-๑ -

๑. บทนำ
กำรแก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมำยเพื่อให้เป็นไปตำม
แผนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-๒ -

-๓ บทนำ
กำรแก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมำยเพื่อให้เป็นไปตำม
แผนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. พระรำชบัญญั ติกำหนดแผนและขั้น ตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๔๒
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๘๔ ได้กาหนดให้มีกฎหมาย
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจนั้น ต่อมาจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้น ซึ่งเป็นกฎหมายพื้นฐานที่สาคัญอย่างยิ่ง
ต่อการกระจายอานาจ และจะส่งผลต่อการจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใหม่ กฎหมายฉบับนี้ประกอบไปด้วย ๔ หมวด ๓๔ มาตรา โดยมีเนื้อหาหลักที่สาคัญ ดังนี้
๑.๑ ให้มีคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีลักษณะเป็น
ไตรภาคี จานวน ๓๖ คน ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลั ด กระทรวงการคลั ง ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการกฤษฎี ก า เลขาธิ ก ารคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรือ น เลขาธิก ารคณะกรรมการพั ฒ นา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อานวยการสานักงบประมาณ และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(๓) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจานวนสิบสองคน ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์การ
บริห ารส่ ว นจั งหวัด สองคน ผู้ บ ริ ห ารเทศบาลสามคน ผู้ บ ริห ารองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตาบลห้ าคน ผู้ บ ริห าร
กรุงเทพมหานครและผู้บริหารเมืองพัทยาหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจั ดตั้งขึ้น
รวมสองคน ทั้งนี้ โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทเลือกกันเองตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่นายกรัฐมนตรีกาหนด
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสิบสองคน ประกอบด้วย บุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการพัฒนาท้ องถิ่น ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นใน
สาขารั ฐ ศาสตร์ ห รื อ รั ฐ ประศาสนศาสตร์ และด้ านกฎหมาย ทั้ งนี้ การสรรหาผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ให้ เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกาหนด
๑.๒ คณะกรรมการการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เรียกโดยย่อว่า
ก.ก.ถ. มีหน้าที่ที่สาคัญ ดังนี้
(๑) จัดทาแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการ
(๒) กาหนดการจัดระบบบริการสาธารณะตามอานาจและหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง

-๔ (๓) ปรับปรุงสัดส่วนภาษีและอากร และรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยคานึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองเป็นสาคัญ
(๔) กาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๕) ประสานการถ่ า ยโอนข้ า ราชการส่ ว นกลาง ข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น พนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับคณะกรรมการ พนักงานส่วน
ท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๖) พิ จารณาหลั กเกณฑ์ การจั ดสรรเงินอุ ดหนุ นให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นตาม
ความจาเป็น
(๗) เสนอแนะให้มีการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ
ข้อบั งคับ ระเบี ย บ และค าสั่ งที่ จ าเป็ น เพื่ อด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตามแผนการกระจายอานาจให้ แก่อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อคณะรัฐมนตรี
๑.๓ ก าหนดให้ มี ส านั ก งานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับสานัก ในสังกัดสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี
ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี ข้ า ราชการและพนั ก งานราชการจ านวนทั้ ง สิ้ น ๕๕ คน มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานธุ ร การของ
คณะกรรมการ รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์ เกี่ยวกับการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ร่วมมือและประสานงานกับราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภ าค องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และ
รัฐวิส าหกิจ ติดตามประเมิน ผลการปฏิบั ติตามแผนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองและงานอื่นๆ
ที่คณะกรรมการมอบหมาย
๑.๔. การกาหนดอานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดระบบบริการ
สาธารณะ แต่ละประเภทไว้เป็น ๓ ประเภท ได้แก่
(๑) มาตรา ๑๖ อานาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนตาบล
(๒) มาตรา ๑๗ อานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด
(๓) มาตรา ๑๘ อานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
การก าหนดโครงสร้ า งขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ลั ก ษณะเป็ น โครงสร้ าง ๒ ชั้ น
โดยชั้ น บน (Upper level) คื อ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง ห วั ด ชั้ น ล่ า ง (lower level) คื อ เท ศบ าล
และองค์การบริหารส่วนตาบล โดยกาหนดอานาจหน้าที่ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล
ในมาตรา ๑๖ อั น ได้ แ ก่ การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น การจั ด ให้ มี แ ละบ ารุ งรั ก ษาทางบก ทางน้ า และ
ทางระบายน้า การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ การสาธารณูปการ การส่งเสริม
การฝึก การประกอบอาชีพ การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่อ งเที่ยว การจัดการศึกษา
เป็นต้น สาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กาหนดหน้าที่ไว้ในมาตรา ๑๗ ได้แก่ การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

-๕ และการประสานแผนพั ฒ นาจั งหวั ด การสนั บ สนุ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
การประสานและให้ ความร่วมมือในการปฏิบัติห น้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น การจัดการศึกษา
การส่งเสริมการท่องเที่ยว การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น
๑.๕ การกาหนดสัดส่วนรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยบัญญัติไว้ใน
มาตรา ๓๐ (๔) โดยกาหนดช่วงเวลาไม่เกิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็น
สัดส่วนรายได้ของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบและในช่วงระยะเวลาไม่เกิน พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ร ายได้ เพิ่ ม ขึ้ น คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นต่ อ รายได้ ข องรั ฐ บาลในอั ต ราไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละสามสิ บ ห้ า
ซึ่งในปัจจุบันได้มีแก้ไขมาตรา ๓๐ (๔) โดยพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ มี เ ป้ า หมายเพิ่ ม ขึ้ น ให้ ถึ ง ร้ อ ยละสามสิ บ ห้ า
และกาหนดโครงสร้างรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ดังต่อไปนี้
(๑) รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย
อากรฆ่าสัตว์ อากรรังนกอีแอ่น เป็นต้น
(๒ ) รายได้ ข องท้ อ งถิ่ น ที่ รั ฐ บาลจั ด เก็ บ และจั ด สรรให้ เช่ น ภ าษี มู ล ค่ า เพิ่ ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน เป็นต้น
(๓) รายได้ที่รัฐบาลแบ่งให้ท้องถิ่น เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
(๔) เงินอุดหนุนรัฐบาล ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพะกิจ
๑.๖. กาหนดให้มีแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติ
การก าหนดขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท่ อ งถิ่ น โดยบั ญ ญั ติ ไว้ ม าตรา ๓๐
มีสาระสาคัญโดยสรุปดังนี้
(๑) กาหนดหลักการให้รัฐทาหน้าที่ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือการดาเนินการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) รัฐจะกระจายอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ อานาจการตัดสินใจ อานาจการบริหาร
จัดการทรัพยากรการเงิน การคลัง และบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภท สร้างความ
พร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๓) รั ฐ จะด าเนิ น การปรับ บทบาทของราชการบริห ารส่ ว นกลางและราชการบริห าร
ส่วนภูมิภาค ในการประสานความร่วมมือและช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง พัฒ นาโครงสร้างและกลไกเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจ รวมทั้งสร้างระบบติดตาม
ตรวจสอบกากับดูแลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

-๖ ๒. แผนกำรกระจำยอำนำจให้แ ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติกำรกำหนด
ขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๕ กาหนดให้คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทา
แผนตามมาตรา ๓๐ และแผนปฏิบัติการตาม มาตรา ๓๒ ให้แล้วเสร็จภายหนึ่งปีนับแต่วันที่กรรมการเริ่มปฏิบัติ
หน้าที่ ซึ่งปัจจุบันแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการฯ มีประกาศใช้
แล้วจานวนทั้งสิ้น ๒ ฉบับ
๒.๑ แผนการกระจายอานาจให้ แก่องค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น (ฉบั บที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
คณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบและน าเสนอรั ฐ สภาทราบ ได้ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา
ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๔ง วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๔ และแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะรัฐ มนตรี พิ จ ารณา
ให้ ความเห็ น ชอบและน าเสนอรัฐ สภาทราบ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่ว ไป เล่ม ๑๑๙
ตอนพิเศษ ๒๓ง วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๕ โดยมีเป้าหมายการดาเนินการ ดังนี้
(๑) ให้มีการถ่ายโอนภารกิจในการจัดบริการของรัฐให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
มาตรา ๓๐ โดยกาหนดขอบเขตความรับ ผิดชอบในการให้ บริการสาธารณะของรัฐกับองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นด้ว ยกัน เองให้ ชัดเจน โดยให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ประเภทใดหรือแห่งใดที่มีความพร้อมในการรับถ่ายโอนอานาจหน้าที่และภารกิจ ให้ดาเนินการภายใน ๔ ปี
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใดหรือแห่งใดที่ไม่สามารถที่จะรับการถ่ายโอนอานาจหน้าที่และ
ภารกิจภายใน ๔ ปี ให้ดาเนินการภายใน ๑๐ ปี
(๒) กาหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อื่ นให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินการตามอานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนรายได้รัฐบาลภายในปี พ.ศ. ๒๕๔๔
ไม่ น้ อ ยกว่าร้ อ ยละ ๒๐ และให้ อ งค์ ก รปรกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ร ายได้ เพิ่ ม ขึ้ น โดยมี เป้ าหมายที่ อ ย่ างน้ อ ย
ร้อยละ ๓๕ โดยการเพิ่มสัดส่วนอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจที่ถ่ายโอน
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะได้ด้วยตนเอง และจัดสรรในสัดส่วนที่เป็นธรรม
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคานึงถึงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย
(๓) การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะ ใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ รัฐจั ดสรรเงินอุดหนุนให้ เป็นไปตามความจาเป็นและความต้องการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
(๔) จั ด ระบบของการถ่ า ยโอนบุ ค ลากรจากหน่ ว ยงานของรั ฐ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
การถ่ายโอนภารกิจ
(๕) ปรั บ ปรุ งกฎหมายและระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ งให้ ส อดคล้ อ งกั บ การถ่ ายโอนอ านาจ
และหน้าที่

-๗ ๒.๒ แผนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแผนปฏิบั ติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและนาเสนอรัฐสภาทราบ ได้ประกาศ
ในราชกิ จ จานุ เบกษา ฉบั บ ประกาศทั่ ว ไป เล่ ม ๑๒๕ ตอนพิ เศษ ๔๐ง วั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๑
โดยมีเป้าหมายในการดาเนินการ ดังนี้
(๑) กาหนดให้ มี ก ารถ่ ายโอนภารกิ จ ในการจัด บริการสาธารณะของรัฐ ให้ แก่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยกาหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะของรัฐ
และองค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่น และระหว่างองค์ กรกครองส่ ว นท้ องถิ่ นด้ วยกัน เองให้ ชัดเจน โดยองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใดหรือแห่งใดมีความพร้อมในการรับการถ่ายโอนอานาจหน้ าที่และภารกิจ ให้
ด าเนิ น การภายใน ๔ ปี ส าหรั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประเภทใดหรื อ แห่ งใดที่ ไม่ ส ามารถที่ จ ะรั บ
การถ่ายโอนอานาจหน้าที่และภารกิจภายใน ๔ ปี ให้ดาเนินการถ่ายโอนภายใน ๑๐ ปี
(๒) การจั ด เก็ บ ภาษี แ ละรายได้ อื่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ เป็ น ไปตาม
กฎหมายรายได้ท้องถิ่น โดยให้มีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมตามลักษณะของภาษีแต่ละชนิด การจัดสรรทรัพยากรใน
ภาครัฐ การมีรายได้ที่เพียงพอกับรายจ่ายตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยคานึงถึง
ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น สถานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความยั่งยืน
ทางการคลังของรัฐ โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้คิด
เป็นสัดส่วนรายได้สุทธิของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า และโดยมีจุดมุ่ งหมายที่จะให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้า โดยการจัดสรร
สัดส่วนที่เป็นธรรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคานึงถึงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย
การเพิ่มสั ดส่ วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลตาม
วรรคหนึ่ง ให้เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การพัฒ นาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนิน
กิจการบริการสาธารณะได้ด้วยตนเอง และให้เป็นไปตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
ถ่ายโอนเพิ่มขึ้นภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป แต่ไม่ว่ากรณีจ ะเป็นประการใดเงินอุดหนุนที่
จัดสรรให้ต้องมีจานวนไม่น้อยกว่าเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๙
(๓) การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะ
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามความจาเป็นและความต้องการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
(๔) จั ด ระบบของการถ่ า ยโอนบุ ค ลากรจากหน่ ว ยงานของรั ฐ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
การถ่ายโอนภารกิจ โดยอาจมีรูปแบบแนวทางที่หลากหลาย
(๕) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ องให้สอดคล้องกับการถ่ายโอนอานาจและ
หน้าที่และประกันความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-๘ (๖) ภารกิจที่ถ่ายโอนไปตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และแผนปฏิบัติการจะต้องมีการมอบความรับผิดชอบในภารกิจตามไปด้วย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
หากมีความจาเป็นสามารถยกเลิกและออกกติกาใหม่ให้สอดคล้องเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ปฏิบั ติภารกิจได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น โดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรบภารกิจใหม่ที่มีการถ่ายโอน
เพิ่มขึ้น ต้องพิจารณาถึงศักยภาพและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) การพัฒ นาประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บรายได้ของ
ท้องถิ่นและการกระจายอานาจทางการคลังสู่ท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการ
งบประมาณของตนเองได้อย่างมีอิสระมากขึ้น โดยคานึงถึงความจาเป็นและเหมาะสมในการพั ฒ นาท้องถิ่น
ส่ งเสริ ม การกระจายอ านาจการปกครองจากส่ ว นกลางไปสู่ ท้ อ งถิ่ น เสริม สร้ างและพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับภารกิจแต่ละท้องถิ่น รวมถึง
การมี อิ ส ระในการแสวงหารายได้ ของท้ อ งถิ่น และการจั ด การทรัพ ย์สิ น ของท้ อ งถิ่ น ส่ งเสริม ให้ ป ระชาชน
ภาคประชาสังคม และองค์เอกชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์เพื่อเร่งสร้าง
ความเข้าใจในบทบาทและการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น สร้างกลไกการกากับดูแลและรักษา
มาตรฐานการให้บริการและการติดตามประเมินผลในภาพรวม
๓. แนวทำงและกำรดำเนินกำรแก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมำยเพื่อให้เป็นไปตำมแผนกำรกระจำย
อำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติกำรกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลักษณะการดาเนินการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านมา
แบ่งออกได้ ดังนี้
ลักษณะที่ ๑ ภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ แล้วองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถดาเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องมีการแก้ไขกฎหมายเพียงส่วนราชการส่งมอบภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ภารกิจด้านการบารุงรักษา ทางหลวง บารุงรักษาแหล่งน้า หรือการถ่ายโอนสถานี
สูบน้าด้วยไฟฟ้า หรือการถ่ายโอนสถานีขนส่ง เป็นต้น
ลักษณะที่ ๒ ภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ เมื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้อม เช่น การถ่ายโอนโรงเรียน การถ่ายโอนสถานีอนามัย เป็นต้น
ลักษณะที่ ๓ ภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ต่อเมื่อมีการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายเพื่อให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นเป็นเจ้าพนักงานมีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายนั้นๆ เช่น การให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้อานวยการทางหลวงท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้
ประโยชน์ร่วมกันร่วมกันนายอาเภอตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ เป็นต้น
โดยการแก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมายให้เป็นไปตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
แผนปฏิบัติการฯ สามารถดาเนิ น การได้ห ลายวิธี เช่น การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย การแก้ไขระเบียบ หรื อ

-๙ การออกคาสั่งแต่งตั้งผู้บริหารหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็น เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่นั้น เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายนั้น เป็นต้น
๓.๑ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมาย ตามแผนการกระจายอานาจให้ แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฉบับที่ ๑
(๑) กฎหมายกาหนดและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะในเรื่องการถ่ายโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะที่รัฐดาเนิน การอยู่ให้แก่
องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น รวมตลอดถึ งการจัดสรรภาษี อากร เงิน อุดหนุ น และรายได้ อื่นให้ แก่องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น หากมีกฎหมายใดขัดหรือแย้งกฎหมายนี้ และมีความจาเป็นต้องแก้ไข รัฐจะต้อง
ดาเนินการให้มีการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
(๒) ในกรณีที่แผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติ
การที่คณะรั ฐมนตรีให้ ความเห็ น ชอบ รายงานต่อรัฐสภาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ ว มีเนื้อหาที่
กระทบต่อกฎหมายใด รัฐจะต้องดาเนินการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวอย่างรวดเร็วเช่นกัน
(๓) การแก้ไขกฎหมายหรือจัดให้มีกฎหมายใหม่จะต้องเอื้อประโยชน์ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถรับผิดชอบภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนอย่างเต็มที่และจะต้องคานึงถึงการให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน
และการคลัง ทั้งนี้ ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้
(๔) การแก้ไขกฎหมายหรือจัดให้มีกฎหมายใหม่จะต้องมีสาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ
ดังต่อไปนี้ คือ
(๔.๑) การปรับปรุงงบประมาณเพื่อรองรับการจัดสรรเงินจากภาครัฐไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(๔.๒) การจั ด ให้ มี กฎหมายว่าด้ ว ยงบประมาณท้ องถิ่ น และระบบตรวจสอบทาง
การเงินและการคลัง ทั้งภายในและภายนอก
(๔.๓) การปรับปรุงระบบการกากับดูแลของราชการบริหารส่วนกลางและราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงกับระบบศาลปกครองที่ได้รับการจัดตั้งขึ้น
(๔.๔) การปรับปรุงโครงสร้างราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้สอดคล้องกับทิศทางของ
แผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน
(๔.๕) การจัดให้มีกฎหมายว่าด้วยความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น
(๔.๖) การจั ด ให้ มี ก ฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลเพื่ อ รองรั บ
การถ่ายโอนข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ภารกิจที่กาหนดให้มีถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะต้องดาเนินการ
แก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมายตามแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ฉบับที่ ๑ แบ่งออกได้

- ๑๐ (๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จานวน ๑๓ ฉบับ
(๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต จานวน ๗ ฉบับ
(๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย จานวน ๓๒ ฉบับ
(๔) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว จานวน ๖ ฉบับ
(๕) ด้ า นการบริ ห ารจั ด การและการอนุ รั ก ษ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม
จานวน ๕ ฉบับ
(๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒ แนวทางการปรับ ปรุ งแก้ไขหรือจัดให้ มีกฎหมาย ตามแผนการกระจายอานาจให้ แก่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และแผนปฏิบั ติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒
(๑) กาหนดยึดแนวทางในการดาเนินการแก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมายตามแผนปฏิบัติการ
เช่ น เดี ย วกั บ แผนฉบั บ แรก กล่ าวคือ ให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ ที่ ถ่ ายโอนภารกิ จเป็ น หน่ ว ยงานที่ รับ ผิ ด ชอบใน
การเสนอขอให้มีการแก้ไขหรือยกร่างกฎหมายใหม่ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฉบับนี้ และกาหนดบทบาท
ของคณะกรรมการการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่ให้ การสนับสนุน
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการดาเนินการของส่วนราชการ
(๒) เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการแก้ไข
หรือจัดให้มีกฎหมายในการถ่ายโอนภารกิจ
(๓) กรณีที่คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่ามี
ความจาเป็นที่จะต้องมีการดาเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายตามข้อ (๑) คณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอแนะการตรากฎหมายที่จาเป็นเพื่อให้
สามารถดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๔) กรณีมีคณะกรรมการการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นว่า
เพื่อให้ เกิดความสะดวกรวดเร็วในการบริการประชาชนเพื่อให้ เป็นไปตามแนวทางการถ่ายโอนภารกิจตาม
แผนการกระจายอานาจฯ หรือแผนปฏิบัติการฯ จะต้องมีการกระจายอานาจการอนุญาตหลังการอนุมัติ ตามที่
กฎหมายบัญญัติไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นเพิ่มเติม คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเสนอแนะความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ส่วนราชการไปดาเนินการเพิ่มเติมได้
(๕) กาหนดให้ส่วนราชการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบใน
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่แผนปฏิบัติการฯ มีผลใช้บังคับ
แผนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ฉบั บ ที่ ๒ โดยจะต้ อ ง
ดาเนินการแก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมาย ดังต่อไปนี้
(๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จานวน ๑๐ ฉบับ
(๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต จานวน ๒ ฉบับ
(๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย จานวน ๒๐ ฉบับ
(๔) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว จานวน ๓ ฉบับ

- ๑๑ (๕) ด้ า นการบริ ห ารจั ด การและการอนุ รั ก ษ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม
จานวน ๖ ฉบับ
(๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จานวน ๑ ฉบับ
ส าห รั บ ใน แผน การกระจายอ าน าจให้ แก่ อ งค์ ก รป กครองส่ ว น ท้ องถิ่ น และ
แผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ การจัดให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้มีการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น อันประกอบไปด้วยภารกิจใหม่และภารกิจที่ยังดาเนินการแก้ไขกฎหมายไม่แล้วเสร็จมารวมใน
แผนการกระจายอานาจฯ ฉบับนี้ด้วย นอกจากนั้นยังได้ทบทวนในบางภารกิจที่ไม่สมควรถ่ายโอนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสรุปมีกฎหมายที่ต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมายระดับพระราชบั ญญัติรวม ๔๘ ฉบับ
การออกคาสั่งมอบอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับระเบียบจานวน ๑๐ ฉบับ
๔. ผลกำรด ำเนิ น กำรแก้ ไขปรั บ ปรุ งกฎหมำยตำมแผนกำรกระจำยอ ำนำจให้ แ ก่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติ กำรกำหนดขั้น ตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ มีดังนี้
ด้ำนที่ ๑ โครงสร้ำงพื้นฐำน
กฎหมำย
๑. พระราชบัญญัติทาง
หลวง พ.ศ. ๒๕๓๕

สำระสำคัญ

ผลกำรดำเนินกำร

๑. กาหนดให้ทางหลวงประเภทต่างๆ ที่มี
การถ่ายโอนให้ แ ก่ อปท. เป็ น ทางหลวง
ท้องถิ่น
๒. ก าหนดให้ อปท. เป็ น ผู้ อ านวยการ
ทางหลวงในการปฏิบัติตามมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕

- พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
แ ก้ ไข เพิ่ ม เติ ม (ฉ บั บ ที่ ๒ )
พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๙ โด ย ก าห น ด
หน่ ว ยงานที่ มี อ านาจหน้ าที่ ใน
การบั งคับใช้ กฎหมายทางหลวง
ได้แก่
(๑) กรมทางหลวง
(๒) กรมทางหลวงชนบท
(๓) องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
มำตรำ ๖ ทางหลวงมี ๕
ประเภท คือ
(๑) ทางหลวงพิเศษ
(๒) ทางหลวงแผ่นดิน
(๓) ทางหลวงชนบท
(๔) ทางหลวงท้องถิ่น
(๕) ทางหลวงสัมปทาน

- ๑๒ กฎหมำย

สำระสำคัญ
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มำตรำ ๑๐ ทางหลวงท้อ งถิ่ น
คือ ทางหลวงที่องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น ผู้ ด าเนิ น การ
ก่ อ สร้ า ง ขยาย บู ร ณ ะแล ะ
บารุงรักษา และได้ล งทะเบียน
ไว้เป็นทางหลวงท้องถิ่น
ม ำ ต ร ำ ๑ ๕ ใน ก รณี ที่
รั ฐ ม น ต รี ยั ง ไม่ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
ผู้ อ านวยการทางหลวงตาม
มาตรา ๑๔ ให้บุคคลดังต่อไปนี้
เป็นผู้อานวยการทางหลวง
(๓ ) น า ย ก อ บ จ .
นายกเทศมนตรี นายก อบต.
ผู้ ว่ าราชการกรุ งเทพมหานคร
นายกเมืองพัทยา หรือผู้บริหาร
สู ง สุ ด ข อ ง อ ป ท . อื่ น ที่ มี
กฎหมายจั ด ตั้ ง แล้ ว แต่ ก รณี
เป็ น ผู้ อ านวยการทางหลวง
ท้องถิ่น
มำตรำ ๒๑ ให้นายก อบจ.
นายกเทศมนตรี นายก อบต.
ผู้ ว่ าราชการกรุ งเทพมหานคร
นายกเมืองพัทยา หรือผู้บริหาร
สู ง สุ ด ข อ ง อ ป ท . อื่ น ที่ มี
กฎหมายจั ด ตั้ ง แล้ ว แต่ ก รณี
เป็ น เจ้าหน้ าที่ ก ากั บ ตรวจตรา
และควบคุมทางหลวงและงาน
ทางที่เกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น

๒ . พ ระราช บั ญ ญั ติ ก าร - การมอบอานาจการอนุญาตให้ก่อสร้าง - ค าสั่ ง กรมเจ้ า ท่ า ที่ ๔๔๒/
เดิ น เรื อ ใน น่ า น น้ า ไท ย สิ่ ง ล่ ว งล้ าล าน้ า ได้ แ ก่ ท่ าเที ยบ เรื อ ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม
พุทธศักราช ๒๔๕๖
เขื่อนกันน้าเซาะ คานเรือ โรงสูบน้า และ ๒๕๔๗ และคาสั่งกรมการขนส่ง

- ๑๓ กฎหมำย

สำระสำคัญ

ผลกำรดำเนินกำร

อาคารหรือสิ่งล่วงล้าลาน้าอื่นที่กรมเจ้าท่า ท างน้ าแ ล ะพ าณิ ช ย์ น าวี ที่
กาหนด
๑ ๘ ๕ /๒ ๕ ๔ ๘ ลงวั น ที่ ๒ ๕
เมษายน ๒๕๔๘
ม อ บ อ าน าจ ”เจ้ าท่ า ”ต า ม
พ.ร.บ.การเดิ น เรื อ ในน่ า นน้ า
ไทยให้แก่ อปท. ได้แก่
(๑) โรงสูบน้า
(๒) กระชังเลี้ยงสัตว์น้า
(๓ ) การวางท่ อ สายเคเบิ ล
การปักเสาไฟฟ้า
(๔) เขื่อนกั้นน้าเซาะ
(๕) ท่าเทียบเรือขนาด ๒๐ ตัน
กรอสส์
(๖) โป๊ะเที ยบเรือ และสะพาน
ปรับระดับ
(๗) สะพานข้ามคลอง
(๘) คานเรือ
๓. พระราชบัญญัติการ
ชลประทานหลวง
พุทธศักราช ๒๔๘๕

- ให้อธิบดีกรมชลประทานมอบอานาจโดย
การแต่งตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและข้าราชการ
ท้ อ งถิ่ น เป็ น เจ้ าพนั กงานตามกฎหมายนี้
เพื่อมีหน้าที่ในการดูแลรักษาทางน้า

- ได้ออกคาสั่งกรมชลประทาน
ที่ ข. ๑ ๐๕ ๖ /๒ ๕ ๔ ๖ เรื่ อ ง
แต่ ง ตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ข อง อบต.
และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็น
เจ้ า พ นั ก ง า น ล ง วั น ที่ ๕
กันยายน ๒๕๔๖
- ได้ออกคาสั่งกรมชลประทาน
ที่ ข. ๑ ๕๓ ๑ /๒ ๕ ๔ ๖ เรื่ อ ง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของ อบจ. ลง
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๖

- ๑๔ ด้ำนที่ ๒ ส่งเสริมคุณภำพชีวิต
กฎหมำย
๑. พระราชบัญญัติการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.
๒๕๑๗

๒ . ร ะ เ บี ย บ ก ร ม
ประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการ
จ่ า ยเงิ น เป็ น เบี้ ย ยั ง ชี พ คน
พิการ พ.ศ. ๒๕๓๙
๓ . ร ะ เ บี ย บ ก ร ม
ประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการ
จ่ายเงิน สงเคราะห์ เพื่ อ การ
ยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๓
๔ . ร ะ เ บี ย บ ก ร ม
ประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการ
จ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น ส่ ง เสริ ม
สวั ส ดิ ก ารผู้ ป่ ว ยเอดส์ ใ น
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๓

สำระสำคัญ

หมำยเหตุ

- ก าหนดให้ อปท. เป็ น นายทะเบี ย น
ฌาปนกิ จ สงเคราะห์ มี ห น้ า ที่ ในการจด
ทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ งาน
สถิ ติ แ ละทะเบี ย น และงานตรวจสอบ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
- กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ าน าจใน การคั ดเลื อ กค น พิ การที่ มี
คุ ณ สมบั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ รั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ
จั ด ท าหลั ก ฐานต่ า งๆ และเป็ น ผู้ เ บิ ก
จ่ายเงินให้คนพิการ
- กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ าน าจใน การคั ดเลื อ กค น พิ การที่ มี
คุ ณ สมบั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ รั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ
จั ด ท าหลั ก ฐานต่ า งๆ และเป็ น ผู้ เ บิ ก
จ่ายเงินให้ผู้สูงอายุ
- กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ าน าจใน การคั ดเลื อ กค น พิ การที่ มี
คุ ณ สมบั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ รั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ
จั ด ท าหลั ก ฐานต่ า งๆ และเป็ น ผู้ เ บิ ก
จ่ายเงินให้ผู้ป่วยเอดส์

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

ด้ำนที่ ๓ กำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
กฎหมำย
สำระสำคัญ

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
จ่ า ยเงิ น สงเคราะห์ เ พื่ อ การยั ง
ชี พ ขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวั น ที่
๒๖ กันยายน ๒๕๔๘

ผลกำรดำเนินกำร

๑. พระราชบัญญัติมาตราชั่ง - กาหนดให้ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น - พ .ร.บ.มาตราชั่ ง ตวง วั ด
ตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็ น น า ย ต ร ว จ ชั่ ง ต ว ง วั ด ต า ม แ ก้ ไข เพิ่ ม เติ ม (ฉ บั บ ที่ ๒ )
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด
พ.ศ. ๒๕๔๙
มาตรา ๓ “นายตรวจชั่ ง ตวง
วัด” หมายความว่า ข้าราชการ
พลเรื อ นหรื อ พ นั ก งานส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
ระเบียบบริห ารงานบุคคลส่ว น

- ๑๕ กฎหมำย

สำระสำคัญ
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ท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต่ งตั้ งให้
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
- ประกาศกระทรวงพาณิ ช ย์
เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ งพ นั กงาน ส่ ว น
ท้องถิ่นเป็นนายตรวจชั่งตวงวัด
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้แก่ ข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร พนักงานเมือง
พั ท ย า พ นั ก งา น เท ศ บ า ล
พ นั กงาน ส่ วน ต าบ ล โดย มี
คุ ณ สมบั ติ คื อ เป็ น ผู้ ด ารงต า
ตาแหน่ งตั้ งแต่ ระดั บ ๓ ขึ้น ไป
เป็ น นายตรวจชั่งตวงวัด และ
จะต้องเป็นผู้ ผ่ านการฝึ กอบรม
หลั ก สู ต รนายตรวจชั่ ง ตวงวั ด
จ า ก ก ร ม ก า ร ค้ า ภ า ย ใ น
กระทรวงพาณิชย์

๒. พระราชบัญญัติป้องกัน ๑. กาหนดให้ น ายกองค์ก ารบริห ารส่ ว น
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.
ตาบลเป็นผู้อานวยการป้องกันภัยฝ่ายพล
๒๕๒๒
เรื อ นเฉพาะในเขตพื้ น ที่ ข ององค์ ก าร
บริหารส่วนตาบลนั้น
๒. กาหนดให้ น ายกองค์ก ารบริห ารส่ ว น
จังหวัดเป็นผู้ช่วยผู้อานวยการป้องกันภัย
ฝ่ า ยพลเรื อ นจั ง หวั ด มี ห น้ า ที่ ส นั บ สนุ น
ผู้อานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัด
และช่ ว ยเหลื อ กิ จ การของผู้ อ านวยการ
ป้ องกั นภั ยฝ่ ายพลเรือนของท้ องถิ่ น กรณี
เกิดภัยร้ายขนาดใหญ่ที่ อปท. ร้องขอ
๓. ในกรณีเกิดสาธารณภัยให้ อปท. ให้
ความช่วยเหลือ อปท. อื่น ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยนอกเขตพื้นที่ได้

- พ.ร.บ.ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ ถูก ยกเลิ ก โดย
พ.ร.บ.ป้ อ งกั น และบรรเทาสา
ธารณภั ย พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งได้มี
ผ ล บั งคั บ ใช้ ตั้ งแ ต่ วั น ที่ ๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เป็นต้นมา
มำตรำ ๒๐ ให้ อปท. แห่ง
พื้ น ที่ มี ห น้ าที่ ป้ อ งกั น แ ล ะ
บรรเท าสาธารณ ภั ยในเขต
ท้องถิ่นของตน โดยมีผู้ บ ริห าร
ท้องถิ่นของ อปท. แห่งพื้นที่นั้น
เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ใน ฐ า น ะ
ผู้ อ านวยการท้ อ งถิ่ น และมี
หน้ า ที่ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ อ านวยการ
จังหวัดและผู้อานวยการอาเภอ

- ๑๖ กฎหมำย

สำระสำคัญ

ผลกำรดำเนินกำร
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
ผู้อานวยการท้ องถิ่น ตามวรรค
หนึ่ ง ให้ ผู้ อานวยการท้ องถิ่ น มี
อ านาจสั่ ง การควบคุ ม และ
กากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของ อปท. แห่งพื้นที่นั้น
เป็นผู้ ช่วยผู้ อานวยการท้องถิ่น
รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ใน
การป้ อ งกั น และบรรเทาสา
ธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน
แ ล ะ มี ห น้ า ที่ ช่ ว ย เห ลื อ
ผู้อานวยการท้องถิ่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
มำตรำ ๔ “ผู้ อานวยการ”
หมายความว่ า ผู้ อ านวยการ
กลาง ผู้ อ านวยการจั ง หวั ด
ผู้ อ า น ว ย ก า ร อ า เ ภ อ
ผู้ อ าน วย ก ารท้ อ งถิ่ น แ ล ะ
ผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร

๓. พระราชบัญญัติควบคุม ๑ แต่งตั้งให้ อปท. เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
น้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ตรวจตราตาม พ.ร.บ. ควบคุ ม น้ ามั น
เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. แต่ ง ตั้ งให้ เป็ น พนั ก งานเจ้ า หน้ าที่ รั บ
แจ้งการประกอบกิจการและตรวจตราตาม
พ.ร.บ. ควบคุ ม น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง พ.ศ.
๒๕๔๒
๓. แต่งตั้งให้ เป็ นผู้ อนุ ญ าตและพนักงาน

อาศั ย พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม
น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔ วรรคเก้า กรมธุรกิจ
พลั ง งาน เรื่ อ งการถ่ า ยโอน
ภ ารกิ จ งาน ค ว บ คุ ม น้ ามั น
เชื้ อ เพลิ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการ
กระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก ร

- ๑๗ กฎหมำย

สำระสำคัญ

ผลกำรดำเนินกำร

เจ้าหน้าที่ตรวจตรา ตาม พ.ร.บ. ควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
๔. การตรวจสอบสถานประกอบกิ จการ
น้ามันเชื้อเพลิงร่วมกับกรมธุรกิจพลังงาน
๕. การตรวจตราและพิ จ ารณาอนุ ญ าต
สถานประกอบกิ จ การน้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง
ร่วมกับกรมธุรกิจพลังงาน

ปกครองส่ ว น ท้ อ งถิ่ น พ .ศ.
๒๕๔๒ ลงวั น ที่ ๑ ธั น วาคม
๒๕๔๖ และ (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๗ ก าหนดขอบเขตการ
ถ่ายโอนและวิธีการปฏิ บัติงาน
และมอบอ านาจการให้ อปท.
เ ป็ น ผู้ อ นุ ญ า ต ต า ม
พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม น้ ามั น
เชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒

๔. พระราชบัญญัติคุ้มครอง - กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นพนักงาน
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
เจ้าหน้ าที่ ประจาท้องถิ่น มีอานาจตามที่
คณะกรรมการคุ้ มครองผู้ บ ริโภคกาหนด
รวมถึงให้มีอานาจแต่งตั้งข้าราชการส่ วน
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เป็ น “พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ”
การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายภายในเขต
พื้ นที่ อป ท . และยั ง คงมี อ านาจเป็ น
พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ทุกพื้นที่

๕. พระราชบัญญัติรักษา
คลอง รัตนโกสินทรศก
๑๒๑

- แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการและ
พนั ก งาน อปท. เป็ น พนั ก งาน
เจ้ า หน้ า ที่ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านตาม
พ .ร .บ . คุ้ ม ค ร อ งผู้ บ ริ โภ ค
พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนี้
๑.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัด
ก รุ ง เท พ ม ห า น ค ร แ ล ะ
ผู้อานวยการเขต
๒. นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จั ง ห วั ด แ ล ะป ลั ด อ งค์ ก าร
บริหารส่วนจังหวัด
๓. นายกเมื อ งพั ท ยาและปลั ด
เมืองพัทยา
๔. นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตาบลและปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
- แต่งตั้งให้ผู้บริหารท้องถิ่นและข้าราชการ การออกประกาศกระทรวง
ท้ อ งถิ่ น เป็ น เจ้ า พนั ก งานส าหรั บ รั ก ษา เก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก รณ์ เรื่ อ ง
คลอง มีอานาจและหน้าที่รักษาคลองตาม แต่งตั้งเจ้าพนักงานรักษาคลอง
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติ
ตามพระราชบัญญัติรักษาคลอง

- ๑๘ กฎหมำย

๖. พระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙

สำระสำคัญ
รักษาคลอง รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ ภายใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
- แต่งตั้งให้ผู้บริหารท้องถิ่นและข้าราชการ
ท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙

ผลกำรดำเนินกำร
รัตนโกสินทรศก ๑๒๑
การออกประกาศกระทรวง
เก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก รณ์ เรื่ อ ง
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พ.ศ. ๒๔๙๙

ด้ำนที่ ๔ กำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว
กฎหมำย
สำระสำคัญ
ผลกำรดำเนินกำร
๑. พระราชบัญญัติทะเบียน - ให้ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงพาณิ ช ย์ใช้ - แก้ไข พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์
พาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ อ านาจตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
แต่ ง ตั้ ง ผู้ บ ริ ห าร อปท. เป็ น พนั ก งาน
๑ . ประกาศกระท รวง
เจ้ า หน้ า ที่ แ ละนายทะเบี ย นพาณิ ชย์ พาณิ ช ย์ เรื่อ ง การตั้งส านั ก งาน
ปฏิบัติงานในการจดทะเบียนพาณิชย์และ ทะเบียนพาณิชย์ แต่งตั้งพนักงาน
ทะเบียนธุรกิจการเปลี่ยนแปลงรายการจด เจ้ า ห น้ าที่ แล ะน ายท ะเบี ย น
ทะเบียนเลิกประกอบกิจการพาณิชย์ การ พาณิชย์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๒
ออกใบแทน การรั บ รองส าเนาเอกสาร แ ต่ ง ตั้ ง ใ ห้ ข้ า ร า ช ก า ร
ก ารจ ด ท ะ เบี ย น พ าณิ ช ย์ แ ล ะ ก าร กรุงเทพมหานคร พนักงานเมือง
กาหนดให้ อปท. เป็ นหน่ ว ยงานรับเรื่อ ง พั ท ยา และข้ า ราชการองค์ ก าร
การขอจดทะเบียนพาณิชย์
บริหารส่วนจังหวัด ตั้งแต่ระดับ ๓
ขึ้นไปเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และ
นายทะเบียนพาณิชย์
๒ . ประกาศกระท รวง
พาณิ ช ย์ เรื่อ ง การตั้งส านั ก งาน
ทะเบียนพาณิชย์ แต่งตั้งพนักงาน
เจ้ า ห น้ าที่ แล ะน ายท ะเบี ย น
พ าณิ ช ย์ (ฉ บั บ ที่ ๑ ๐ ) พ .ศ .
๒ ๕ ๕ ๓ แ ต่ งตั้ งให้ พ นั ก งาน
เทศบาล และพนักงานส่วนตาบล
ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์

- ๑๙ กฎหมำย
สำระสำคัญ
๒. พระราชบัญญัติโรงงาน - กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕
อุตสาหกรรม ได้จัดทาประกาศกระทรวง
อุ ต สาหกรรม เรื่อ ง การถ่ ายโอนภารกิ จ
ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ แ ก่
กทม. เมื อ งพั ท ยา และเทศบาลแล้ ว
รวมทั้ งได้ จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ให้ เป็ น
พนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว
๑. กระทรวงอุ ส าหกรรม มี ค าสั่ ง
แต่ ง ตั้ ง ให้ ข้ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร
ข้าราชการเมืองพัทยา ข้าราชการเทศบาล
เป็ น พ นั ก งานเจ้ า ห น้ า ที่ ต าม พ .ร.บ .
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ ว และมี ค าสั่ ง
กระทรวงอุ ต สาหกรรมมอบหมายให้
ข้าราชการของ อปท. ที่ได้รับการแต่งตั้งมี
อานาจหน้าที่ตาม มาตรา ๓๗ วรรคสอง
และมาตรา ๓๙ เฉพาะโรงงานจาพวกที่ ๑
และโรงงานจ าพวกที่ ๒ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑
พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๒. ได้ มี ก ารถ่ า ยโอนภารกิ จ ให้ แ ก่
กรุ ง เท พ ม ห าน คร เมื อ งพั ท ยา และ
เทศบาลทั่ ว ประเทศ จ านวน ๑,๖๓๑
เทศบาลได้รับการฝึกอบรมแล้ว ตั้งแต่วันที่
๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดยในเบื้องต้นได้ถ่าย
โอน ๓ ภารกิจ ได้แก่
(๑) การกากับดูแลโรงงานจาพวกที่ ๑
(๒) การรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน
จาพวกที่ ๒
(๓) การตรวจสอบกรณีโรงงานก่อเหตุ
เดือดร้อนราคาญ

ผลกำรดำเนินกำร
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรม
โรงงานอุ ต สาหกรรม ได้ จั ด ท า
ประกาศกระทรวงอุต สาหกรรม
เรื่ อ ง การถ่ า ยโอนภารกิ จ ตาม
พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก่
กทม. เมื อ งพั ท ยา และเทศบาล
แล้ว รวมทั้งได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
ให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว
๑ . ค า สั่ ง ก ร ะ ท ร ว ง
อุสาหกรรม แต่งตั้งให้ข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร ข้าราชการเมือง
พั ท ยา ข้ าราชการเทศบาล เป็ น
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต าม พ.ร.บ.
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว และมี
ค าสั่ ง กระทรวงอุ ต สาหกรรม
มอบหมายให้ ข้ า ราชการของ
อปท. ที่ได้รับการแต่งตั้งมีอานาจ
หน้าที่ตาม มาตรา ๓๗ วรรคสอง
และมาตรา ๓๙ เฉพาะโรงงาน
จาพวกที่ ๑ และโรงงานจาพวกที่ ๒
ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๒. กระทรวงอุ ต สาหกรรม
ได้ มี ก ารถ่ า ยโอนภารกิ จ ให้ แ ก่
กรุ ง เทพมหานคร เมื อ งพั ท ยา
และเทศบาลทั่วประเทศ จานวน
๑ ,๖ ๓ ๑ เท ศ บ าล ได้ รั บ ก าร
ฝึ ก อ บ รม แล้ ว ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑
ธันวาคม ๒๕๕๒ โดยในเบื้องต้น
ได้ถ่ายโอน ๓ ภารกิจ ได้แก่
(๑) การกากับดูแลโรงงาน
จาพวกที่ ๑
(๒) การรับแจ้งการประกอบกิจการ
โรงงานจาพวกที่ ๒

- ๒๐ กฎหมำย

สำระสำคัญ

ด้ำนที่ ๕ กำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
ชื่อกฎหมำย
กำรดำเนินกำร
๑. พระราชบัญญัติป่าสงวน ๑. กาหนดให้ ผู้บ ริหาร อปท. ข้าราชการ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี
อ านาจและหน้ า ที่ ในการบริ ห ารจั ด การ
และดูแลรักษาป่าสงวนในเขตของ อปท.
๒. ก าหนดให้ อปท. ร่ว มบริห ารจั ด การ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล

ผลกำรดำเนินกำร
(๓) การตรวจสอบกรณีโรงงานก่อ
เหตุเดือดร้อนราคาญ

หมำยเหตุ
ก ารอ อ ก ป ระก าศ ก ระท 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
ร่ว มเป็ น กรรมการในการพิ จ ารณาคาขอ
อนุ ญ าตผู ก ขาด หรื อ สั ม ปทานท าไม้
หวงห้ามในเขตของ อปท. นั้น
๒. กาหนดให้ ผู้บ ริหาร อปท. ข้าราชการ
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี
อ านาจและหน้ า ที่ ในการบริ ห ารจั ด การ
และดูแลรักษาป่าไม้ในเขตของ อปท.

ก ารอ อ ก ป ระก าศ ก ระท 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
มหาดไทยว่ า ด้ ว ยการดู แ ล
รักษาที่ ดิน อัน เป็ น สาธารณ
สมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น พ.ศ.
๒๕๑๕

- กาหนดให้ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
ร่ ว มกั บ นายอ าเภอมี ห น้ า ที่ ในการดู แ ล
รักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินรกร้างว่าง
เปล่ าและ ที่ดิ น ที่ ประชาชนใช้ป ระโยชน์
ร่วมกัน

- พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ลั ก ษ ณ ะ
ป กครองท้ องที่ พุ ท ธศั ก ราช
๒๔๕๗ แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๕๑
- แ ก้ ไข ร ะ เบี ย บ ก ร ะ ท ร ว ง
มหาดไทยว่าด้ ว ยการดู แลรัก ษา
ที่ดิ น อัน เป็ น สาธารณสมบัติ ของ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๐

- ๒๑ -

๒. กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับอำนำจหน้ำที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ๒๒ -

- ๒๓ -

พระรำชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒
[แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๙]
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกำลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ ตราพระราชบัญญั ติขึ้น ไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒๑ พระราชบั ญญั ตินี้ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ บรรดากฎ หมาย กฎ และข้ อ บั ง คั บ ใดๆ ในส่ ว น ที่ มี บั ญ ญั ติ ไ ว้ แ ล้ ว ใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน

๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๑๔ ก/หน้า ๔๘/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒

- ๒๔ มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้ น ายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง และรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญั ตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอานาจและหน้าที่ของตนและมี
อานาจออกกฎกระทรวง และระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมกำรกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลั ด กระทรวงการคลั ง ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ผู้อานวยการสานักงบประมาณ และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น*
(๓) ผู้ แทนองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น จานวนสิ บ สองคน ประกอบด้ วยผู้ บริห ารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสองคน ผู้ บริหารเทศบาลสามคน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลห้าคน และผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเมืองพัทยาหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นรวม
สองคน ทั้งนี้ โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทเลือกกันเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่นายกรัฐมนตรีกาหนด
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนสิบสองคน ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้าน
การบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นในสาขา
รัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ และด้านกฎหมาย ทั้งนี้ การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกาหนด

- ๒๕ ให้หัวหน้าสานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
เลขานุการคณะกรรมการ
มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) ไม่ เป็ น ข้าราชการซึ่งมี ตาแหน่ งหรือเงิน เดื อ นประจา พนั ก งานหรือลู ก จ้างของหน่ ว ย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ
(๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๖) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้มีตาแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง
มาตรา ๘ กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) พ้นจากตาแหน่งเมื่อลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อ
ประธานกรรมการหรือพ้นจากการเป็นผู้บริหารท้องถิ่น
มาตรา ๙ กรรมการตามมาตรา ๖ (๔) มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับสรรหา
เป็นกรรมการอีกได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ถ้ากรรมการตามวรรคหนึ่งว่างลง ให้ ส รรหากรรมการแทน และให้ ผู้ซึ่งได้รับสรรหาอยู่ใน
ตาแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ในระหว่างที่ยั งมิได้ส รรหากรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างตามวรรคสอง และยังมีกรรมการ
เหลืออยู่เกินกึ่งหนึ่ง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗
(๖) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
มาตรา ๑๑ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ ที่
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมาก กรรมการคนหนึ่ งให้ มี เสี ย งหนึ่ ง ในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- ๒๖ มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จั ดท าแผนการกระจายอานาจให้ แ ก่องค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่น และแผนปฏิ บัติ การ
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภา
(๒) กาหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตามอานาจและหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง
(๓) ปรับ ปรุงสั ดส่วนภาษีและอากร และรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยคานึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองเป็นสาคัญ
(๔) กาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางและราชการ
ส่วนภูมิภาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๕) ประสานการถ่ายโอนข้าราชการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจระหว่าง
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงาน
ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การก าหนดอ านาจและหน้ า ที่ ก ารจั ด สรรภาษี แ ละอากร เงิ น อุ ด หนุ น
เงินงบประมาณที่ราชการส่วนกลางโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการถ่ายโอนภารกิจตาม (๒) (๓)
และ (๔)
(๖) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการกระจายอานาจการอนุมัติห รือการอนุญาตตามที่มี
กฎหมายบัญญัติให้ต้องขออนุมัติหรื อขออนุญาตไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคานึงถึงความสะดวก
รวดเร็วในการให้บริการประชาชน และการกากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นๆ เป็นสาคัญ
(๗) เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณและการรักษา
วินัยทางการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๘) เสนอแนะการตราพระราชบั ญ ญั ติ พระราชกฤษฎี ก า ออกกฎกระทรวง ประกาศ
ข้อบั งคับ ระเบี ย บ และค าสั่ งที่ จ าเป็ น เพื่ อด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตามแผนการกระจายอานาจให้ แก่อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อคณะรัฐมนตรี
(๙) เร่งรั ดให้ มีก ารตราพระราชกฤษฎี ก า ออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อ บั ง คั บ ระเบี ย บ
และคาสั่งที่จาเป็นเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑๐) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดสรรเงินงบประมาณที่จัดสรรเพิ่มขึ้นให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง
(๑๑) พิ จ ารณาหลั กเกณฑ์ ก ารจัด สรรเงิน อุ ด หนุ น ให้ แ ก่อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ตาม
ความจาเป็น
(๑๒) เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
(๑๓) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีที่ปรากฏว่าส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจไม่ดาเนินการตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑๔) เสนอรายงานเกี่ ย วกั บ การกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต่ อ
คณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

- ๒๗ (๑๕) ออกประกาศกาหนดตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๑๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
ประกาศของคณะกรรมการตาม (๑๕) เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๑๓ คณะกรรมการอาจแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ด าเนิ น การใดๆ ตามที่
คณะกรรมการมอบหมายได้
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอานาจออกคาสั่ง
เป็นหนังสือเรียกให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่งข้อมูลหรือเอกสารใดๆ
ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้ ในการนี้อาจเรียกบุคคลใดๆ มาชี้แจงด้วยก็ได้
มาตรา ๑๕ ให้มีสานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี โดยมีอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
(๒) รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์เกี่ยวกับการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ
(๓) ร่วมมือและประสานงานกับราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๕) ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อื่ น ตามที่ ก ฎหมายก าหนดให้ เป็ น หน้ าที่ ข องส านั ก งานคณะกรรมการ
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
หมวด ๒
กำรกำหนดอำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะ

มาตรา ๑๖ ให้ เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริห ารส่ วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้
(๑) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(๒) การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
(๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
(๕) การสาธารณูปการ
(๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
(๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

- ๒๘ (๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(๙) การจัดการศึกษา
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(๑๑) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(๑๓) การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(๑๔) การส่งเสริมกีฬา
(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(๑๘) การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(๒๓) การรักษาความปลอดภั ย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่นๆ
(๒๔) การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(๒๕) การผังเมือง
(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(๒๘) การควบคุมอาคาร
(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓๐) การรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การป้ อ งกั น และรั ก ษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด
มาตรา ๑๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ ให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
(๑) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
(๒) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น

- ๒๙ (๓) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(๔) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(๕) การคุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๖) การจัดการศึกษา
(๗) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๘) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(๙) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
(๑๐) การจัดตั้งและดูแลระบบบาบัดน้าเสียรวม
(๑๑) การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
(๑๒) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
(๑๓) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้า
(๑๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(๑๕) การพาณิ ช ย์ การส่ งเสริมการลงทุ น และการท ากิจ การไม่ ว่าจะด าเนิ น การเองหรือ
ร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ
(๑๖) การสร้ างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้าที่ เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นอื่น
(๑๗) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
(๑๘) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(๑๙) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
(๒๐) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
(๒๑) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
(๒๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒๓) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด
(๒๔) จัดทากิจการใดอันเป็นอานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขต
และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดาเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจัดทา ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๒๕) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนา
ท้องถิ่น
(๒๖) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น
(๒๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(๒๘) จัดทากิจการอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกาหนดให้เป็น
อานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

- ๓๐ (๒๙) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด
มาตรา ๑๘ ให้ กรุงเทพมหานครมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่ อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗
มาตรา ๑๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษไม่เต็มพื้นที่จังหวัด มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖
ให้ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกาหนดให้ เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษเต็มพื้นที่จังหวัด มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗
มาตรา ๒๐ ในกรณี ที่กฎหมายบั ญ ญั ติให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีอานาจและหน้าที่
เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันให้คณะกรรมการมีอานาจกาหนดว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจและหน้าที่รับผิดชอบในส่วนใด
มาตรา ๒๑ บรรดาอานาจและหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมาย รัฐอาจมอบ
อานาจและหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการแทนได้
ในการดาเนินงานตามอานาจและหน้าที่ที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา๑๘ และ
มาตรา ๑๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจร่วมมือกันดาเนินการหรืออาจร้องขอให้รัฐหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น แล้วแต่กรณี ดาเนินการแทนได้
มาตรา ๒๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้เอกชนดาเนินการตามอานาจและหน้าที่
แทนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๓
กำรจัดสรรสัดส่วนภำษีและอำกร

มาตรา ๒๓ เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบลอาจมีรายได้จากภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้ดังต่อไปนี้
(๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(๒) ภาษีบารุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบารุงท้องที่
(๓) ภาษีป้ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย

- ๓๑ (๔) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับการจัดสรร
ตามมาตรา ๒๔ (๓) และมาตรา ๒๕ (๖) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้หักส่วนที่ต้อง
จ่ายคืนแล้ว โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(๕) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราซึ่งเมื่อ
รวมกับ อัตราตามมาตรา ๒๔ (๔) แล้ ว ไม่เกิน ร้อยละสามสิ บของอัตราภาษีที่ จัดเก็บตามประมวลรัษ ฎากร
โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(๖) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา
และค่าแสตมป์ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบล โดยออกข้ อ บั ญ ญั ติ จั ด เก็ บ เพิ่ ม ขึ้ น ในอั ต ราไม่ เกิ น ร้อ ยละสามสิ บ ของอั ต ราภาษี ที่ ก รม
สรรพสามิตจัดเก็บ และให้ ถือเป็ น ภาษีและค่าแสตมป์ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น โดยเป็นหน้าที่ของกรม
สรรพสามิตที่จะจัดเก็บ
(๗) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภาษีรถตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน
(๘) ภาษีการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
(๙) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(๑๐) อากรการฆ่ าสั ต ว์แ ละผลประโยชน์ อื่ น อั น เกิ ด จากการฆ่ าสั ต ว์ต ามกฎหมายว่าด้ ว ย
การควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์
(๑๑) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น
(๑๒) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่หลังจากหักส่งเป็นรายได้ของรัฐในอัตราร้อยละ
สี่สิบแล้วดังต่อไปนี้
(ก) องค์การบริหารส่วนตาบลหรือเทศบาลที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตามประทานบัตร
ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละยี่สิบของเงินค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ภายในเขต
(ข) องค์การบริหารส่วนตาบลและเทศบาลอื่นที่อยู่ภายในจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุม
พื้นที่ตามประทานบัตร ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ภายในเขต
(ค) องค์การบริหารส่วนตาบลและเทศบาลในจังหวัดอื่นให้ได้รับการจัดสรรในอัตรา
ร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ภายในเขต
(๑๓) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมหลังจากหักส่งเป็นรายได้ของรัฐ
ในอัตราร้อยละสี่สิบแล้ว ดังต่อไปนี้
(ก) องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลหรือเทศบาลที่ มีพื้ นที่ ครอบคลุ ม พื้น ที่ ตามสั มปทาน
ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละยี่สิบของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขต
(ข) องค์การบริหารส่วนตาบลหรือเทศบาลอื่นที่อยู่ภายในจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุม
พื้นที่ตามสัมปทาน ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขต
(ค) องค์การบริหารส่วนตาบลและเทศบาลในจังหวัดอื่น ให้ได้รับการจัดสรรในอัตรา
ร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขต

- ๓๒ (๑๔) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์
ภายในเขต ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
(๑๕) ค่าธรรมเนี ยมสนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามอัตรา
และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
(๑๖) ค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสิบของ
ค่าธรรมเนียมที่มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา
(ข) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
(๑๗) ค่ าธรรมเนี ย ม ค่าใบอนุ ญ าต และค่ าปรับ ในกิ จการที่ ก ฎหมายมอบหมายหน้ าที่ ให้
เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเจ้าหน้าที่ดาเนินการภายในเขตท้องถิ่นนั้นๆ และให้ตก
เป็ น รายได้ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ดั ง กล่ า ว ในกรณี ก ฎหมายก าหนดให้ เทศบาลเป็ น ผู้ จั ด เก็ บ
ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ให้นารายได้มาแบ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลที่อยู่ภายในเขต
จังหวัดตามที่คณะกรรมการกาหนด
(๑๘) ค่ า ใช้ น้ าบาดาลตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยน้ าบาดาล ทั้ งนี้ ให้ เ ป็ น ไปตามสั ด ส่ ว นที่
คณะกรรมการกาหนด
(๑๙) ค่ าธรรมเนี ย มใดๆ ที่ เรี ย กเก็ บ จากผู้ ใช้ ห รือ ได้ รับ ประโยชน์ จ ากบริก ารสาธารณะที่
จัดให้มีขึ้น
(๒๐) รายได้อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นของเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
มาตรา ๒๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงิน
รายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ภาษี บ ารุ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ส าหรั บ น้ ามั น เบนซิ น และน้ ามั น ที่ ค ล้ า ยกั น
น้ามัน ดีเซลและน้ ามัน ที่คล้ ายกัน ก๊าซปิ โตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิ งสาหรับรถยนต์ซึ่งเก็บจากการค้าในเขต
จังหวัด โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์สาหรับน้ามันและกิโลกรัมละไม่เกินสิบสตางค์
สาหรับก๊าซปิโตรเลียม
(๒) ภาษีบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาหรับยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตจังหวัดโดย
ออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์
(๓) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับอัตราตาม
มาตรา ๒๓ (๔) และมาตรา ๒๕ (๖) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้หั กส่วนที่ต้อง
จ่ายคืนแล้ว โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(๔) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราซึ่งเมื่อ
รวมกับ อัตราตามมาตรา ๒๓ (๕) แล้ ว ไม่เกิน ร้อยละสามสิ บของอัตราภาษีที่ จัดเก็บตามประมวลรัษ ฎากร
โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ

- ๓๓ (๕) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภาษีรถตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน
(๖) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(๗) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น
(๘) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้ วยแร่ ให้ ได้รับ การจัดสรรในอัต ราร้อยละยี่สิ บของ
ค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ภายในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
(๙) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละ
ยี่สิบของค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
(๑๐) ค่าธรรมเนียมบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยออกข้อบัญญัติเรียกเก็บจากผู้พักใน
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๑๑) ค่ าธรรมเนี ย ม ค่าใบอนุ ญ าต และค่ าปรับ ในกิ จการที่ ก ฎหมายมอบหมายหน้ าที่ ให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าหน้า ที่ดาเนินการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นและให้ตกเป็น
รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๑๒) ค่ าธรรมเนี ย มใดๆ ที่ เรีย กเก็ บ จากผู้ ใช้ ห รือ ได้ รับ ประโยชน์ จ ากบริก ารสาธารณะที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีขึ้น
(๑๓) รายได้อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาตรา ๒๕ กรุ งเทพมหานครอาจมี รายได้ จ ากภาษี อ ากร ค่ าธรรมเนี ย ม และเงิน รายได้
ดังต่อไปนี้
(๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(๒) ภาษีบารุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบารุงท้องที่
(๓) ภาษีป้ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย
(๔) ภาษีบารุงกรุงเทพมหานครสาหรับน้ามันเบนซินและน้ามันที่คล้ายกัน น้ามันดีเซลและ
น้ามันที่คล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสาหรับรถยนต์ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์สาหรับน้ามันและไม่เกิ นกิโลกรัมละสิบสตางค์สาหรับ
ก๊าซปิโตรเลียม
(๕) ภาษี บ ารุ งกรุ งเทพมหานครส าหรับ ยาสู บ ซึ่ งเก็ บ จากการค้ าในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์
(๖) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรร ในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับอัตราตาม
มาตรา ๒๓ (๔) และมาตรา ๒๔ (๓) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้หั กส่วนที่ต้อง
จ่ายคืนแล้ว โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(๗) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกิน
ร้อยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ

- ๓๔ (๘) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา
และค่าแสตมป์ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออกข้อบัญญัติ
จัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ และให้ถือเป็นภาษีและ
ค่าแสตมป์ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นโดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บ
(๙) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(๑๐) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงินเพิ่ม ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภาษีรถตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน
(๑๑) ภาษีการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
(๑๒) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ที่จัดเก็บภายในเขตของกรุงเทพมหานคร ในอัตรา
ร้อยละสี่สิบของค่าภาคหลวงแร่ที่กรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บได้จริง
(๑๓) ค่ า ภาคหลวงปิ โ ตรเลี ย มตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยปิ โตรเลี ย มที่ จั ด เก็ บ ภายในเขตของ
กรุงเทพมหานคร ในอัตราร้อยละสี่สิบของค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่กรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บได้จริง
(๑๔) อากรการฆ่าสั ตว์ และผลประโยชน์ อื่น อัน เกิ ดจากการฆ่าสั ต ว์ต ามกฎหมายว่าด้ ว ย
การควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์
(๑๕) ค่าธรรมเนียมบารุงกรุงเทพมหานคร โดยออกข้อบัญญัติเรียกเก็บจากผู้พักในโรงแรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๑๖) ค่าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามอัตรา
และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
(๑๗) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์
ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
(๑๘) ค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบ
ของค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา
(ข) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
(๑๙) ค่ าธรรมเนี ย ม ค่าใบอนุ ญ าต และค่ าปรับ ในกิ จการที่ ก ฎหมายมอบหมายหน้ าที่ ให้
กรุ ง เทพมหานครเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ด าเนิ น การภายในเขตของกรุ ง เทพมหานคร และให้ ต กเป็ น รายได้ ข อง
กรุงเทพมหานคร
(๒๐) ค่ าธรรมเนี ย มใดๆ ที่ เรี ย กเก็ บ จากผู้ ใช้ ห รือ ได้ รับ ประโยชน์ จ ากบริก ารสาธารณะที่
กรุงเทพมหานครจัดให้มีขึ้น
(๒๑) รายได้อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นของกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๒๖ ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกาหนดให้ เป็นองค์กรปกครอง
รูปแบบพิเศษไม่เต็มพื้นที่จังหวัด มีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้อื่นตามมาตรา ๒๓

- ๓๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็นองค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ
เต็มพื้นที่จังหวัด มีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้อื่นตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔
มาตรา ๒๗ ภาษีและอากรประเภทอื่นนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔
มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ อาจกาหนดให้เป็นภาษีและอากรร่วมกันระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรืออาจกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเพิ่มได้ เพื่อให้สอดคล้องกับการถ่ายโอนภาระหน้าที่และ
งบประมาณจากราชการส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามแผนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรตามวรรคหนึ่งในแต่ละปี ให้คณะกรรมการพิจารณากาหนด
โดยคานึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน
เองเป็นสาคัญ
มาตรา ๒๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีรายรับ ดังต่อไปนี้
(๑) รายได้จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) รายได้จากสาธารณูปโภค
(๓) รายได้จากการพาณิชย์และการทากิจการ ไม่ว่าจะดาเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่น
หรือจากสหการ
(๔) ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ ค่าตอบแทน หรือรายได้อื่นใดตามที่มี
กฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๕) ค่าบริการ
(๖) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(๗) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(๘) รายได้จากการจาหน่ายพันธบัตร
(๙) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ
(๑๐) เงินกู้จากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(๑๑) เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผู้อุทิศให้
(๑๒) เงินช่วยเหลือหรือเงินค่าตอบแทน
(๑๓) รายได้จากทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือรายได้จากทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจที่ดาเนินการ
เพื่อมุ่งหากาไรในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑๔) รายได้จากค่าธรรมเนียมพิเศษ
การออกพันธบัตรตาม (๘) การกู้เงินจากองค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ ตาม (๙) การกู้เงินตาม
(๑๐) และรายได้ตาม (๑๓) ให้ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๒๙ การกาหนดให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้รับรายได้ตามหมวดนี้ ให้ เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราการจัดสรร การนาส่งเงินรายได้และการได้รับเงินรายได้สาหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

- ๓๖ ในกรณีที่การกาหนดรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องใดมีกฎหมายอื่นบัญญัติไว้
และเป็นการกาหนดรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องเดียวกับที่บัญญัติไว้แล้วในบทบัญญัติเกี่ยวกับ
รายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ตามหมวดนี้ ให้ ใช้บทบัญ ญั ติตามหมวดนี้บังคับแทนบทบัญ ญัติของ
กฎหมายนั้น ทั้งนี้ ถ้าการกาหนดรายได้ในเรื่องใดมีกฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อั ตราการ
จัดสรร การนาส่งเงินรายได้และการได้รับเงินรายได้ใช้บังคับอยู่แล้ว ให้ใช้บังคับตามกฎหมายเช่นว่านั้นไปพลาง
ก่อนจนกว่าจะมี การประกาศของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง แต่ถ้าการกาหนดรายได้ในเรื่อ งใดยังไม่ มี
กฎหมายเช่ น ว่ า นั้ น ให้ ก ารก าหนดรายได้ ต ามบทบั ญ ญั ติ ใ นหมวดนี้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ เมื่ อ มี ป ระกาศของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จะมอบให้ ส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นอื่น จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทน หรือรายได้อื่นใด เพื่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นก็ได้ ทั้งนี้ โดยให้คิดค่าใช้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๔
แผนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรา ๓๐ แผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดาเนินการดังนี้
(๑) ให้ ด าเนิ น การถ่ า ยโอนภารกิ จ การให้ บ ริ ก ารสาธารณะที่ รั ฐ ด าเนิ น การอยู่ ใ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในกาหนดเวลา ดังนี้
(ก) ภารกิจที่เป็นการดาเนินการซ้าซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ภารกิจที่รัฐจัดให้บริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสี่ปี
(ข) ภารกิจที่รัฐจัดให้บริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทบถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสี่ปี
(ค) ภารกิจที่เป็นการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสี่
ปี
(๒) ก าหนดขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบในการให้ บ ริ ก ารสาธารณะของรั ฐ และขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองตามอานาจและหน้าที่ที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ให้ชัดเจน โดยในระยะแรกอาจกาหนดภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แตกต่าง
กันได้ โดยให้เป็นไปตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ซึ่งต้องพิจารณาจากรายได้และ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จานวนประชากร ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ตลอดจนคุณภาพ
ในการให้บริการที่ประชาชนจะได้รับ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลาสิบปี
(๓) กาหนดแนวทางและหลั ก เกณฑ์ ให้ รัฐ ท าหน้ าที่ ป ระสานความร่ว มมื อ และช่ ว ยเหลื อ
การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

- ๓๗ (๔)๒ กาหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อื่นให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินการตามอานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
อย่างเหมาะสม โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้คิดเป็น
สัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า และโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้า โดยการ
จัดสรรสัดส่วนที่เป็นธรรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคานึงถึงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นด้วย
การเพิ่มสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลตามวรรคหนึ่ง
ให้เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินกิจการบริการ
สาธารณะได้ด้วยตนเอง และให้เป็นไปตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถ่ายโอนเพิ่มขึ้น
ภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป แต่ไม่ว่ากรณี จะเป็นประการใดเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้ต้องมี
จานวนไม่น้อยกว่าเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
(๕) การจั ดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี ในส่ ว นที่ เกี่ยวกับการบริการสาธารณะในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุ นให้เป็นไปตามความจาเป็นและความต้องการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
มาตรา ๓๑ ในการดาเนินการตามอานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้ามี
กฎหมายใดบัญญัติไว้ในลักษณะที่เป็นผลทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจดาเนินการตามอานาจและ
หน้าที่ได้ด้วยตนเอง หรือมีลักษณะเป็นการซ้าซ้อนกับการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะระหว่างรัฐกับ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หรื อระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้วยกัน และคณะกรรมการพิ จารณา
เห็ น สมควรให้ มีการแก้ไขกฎหมายนั้ น ให้ คณะกรรมการรายงานต่อรัฐมนตรีเพื่อดาเนินการให้ มีการแก้ไข
กฎหมายดังกล่าวต่อไป
มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อกาหนดขั้นตอนการกระจาย
อานาจตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดรายละเอียดของอานาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละรูปแบบจะต้องกระทา โดยในกรณีใดเป็นอานาจและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของรัฐ
หรือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน ให้กาหนดแนวทางวิธีปฏิบัติเพื่อประสานการดาเนินการให้เกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวม
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีดาเนินการในการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรให้เพียงพอแก่
การดาเนินการตามอานาจและหน้าที่ที่กาหนดให้เป็นอานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้
โดยต้องคานึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐในการให้บริการสาธารณะเป็นส่วนรวมด้วย

มาตรา ๓๐(๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๙
๒

- ๓๘ (๓) รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอให้แก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมายที่จาเป็นเพื่อดาเนินการตาม
แผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๔) จัดระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดนโยบายและ
มาตรการการกระจายบุคลากรจากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคไปสู่ส่วนท้องถิ่น โดยการสร้าง
ระบบการถ่ายเทกาลังคนสู่ท้องถิ่น และสร้างระบบความก้าวหน้าสายอาชีพที่เหมาะสม
แผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งต้องกาหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติ และกาหนดหน่วยงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบ รวมทั้งระยะเวลาในการดาเนินการให้ชัดเจนด้วย
มาตรา ๓๓ เมื่ อ คณะกรรมการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารตามมาตรา ๓๒ แล้ ว ให้ เสนอ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ แล้วรายงานต่อรัฐสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับต่อไป
แผนปฏิบัติการที่ประกาศใช้บังคับตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ต้องดาเนินการตามแผนปฏิบัติการนั้น
ในกรณีที่สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างที่แ ผนปฏิบัติการใช้บังคับคณะกรรมการอาจ
ดาเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้เหมาะสมกับสภาพการณ์นั้นได้
ให้ ค ณะกรรมการมี ห น้ าที่ ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารและรายงานให้
คณะรัฐมนตรีทราบทุกปี ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคไม่อาจดาเนินการตามแผนปฏิบัติการได้ให้คณะกรรมการ
รายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไขด้วย
มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการกาหนดอานาจและหน้าที่และการจัดสรร
รายได้ขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ภายหลั งที่ ได้ ดาเนิ น การตามแผนการกระจายอ านาจให้ แ ก่องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว โดยต้องพิจารณาทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่มีการกาหนด
อานาจและหน้าที่หรือวันที่มีการจัดสรรรายได้ ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกาหนดอานาจ
และหน้าที่และการจัดสรรรายได้ เพื่อกระจายอานาจเพิ่มขึ้นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บทเฉพำะกำล

มาตรา ๓๕ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการจัดทาแผนตามมาตรา ๓๐ และแผนปฏิบัติการ
ตามมาตรา ๓๒ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กรรมการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๖ ในวาระเริ่มแรก ให้นายกรัฐมนตรีจัดให้ มีการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

- ๓๙ มาตรา ๓๗ ในวาระเริ่ ม แรก เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ต ามอ านาจและหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ นายกรัฐมนตรีอาจมีคาสั่งให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดาเนินการเพื่อ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้ตามที่เห็นสมควร

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร
ชวน หลีกภัย
นำยกรัฐมนตรี

- ๔๐ หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญ ญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๘๔ ของรัฐธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้มีกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจเพื่อพัฒนาการกระจาย
อานาจให้แก่ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาระสาคัญเกี่ยวกับการกาหนดอานาจหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริ ก ารสาธารณะและการจั ด สรรสั ด ส่ ว นภาษี แ ละอากรขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และให้ มี
คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีจานวนฝ่ายละเท่ากันเพื่อทาหน้าที่ดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
*พระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับกำรโอนอำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็ นไปตำม
พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๓
มาตรา ๓๗ ในพระราชบั ญ ญั ติ กาหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอานาจให้ แก่อ งค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ แก้ไขคาว่า “อธิบ ดีกรมการปกครอง” เป็น “อธิบดีกรมส่ งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น”
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บั ญ ญั ติให้ จั ดตั้งส่ วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภ ารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง
ทบวง กรม นั้ น แล้ ว และเนื่ องจากพระราชบั ญ ญั ติดังกล่าวได้บัญ ญั ติให้ โอนอานาจหน้าที่ของส่ วนราชการ
รัฐมนตรีผู้ดารงตาแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไข
บทบัญญัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏใน
พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอน
ส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอานาจ
หน้ าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มี การโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของ
หน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ดารง
ตาแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอานาจหน้าที่ และเพิ่มผู้แทนส่วนราชการใน
คณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วน
ราชการเดิมที่มีการยุ บ เลิกแล้ ว ซึ่งเป็ น การแก้ไขให้ ตรงตามพระราชบัญ ญั ติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่ าว
จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

๓

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

- ๔๑ พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๙๔
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การปฏิบัติตามแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ไม่อาจดาเนินการได้ตาม
กาหนดระยะเวลา ทาให้การกาหนดสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๓๐ (๔) แห่ง
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการถ่ายโอนภารกิจ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมการกาหนดสัดส่วนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามสภาพข้อเท็จจริงนั้น และยังคงเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้รับไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้าไว้เช่นเดิม จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๔

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

- ๔๒ ประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง กำหนดอำนำจ และหน้ำที่ ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะ
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด๑

เพื่อให้ การดาเนิน การตามอานาจและหน้าที่ขององค์การบริห ารส่วนจังหวัดในเขตจังหวัด
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดความซ้าซ้อนในการดาเนินการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นในจังหวัด จึงสมควรกาหนดลักษณะของอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขึ้น
อาศัยอานาจตามมาตรา ๑๒ (๑๕) และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญั ติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงประกาศกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ลักษณะของการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการให้บริการสาธารณะ
ในเขตจังหวัด
(๑) ดาเนินงานในโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นใน
เขตจังหวัด
(๒) เป็นการดาเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัด ที่มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนรวมและไม่เข้าไปดาเนินงานที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นในจังหวัดสามารถดาเนินการได้เอง
(๓) เข้าไปดาเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องหรือ
มีผู้ที่ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า ๑ แห่งขึ้นไป
ข้อ ๒ ในการดาเนิ น การตามอานาจและหน้ าที่ขององค์การบริห ารส่ วนจังหวัดตามข้อ ๑
องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรจะดาเนินการเพื่อให้เป็นไปในลักษณะดังนี้ คือ
(๑) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดทาแผนจังหวัดโดยการสร้าง
และพัฒนาระบบการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดเพื่อนาไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสมดุลยและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
(๒) การก่ อ สร้ างและบ ารุ งรั ก ษาโครงการที่ เป็ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานขนาดใหญ่ ห รื อ มี ก าร
เกี่ยวเนื่องกันหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงาน
โครงการที่ดาเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด
๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนพิเศษ ๙๐ ง/หน้า ๒๒/๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๖

- ๔๓ (๓) การจั ด การศึ ก ษา สาธารณสุ ข การสั งคมสงเคราะห์ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ กั บ
ประชาชนในระดั บ จั ง หวั ด และไม่ เป็ น การซ้ าซ้ อ นกั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ในจั ง หวั ด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อขยายศักยภาพและมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด
(๔) การส่ งเสริ ม จารี ต ประเพณี วัฒ นธรรม การท่ อ งเที่ ย ว การส่ งเสริม การลงทุ น และ
พาณิชยกรรมของจังหวัด
(๕) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทา
หน้าที่เป็นองค์กรหลักในการกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลรวม การดูแลระบบบาบัดน้าเสียรวมให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด
(๖) ให้บริการด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากร แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด
(๗) ดาเนิ น การตามภารกิจที่ ได้รับ การถ่ายโอนภารกิจตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิ บัติ การ
กาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมถ่ายโอนที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด “มีหน้าที่ที่ต้องทา”
ข้อ ๓ วรรคหนึ่ง๒ (ยกเลิก)
วรรคสอง๓ (ยกเลิก)
การให้การสนับสนุนแก่ประชาคม องค์กรประชาชน ควรเป็นไปในลักษณะของการส่งเสริม
ความสามารถดาเนินการ โดยใช้ศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการในลักษณะของการร่วมคิด ร่วมทา
ร่วมรับผลประโยชน์ โดยไม่ให้การสนับสนุนในลักษณะของการให้สิ่งของ หรือการเข้าไปดาเนินการแทน
ข้อ ๔ หากมีปัญหา ข้อขัดข้อง ในการดาเนินงานตามอานาจและหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่ วนจั งหวัดตามที่ กาหนดไว้ในข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้ ผู้ ว่าราชการจังหวัด ทาหน้ าที่ ในการวินิจฉัยและ
ดาเนินการตามประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๔๖
จำตุรนต์ ฉำยแสง
รองนำยกรัฐมนตรี
ประธำนกรรมกำรกำรกระจำยอำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๓ วรรคหนึ่ง ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดอานาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖
๓ ข้อ ๓ วรรคสอง ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดอานาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่๒) ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๒

- ๔๔ ประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรสนับสนุนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนตำบลในกำรให้บริกำรสำธำรณะ
เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นที่จะได้รับบริการสาธารณะ และเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และช่วยเหลือในการจัดทาบริการสาธารณะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ สมควรกาหนดให้องค์การบริหารส่วนจั งหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล อาจสนับสนุน
งบประมาณและการดาเนินการอื่น ๆ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
เพื่อประโยชน์ในการจัดทาบริการสาธารณะได้ตามความสามารถของตน
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๒ (๑๕) มาตรา ๑๖ (๓๑) และมาตรา ๑๗ (๒๙) แห่ ง
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
คณะกรรมการการกระจายอานาจให้ แ ก่ อ งค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น จึงประกาศก าหนดหลั ก เกณฑ์ การ
สนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบลในการให้ บริการสาธารณะแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล อาจสนับสนุน
งบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในจังหวัดในภารกิจด้าน
การศึกษาหรือด้านการสาธารณสุขได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
ภารกิ จ อื่ น นอกจากภารกิ จ ด้ านการศึ กษาหรือ ด้านการสาธารณสุ ข องค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งจะสนับสนุนได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็นรายกรณีไป
ข้อ ๒ การสนั บ สนุ น งบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามข้อ ๑ จะกระทาได้
ต่อเมื่อ
(๑) ภารกิจที่จะสนั บสนุ นจะต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผู้สนับสนุน
(๒) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นผู้ ส นับสนุน ต้องกาหนดโครงการอัน เป็ นภารกิจหลั กของ
ตนเองตามแผนพัฒ นาท้องถิ่นที่กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
เสียก่อน แล้วจึงสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๓) การให้ การสนับ สนุ น งบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่ วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องคานึงถึงสถานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนับสนุนด้วย
ข้อ ๓ ให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น อื่น ส่ วนราชการ หรือหน่ วยงานอื่ นของรัฐ ที่ข อรับ
การสนับสนุนเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลหรือองค์การบริหาร

- ๔๕ ส่วนตาบล ที่จะให้การสนั บสนุน แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งเหตุผลและรายละเอียดว่าโครงการมีงบประมาณไม่
เพียงพอในการดาเนินการและมีความจาเป็นต้องได้รับการสนับสนุน
การเสนอขอรับการสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐที่ขอรับการสนับสนุนต้องแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมในโครงการที่เสนอโดยแบ่งส่วนที่ผู้รับการ
สนับสนุนมีงบประมาณของตนเองและส่วนที่จะขอรับการสนับสนุนให้ชัดเจน
ข้อ ๔ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนับสนุนเห็นสมควรสนับสนุนโครงการตามข้อ ๓ ให้
นาโครงการนั้นบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ในกรณี ที่ มี เหตุ ฉุ ก เฉิ น และมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งด าเนิ น การตามโครงการโดยด่ ว น จะไม่
ดาเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได้ แต่ให้รายงานการสนับสนุนดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดทราบด้วย
ข้อ ๕ การสนั บ สนุ น ขององค์การบริห ารส่ วนจังหวัด ให้ สนั บสนุนเป็น เงิน บุคลากร วัส ดุ
ครุภัณฑ์ และปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้างอาคาร ตลอดจนสิ่งก่อสร้างอื่น ได้ไม่เกินร้อยละสิ บของรายได้
ของปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ
การคานวณวงเงินงบประมาณตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงงบประมาณที่สนับสนุนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ในเขตจังหวัดด้วย
การสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง จะสนับสนุนโดยใช้งบประมาณของตนและดาเนินการแทนก็ได้
ข้อ ๖ การสนับสนุนของเทศบาล
(๑) เทศบาลขนาดใหญ่อาจสนับสนุนเป็นเงินเพื่อให้ใช้จ่ายในด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์และ
การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่นได้ไม่เกินร้อยละสองของรายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมาโดย
ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ
(๒) เทศบาลขนาดกลางและเทศบาลขนาดเล็ ก อาจสนั บ สนุ น เป็ น เงิ น เพื่ อ ให้ ใช้ จ่ า ยใน
ด้านบุ คลากร วัสดุ ครุภัณ ฑ์ และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหรือสิ่ งก่อสร้างอื่น ได้ไม่เกินร้อยละสามของ
รายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ
ขนาดของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
ข้อ ๗ การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตาบลให้สนับสนุนเป็นเงินเพื่อให้ใช้จ่ายในด้าน
บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่นได้ไม่เกินร้อยละห้าของรายได้ของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ
ข้อ ๘ กรณี ที่ องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่นใด มี ความจาเป็ น ต้องสนับ สนุ นงบประมาณใน
โครงการใดเกินอัตราหรือไม่อาจดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ให้เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดั บจังหวัดเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติเป็นรายกรณีไป

- ๔๖ ข้อ ๙ หน่วยงานที่รับการสนั บสนุนมีหน้าที่ต้องรายงานผลการดาเนินการตามที่ได้รับการ
สนั บ สนุ น ต่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผู้ส นั บสนุน ในการนี้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นผู้ส นับสนุนต้อง
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่รับการสนับสนุนและเปิดเผยผลการดาเนินงานดังกล่าว
ต่อสาธารณชน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป๑
ประกำศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ
นำยกรัฐมนตรี
ประธำนกรรมกำรกำรกระจำยอำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑

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

- ๔๗ -

พระรำชบัญญัติ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐
[แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๕๒]
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๔๐
เป็นปีที่ ๕๒ ในรัชกำลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ ตราพระราชบัญญั ติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เรีย กว่า “พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวัด พ.ศ.
๒๕๔๐”
มาตรา ๒๑ พระราชบั ญญั ตินี้ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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

- ๔๘ (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 บทบั ญ ญั ติแห่ งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบั งคับ มติ หรือค าสั่ งใดที่ อ้างถึงผู้ ว่า
ราชการจังหวัดในฐานะผู้ปกครองบังคั บบัญชาข้าราชการส่วนจังหวัด ข้าราชการส่วนจังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หรือสภาจังหวัด ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือคาสั่งนั้นอ้างถึง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้
บทบัญ ญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือคาสั่งใดได้กาหนดให้เป็นอานาจ
หน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่น ให้ถือว่า
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจหน้าที่เช่นว่านั้นเท่าที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“จังหวัด” หมายความว่า จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
“อาเภอ” หมายความว่า อาเภอตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และให้
หมายความรวมถึงกิ่งอาเภอด้วย
“ข้าราชการองค์ การบริห ารส่ ว นจั งหวัด ” หมายความว่า ข้าราชการที่ ป ฏิ บั ติ กิจ การของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและได้รับเงินเดือนโดยมีอัตราเงินเดือนและตาแหน่งในงบประมาณที่องค์ก ารบริหาร
ส่วนจังหวัดกาหนดขึ้น
“ราชการส่วนท้องถิ่น อื่น ” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่ วนตาบล
เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น นอกจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัด
“ข้อบัญญัติ” หมายความว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ มี
อานาจออกกฎกระทรวง ประกาศและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

- ๔๙ หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗ ในจังหวัดหนึ่งให้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และมีอานาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ห รือตาม
กฎหมายอื่น
มาตรา ๘ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น
เขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แก่เขตจังหวัด
หมวด ๒
สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

มาตรา ๙ ๒ สภาองค์การบริห ารส่ วนจังหวัดประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์ก ารบริห ารส่ว น
จังหวัดซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนอกจากต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว จะต้อง
ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตาแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น
เลขานุการหรือที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการ
ทีก่ ระทากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือเกณฑ์จานวนราษฎรแต่ละจังหวัด
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง จังหวัดใดมีราษฎรไม่เกินห้าแสน
คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ยี่สิบสี่คน จังหวัดใดมีราษฎรเกินห้าแสนคนแต่
ไม่เกินหนึ่งล้านคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สามสิบคน จังหวัดใดมีราษฎร
เกิน หนึ่ งล้ านคนแต่ไม่เกิน หนึ่ งล้ านห้ าแสนคน ให้ มีการเลื อกตั้ง สมาชิก สภาองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดได้
สามสิบหกคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งล้านห้าแสนคนแต่ไม่เกินสองล้านคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สี่สิบสองคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินสองล้านคนขึ้นไป ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สี่สิบแปดคน
ในอาเภอหนึ่ งให้ มีการเลื อ กตั้งสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดได้ ห นึ่ งคนเมื่อรวม
จานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากแต่ละอาเภอแล้ว จานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ตามวรรคสาม ให้ดาเนินการดังนี้ เอาจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
๒ มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

- ๕๐ จังหวัดซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะพึงมีได้ไปหารจานวนราษฎรทั้งจังหวัด ได้ผลลัพธ์เท่าใดให้ถือเป็นเกณฑ์
สาหรับคานวณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มขึ้น โดยอาเภอใดมีจานวนราษฎรมากที่สุดให้อาเภอ
นั้นมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่ มขึ้นอีกหนึ่งคน แล้วให้เอาผลลัพธ์ดังกล่าวหักออกจากจานวน
ราษฎรของอาเภอนั้ น เหลื อเท่าใดให้ ถือเป็ น จ านวนราษฎรของอาเภอนั้ นในการพิจารณาเพิ่ มสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ยังขาดจานวนอยู่ และให้กระทาดังนี้ต่อๆ ไปจนได้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดครบจานวน
มาตรา ๑๐ อายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกาหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง
มาตรา ๑๑๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามอายุ ของสภาองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด หรือมีการยุบสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(๔) ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(๕) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
เป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น หรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นจะ
กระทา
(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ วรรคสอง
(๗) สภาองค์ การบริ ห ารส่ วนจังหวัด มีมติให้ พ้ นจากตาแหน่ ง โดยเห็ น ว่า มีความประพฤติ
ในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่ อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริห ารส่วนจังหวัดหรือกระทา
การอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอ
ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีมติ
(๘) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีจานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่สมควรดารง
ตาแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดสิ้นสุดลง
ตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คาวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้
เป็นที่สุด

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

- ๕๑ ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดสิ้นสุดตาม (๘) พร้อมกัน
ทั้งหมด ให้ถือว่าเป็นการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาตรา ๑๒ ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิญาณตนในที่
ประชุมสภาองค์การบริห ารส่ วนจั งหวัดว่า “จะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย
จะซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน”
มาตรา ๑๓ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดย่อมเป็นผู้แทนของปวงชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนั้น และต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติ
มอบหมายใดๆ
มาตรา ๑๔๔ เมื่อตาแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะถึงคราวออก
ตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่างตามกฎหมายว่า ด้วยการเลื อกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
มาตรา ๑๕๕ เมื่อตาแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก
ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มี
การเลื อกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่างตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ให้ ส มาชิกสภาองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดซึ่งได้รับ เลือกตั้งแทนนั้ นอยู่ในตาแหน่งได้เพี ยง
เท่าอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาตรา ๑๖ เมื่อมีการยุบและรวมเขตการปกครองของจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน ให้บรรดาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของอาเภอที่ถูกยุบหรือถูกรวมเข้าไว้ใน
การปกครองของจังหวัดใดเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของจังหวัดนั้นจนกว่าสมาชิกภาพจะ
สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๑
มาตรา ๑๗ ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่ง และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสองคน
มาตรา ๑๘๖ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ดารงตาแหน่งจนครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๖ มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔
๕

- ๕๒ นอกจากการพ้น จากตาแหน่ งตามวรรคหนึ่ง ประธานสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดและ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(๒) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๓) รัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๗๙
(๔) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้พ้นจากตาแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติใน
ทางที่จะนามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือกระทาการ
อันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจานวน
ไม่น้ อยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่าสามในสี่ของจานวน
สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้พ้นจากตาแหน่งนับแต่วันที่ส ภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีมติ
ในกรณี ต ามวรรคสอง ให้ ป ระธานสภาองค์ การบริห ารส่ ว นจั งหวัด หรือ รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับเลือกใหม่อยู่ในตาแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน
ผู้ซึ่งรัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากตาแหน่งตาม (๓) จะดารงตาแหน่งประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกไม่ได้ตลอดอายุของสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนั้น
มาตรา ๑๙ เมื่อ ต าแหน่ งประธานสภาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวัด หรือ รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ
รองประธานสภาองค์การบริห ารส่ วนจั งหวัด แล้ว แต่กรณี แทนตาแหน่งที่ว่างภายในสิ บ ห้ าวัน นับแต่วัน ที่
ตาแหน่งนั้นว่างลง
มาตรา ๒๐ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ดาเนินกิจการของสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และดาเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด
รองประธานสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ช่วยประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปฏิบัติการตามหน้าที่และกระทากิจการตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย
ในกรณีที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนที่หนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน และในกรณีที่ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนที่หนึ่งไม่อยู่ห รือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนที่สองปฏิบัติหน้าที่แทน

- ๕๓ มาตรา ๒๑ เมื่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดทั้งสองคนไม่อยู่ในที่ประชุม ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกกันขึ้นเองเป็นประธาน
ในที่ประชุมสาหรับการประชุมคราวนั้น
มาตรา ๒๒ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกาหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด๗
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด
สมัยประชุมสามัญให้มีกาหนดสี่สิบห้าวัน แต่ถ้ามีกรณีจาเป็น ให้ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้ตามความจาเป็นครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
การปิดสมัยประชุมสามัญก่อนครบกาหนดเวลาสี่สิบห้าวันจะกระทามิได้
กรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกาหนดเวลาใน
วรรคสอง หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจ
เสนอรัฐมนตรีให้มีคาสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด๘
มาตรา ๒๓๙ การประชุมตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง ให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาตรา ๒๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๒ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้เรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามสมัยประชุมและเป็นผู้เปิดและปิดการประชุม
ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมและเป็นผู้เปิดและปิดการประชุม
มาตรา ๒๕ เมื่อเป็นการจาเป็นเพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจเรีย กประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสมัยวิสามัญก็ได้ หรือนายก
องค์การบริห ารส่วนจั งหวัด หรือสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่ อาจทาคาร้องยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอให้เปิดการประชุมสมัยวิสามัญได้
วรรคสอง๑๐ (ยกเลิก)

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

- ๕๔ ในกรณี ที่ น ายกองค์ การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด หรือสมาชิ กสภาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวั ด
ทาคาร้องขอให้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้อง
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญให้มีกาหนดเจ็ดวัน แต่ถ้าจะขยายเวลา
ออกไปอีกต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่ และให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกินเจ็ดวัน
มาตรา ๒๖ ข้อบั งคับ การประชุมสภาองค์การบริห ารส่ วนจังหวัดให้ เป็นไปตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา ๒๗ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคราว ต้องมีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่จึง
จะเป็นองค์ประชุม
มาตรา ๒๘ การลงมติวินิ จ ฉั ยข้ อปรึก ษานั้ น ให้ ถือ เอาเสี ย งข้ างมากเป็ น เกณฑ์ เว้นแต่ที่ มี
บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัตินี้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๙ การปรึกษาหารื อในสภาองค์ การบริห ารส่ วนจังหวัดต้ องเป็น กิจการเกี่ยวกั บ
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะ ห้ามปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออานาจหน้าที่
มาตรา ๓๐ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดย่อมเป็นการเปิดเผยตามลักษณะที่จะ
ได้กาหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่การประชุมลับย่อมมีได้เมื่อ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้องขอ หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมกันมีจานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมาประชุมร้องขอ
มาตรา ๓๑๑๑ ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมีสิทธิตั้งกระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่ วนจังหวัดหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเรื่องใด
อันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้ แต่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมี
สิทธิที่จะไม่ตอบ เมื่อเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สาคัญของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาตรา ๓๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจเสนอข้อสอบถามต่อประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆ อันเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของราชการ
ส่วนภูมิภาคและให้หัวหน้าหน่วยงานราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งมาปฏิบัติ
หน้าที่ในเขตจังหวัดชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆ อันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้ ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้า
๑๑

มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

- ๕๕ หน่วยงานราชการดังกล่าวชี้แจงด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายใน
เวลาอันสมควรก็ได้
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยงานราชการย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบคาถามเมื่อเห็นว่า
ข้อเท็จจริงนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติหรือเกี่ยวกับนโยบายของการบริหารราชการส่วนกลางที่
ยังไม่สมควรเปิดเผย
มาตรา ๓๓ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจเลือกสมาชิกสภาองค์ก ารบริหารส่วน
จังหวัดเป็นคณะกรรมการสามัญ และมีอานาจเลือกบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร่วมเป็ น คณะกรรมการวิสามัญ เพื่อกระทากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในวงงานของสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวั ด แต่ทั้งนี้กิจการหรือการสอบสวน
ดังกล่าวต้องมิใช่เป็นเรื่องที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอข้อสอบถามต่อประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๓๒
ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งคณะกรรมการสามัญประจาสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชุดหนึ่งเพื่อทาหน้าที่ให้ความเห็นชอบในการออกข้อบัญญัติชั่วคราวตามมาตรา ๕๗
มาตรา ๓๔ การประชุมของคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และคณะกรรมการ
สามัญประจาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๓๓ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ระเบี ยบการประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ ใช้ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม
หมวด ๓
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

มาตรา ๓๕๑๒ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งซึ่งมา
จากการเลือกตัง้ โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
มาตรา ๓๕/๑๑๓ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
(๒) ส าเร็ จ การศึ กษาไม่ ต่ากว่าปริญ ญาตรีห รือเที ยบเท่ า หรือเคยเป็ น สมาชิ กสภาจังหวัด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๓ มาตรา ๓๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๒

- ๕๖ (๓) ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตาแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการหรือที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ในสัญญาหรือกิจการที่กระทากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
มาตรา ๓๕/๒๑๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดารงตาแหน่งนับตั้งแต่วันเลือกตั้งและมี
ระยะการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
มาตรา ๓๕/๓๑๕ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายได้ตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ ส ภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด มี ส มาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
สี่สิบแปดคน ให้แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกินสี่คน
(๒) ในกรณี ที่ ส ภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด มี ส มาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
สามสิบหกคนหรือสี่สิบสองคน ให้แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกินสามคน
(๓) ในกรณี ที่ ส ภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด มี ส มาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
ยี่สิบสี่คนหรือสามสิบคน ให้แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกินสองคน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จานวนรวมกันไม่เกิน
ห้าคน
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕/๑
มาตรา ๓๕/๔๑๖ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองค์ การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแถลง
นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผล
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กรณี ที่ไม่มีผู้ ดารงตาแหน่ งประธานสภาองค์การบริห ารส่ วนจังหวัด และรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดถูกยุบตามมาตรา ๒๒ วรรคหก หากมีกรณี
ที่สาคัญและจาเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สาคัญของราชการหรือราษฎร นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะดาเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จาเป็นก็ได้เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแล้ว ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเลือก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มาตรา ๓๕/๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๓๕/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๖ มาตรา ๓๕/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๔
๑๕

- ๕๗ การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัดให้ กระทาโดยเปิดเผย
โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดทานโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดทุกคนที่มาประชุมด้วย
หากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทานโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้นาวิธีการแจ้งคาสั่งทางปกครองเป็นหนังสือ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติร าชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่านายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจาทุกปี
คาแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย
มาตรา ๓๕/๕๑๗ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิ ดชอบในการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ และนโยบาย
(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด เลขานุ การนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๔) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
มาตรา ๓๖๑๘ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕/๑
(๕) กระทาการฝ่าฝืนมาตรา ๔๔/๓ (๑) หรือ (๒)
(๖) รัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๔๔/๓ (๓) มาตรา ๕๕ วรรคห้า หรือมาตรา ๗๙
(๗) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก

มาตรา ๓๕/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๘ มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๗

- ๕๘ (๘) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีจานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนจั งหวัดไม่สมควรดารงตาแหน่ง
ต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ้นสุดลงตาม (๔) หรือ (๕)
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คาวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด
ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติ
หน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่จาเป็นได้เป็นการชั่วคราว จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาตรา ๓๗๑๙ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตาแหน่ง
(๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง
(๓) ตาย
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕/๑
(๖) กระทาการฝ่าฝืนมาตรา ๔๔/๓
(๗) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๘) รัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๗๙
ให้ นาความในวรรคสองของมาตรา ๓๖ มาใช้บังคับกับกรณีรองนายกองค์การบริห ารส่วน
จังหวัดโดยอนุโลม
มาตรา ๓๗/๑ ๒๐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และที่ปรึกษานายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตาแหน่ง
(๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง
(๓) ตาย
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๕) กระทาการฝ่าฝืนมาตรา ๔๔/๓
(๖) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
ให้นาความในวรรคสองของมาตรา ๓๖ มาใช้บังคับกับกรณีเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม
มาตรา ๓๘๒๑ (ยกเลิก)
มาตรา ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๓๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๑ มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๙
๒๐

- ๕๙ มาตรา ๓๙ ๒๒ ให้ น ายกองค์ก ารบริห ารส่ ว นจังหวัด ควบคุ มและรับ ผิ ดชอบในการบริห าร
ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่ง เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด รองจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดหรือตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๓๙/๑๒๓ อานาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย
ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่ วนจั งหวัดตามล าดับ ที่ น ายกองค์ก ารบริห ารส่ ว นจังหวัด จัดไว้เป็ นผู้ รักษาราชการแทน ถ้าไม่ มีรองนายก
องค์การบริห ารส่วนจังหวัดหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ ปลั ดองค์การบริห ารส่วนจังหวัดเป็นผู้รักษา
ราชการแทน
ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคาสั่งใด แต่งตั้งให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการหรือให้มีอานาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนทาหน้าที่กรรมการหรือมี
อานาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในระหว่างรักษาราชการแทนด้วย
อานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริ หารส่วน
จังหวัดจะพึงปฏิบัติหรือดาเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติหรือคาสั่งใด หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติหรือคาสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องนั้น ไม่ได้กาหนดในเรื่องการมอบอานาจไว้เป็นอย่ างอื่น นายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัดอาจมอบ
อานาจโดยทาเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติ
ราชการแทน ให้ทาเป็นคาสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ
การปฏิ บั ติ ร าชการแทนนายกองค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวั ด ตามวรรคสี่ ต้ อ งกระท าภายใต้
การกากับดูแลและกรอบนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดไว้
มาตรา ๔๐ ให้ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด รองนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งมีอานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดข้อบัญญัติได้
เมื่อผู้กระทาความผิดได้ชาระค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี
การเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๓ มาตรา ๓๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๒

- ๖๐ มาตรา ๔๑๒๔ (ยกเลิก)
มาตรา ๔๒๒๕ (ยกเลิก)
มาตรา ๔๓ เพื่อประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอาจขอยืมตัวข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นมาช่วยปฏิบัติราชการชั่วคราวโดยมีกาหนดเวลาได้ โดยเสนอเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อพิจารณาทาความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดของผู้นั้นก่อน และเมื่อหมดความจาเป็นแล้วให้รีบส่งตัวผู้นั้น
คืนต้นสังกัด
ให้ถือว่าผู้ซึ่งมาช่วยราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจหน้าที่เสมือนเป็นข้าราชการ
องค์การบริ ห ารส่ วนจั งหวัดตามพระราชบั ญ ญั ตินี้ โดยไม่ขาดจากสถานภาพเดิมและคงได้รับเงิน เดือนทาง
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 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป
ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นในปัญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่มีการลงมติ
ญัตติตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดวันสาหรับการอภิปรายทั่วไป ซึ่งต้องไม่เร็วกว่าห้าวันและไม่ช้ากว่าสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับญัตติ แล้วแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ
การขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะทาได้ครั้งเดียวในสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง

มาตรา ๔๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๔๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๖ มาตรา ๔๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๗ มาตรา ๔๔/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๔
๒๕

- ๖๑ มาตรา ๔๔/๓ ๒๘ นายกองค์การบริห ารส่ วนจังหวัด รองนายกองค์การบริห ารส่ วนจังหวัด
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้ องไม่กระทาการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เว้นแต่ตาแหน่งที่ดารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ
(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
เป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นหรือที่องค์ การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
จะกระทา
บทบั ญ ญั ติ ม าตรานี้ มิ ให้ ใช้ บั ง คั บ กั บ กรณี ที่ บุ ค คลดั งกล่ า วตามวรรคหนึ่ ง ได้ รั บ เบี้ ย หวั ด
บาเหน็จบานาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันและมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคล
ดังกล่าวตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใด เนื่องจากการดารงตาแหน่งกรรมาธิการของ
รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสภาท้องถิ่นอื่น หรือกรรมการที่มี
กฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยตาแหน่ง
หมวด ๔
อำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

มาตรา ๔๕ องค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดมีอ านาจหน้ าที่ ดาเนิน กิจการภายในเขตองค์ การ
บริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้
(๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย
(๒) จัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
(๓) สนับสนุนสภาตาบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(๔) ประสานและให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องสภาต าบลและราชการส่ ว น
ท้องถิ่นอื่น
(๕) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตาบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
(๖) อานาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.
๒๔๙๘ เฉพาะภายในเขตสภาตาบล
(๗) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๘

มาตรา ๔๔/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

- ๖๒ (๗ ทวิ)๒๙ บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๘) จัดทากิจการใดๆ อันเป็ นอานาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดาเนินการหรือให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจัดทา ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๙) จัดทากิจการอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกาหนดให้เป็น
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
บรรดาอานาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคอาจมอบให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๕/๑๓๐ การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่ว นจังหวัด ต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา ๔๖ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจังหวัด อาจจัด ท ากิ จ การใดๆ อัน เป็ น อ านาจหน้ าที่ ข อง
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่อยู่นอกเขตจัง หวัดได้ เมื่อได้รับความยินยอมจาก
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๗ กิจ การใดเป็ น กิจ การที่องค์การบริห ารส่ วนจังหวัดพึงจัดทาตามอานาจหน้าที่
ถ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่จัดทา รัฐมนตรีโดยความเห็ นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจมีคาสั่งให้ ราชการ
ส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคจัดทากิจการนั้นได้
ในกรณี ที่ ร าชการส่ ว นกลางหรือ ราชการส่ ว นภู มิ ภ าคจั ด ท ากิ จ การตามวรรคหนึ่ ง ให้ คิ ด
ค่าใช้จ่ายและค่าภาระต่างๆ ตามความเป็นจริงได้ตามอัตราและระยะเวลาที่เหมาะสม
มาตรา ๔๘ องค์ การบริห ารส่ ว นจังหวัดอาจให้ บ ริการแก่เอกชน ส่ ว นราชการ หน่ วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น โดยเรียกค่าบริการได้ โดยตราเป็นข้อบัญญัติ
มาตรา ๔๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบให้เอกชนกระทากิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการหรือค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องแทนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด
เสียก่อน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้กระทากิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง(๗ ทวิ) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
๓๐ มาตรา ๔๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๙

- ๖๓ สิทธิในการกระทากิจการตามวรรคหนึ่ง เป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไปไม่ได้
มาตรา ๕๐ การดาเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีลักษณะเป็นการพาณิชย์อาจ
ทาได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา ๕๑ ข้อบัญญัติจะตราขึ้นได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารให้ เป็ น ไปตามหน้ า ที่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ที่ ก าหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัตินี้
(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราข้อบัญญัติ หรือให้มีอานาจตรา
ข้อบัญญัติ
(๓) การดาเนินการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๕๐
ในข้อบั ญ ญั ติจ ะกาหนดโทษผู้ ล ะเมิด ข้อบัญ ญั ติไว้ด้ วยก็ได้ แต่ห้ ามมิให้ กาหนดโทษจาคุ ก
เกินหกเดือน และหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๕๒๓๑ ร่างข้อบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การเข้าชื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
การเสนอร่างข้อบั ญ ญั ติเกี่ยวกับการเงินจะต้องมีคารับรองของนายกองค์การบริห ารส่ ว น
จังหวัด
มาตรา ๕๓๓๒ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีมติเห็นชอบด้วย
กับ ร่างข้อบั ญ ญัติใด ให้ ประธานสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดส่ งร่างข้อบัญญั ตินั้นให้ผู้ ว่าราชการจังหวัด
พิจารณา
ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างข้อบัญ ญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จและส่งคืนประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งนายกองค์การ
บริห ารส่วนจังหวัดลงนามใช้บั งคับเป็ นข้อบัญญัติต่อไป แต่ถ้าผู้ ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยให้ส่ งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลไปยังสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณาใหม่ ถ้าสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลงนามใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป แต่ถ้า
สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด ไม่ ยื น ยั น ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วัน ที่ ได้ รับ ร่างข้ อบั ญ ญั ติ ห รือ ยืน ยั น ร่าง
ข้อบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสาม ให้ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไป
มาตรา ๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
๓๒ มาตรา ๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๑

- ๖๔ มาตรา ๕๔ เมื่ อ สภาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวัด ได้ พิ จารณาและเห็ น ชอบด้ว ยกั บ ร่างข้ อ
บัญญัติใด ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปยังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อลงนามแล้วส่ งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริห ารส่ วน
จังหวัดให้ความเห็นชอบ
ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว ให้ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภายในกาหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่งเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัย ชี้ขาด ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นด้วยกับสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลงนามภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคืนมาถ้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ลงนามภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามและประกาศใช้บังคับต่อไป
ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นด้วยกับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ส่งร่างข้อบัญญัติคืนไป
ยังสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาใหม่ภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติคืนมา ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังยืนยันให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่ ให้ดาเนินการประกาศ
ร่างข้อบัญญัตินั้นใช้บังคับต่อไป
มาตรา ๕๕ ๓๓ ในกรณี ที่ส ภาองค์การบริห ารส่ วนจังหวัดไม่รับ หลั กการแห่ ง ร่างข้อบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ห รื อ ร่ างข้ อ บั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั งหวัด ตั้ ง
คณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการจานวนสิบห้าคนเพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้ง โดยแก้ไข
ปรับ ปรุง หรือยืนยันสาระสาคัญในร่างข้อบั ญญัตินั้น ทั้งนี้ ให้ยึ ดถือหลักเกณฑ์ตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชนเป็นสาคัญ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอจานวนเจ็ดคน และบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วน
จังหวัดซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอจานวนเจ็ดคน โดยให้ตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีมติไม่รับหลักการ และให้กรรมการทั้งสิบสี่คนร่วมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิได้เป็น
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่ วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่ง
ทาหน้าที่เป็นประธานกรรมการดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่กรรมการครบจานวนสิบสี่คน
ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะทาหน้ าที่เป็นกรรมการหรือประธานกรรมการได้ภายใน
กาหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ปฏิบัติหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดตั้งบุ คคลซึ่งมิได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลขานุการนายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และมิได้เป็นสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทาหน้าที่กรรมการหรือประธานกรรมการดังกล่าวให้ครบตามจานวน
๓๓

มาตรา ๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

- ๖๕ ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาร่างข้อบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่
วันที่ได้ตั้งประธานกรรมการในคราวแรก แล้วรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดให้ประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแล้ววินิจฉัยชี้ขาด
โดยเร็ว แล้วรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งร่างข้อบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธาน
กรรมการในวรรคสี่ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเร็ว แล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอ
ร่างข้อบัญญัติดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๕๒ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
ข้อบั ญ ญั ติจ ากผู้ว่าราชการจังหวัด หากนายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัดไม่เสนอร่างข้อบัญ ญั ตินั้นต่อสภา
องค์การบริห ารส่วนจังหวัดภายในเวลาที่กาหนด ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานต่อรัฐมนตรีเพื่อสั่งให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตาแหน่ง
มาตรา ๕๕/๑ ๓๔ ให้ ส ภาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นจังหวัด พิ จ ารณาร่างข้อ บั ญ ญั ติงบประมาณ
รายจ่ ายตามมาตรา ๕๕ วรรคห้ า ให้ แล้ ว เสร็จภายในสามสิ บวันนับ แต่วัน ที่ได้รับร่างข้อบัญ ญั ติจากนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกาหนดหรือมีมติไม่
เห็ น ชอบให้ ต ราข้ อ บั ญ ญั ติ นั้ น ให้ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ นั้ น ตกไป และให้ ใช้ ข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยใน
ปีงบประมาณปีที่แล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีมีคาสั่งยุบสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ในการพิ จ ารณาร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายของสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด
การเสนอ การแปรญัตติหรือการกระทาด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีส่วน
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระทามิได้
มาตรา ๕๖ ข้อบัญญัติให้ใช้บังคับได้ในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับข้อบัญญัติท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัดนั้น
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปิดประกาศข้อบัญญัติที่ประกาศใช้บังคับแล้วไว้ ณ ที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้๓๕
มาตรา ๕๗ ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ทันท่วงทีมิได้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจออกข้อบัญญัติชั่วคราวที่มิใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสามัญประจาสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วให้ใช้บังคับได้๓๖
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคราวต่อไป ให้นาข้อบัญญัติชั่วคราวนั้นเสนอต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่ออนุมัติ และเมื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุมัติแล้ว ให้ใช้ข้อบัญญัติ

มาตรา ๕๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๕๖ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๖ มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๔
๓๕

- ๖๖ ชั่วคราวนั้นเป็นข้อบัญญัติต่อไป แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อนุมัติ ให้ข้อบัญญัติชั่วคราวนั้นเป็นอัน
ตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้ข้อบัญญัติชั่วคราวนั้น
หมวด ๕
กำรงบประมำณและกำรคลัง

มาตรา ๕๘ งบประมาณรายจ่ า ยขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ให้ ท าเป็ น ข้ อ บั ญญั ติ
ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายในปีงบประมาณที่แล้วนั้นไปพลางก่อน
งบประมาณรายจ่ายจะมีได้เฉพาะในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) กิจการที่ระบุไว้ในมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖
(๒) กิจการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๙ ถ้าในปีใดจานวนเงินที่ได้อนุมัติไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณไม่พอสาหรับ การใช้จ่ายประจาปี หรือมีความจาเป็นที่จะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้นใหม่ใน
ระหว่างปี ให้ทาเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
มาตรา ๖๐ ภาษี บ ารุ ง ท้ อ งที่ ภาษี โ รงเรื อ นและที่ ดิ น ภาษี ป้ า ย อากรการฆ่ า สั ต ว์ แ ละ
ผลประโยชน์ อื่น อันเกิดจากการฆ่าสัตว์ ในพื้น ที่เขตจังหวัดที่อยู่นอกเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นให้ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจัดสรรให้สภาตาบลตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา ๖๑ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนที่จัดเก็บได้ในจังหวัดใด ให้จัดสรร
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๖๒ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร จัดเก็บได้ในจังหวัดใด ให้ส่งมอบให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยละห้าของภาษีที่จัดเก็บได้
มาตรา ๖๓ ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมาย
ว่าด้วยปิโตรเลียม ที่ได้มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ในเขตองค์การบริหารส่วนจัง หวัดใด ให้จัดสรร
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๔ ๓๗ องค์ การบริห ารส่ ว นจั งหวัดมี อานาจออกข้อ บัญ ญั ติเก็บ ภาษี บ ารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจากการค้าในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้

๓๗

มาตรา ๖๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

- ๖๗ (๑) น้ามันเบนซินและน้ามันที่คล้ายกัน น้ามันดีเซลและน้ามันที่คล้ายกัน หรือก๊าซปิโตรเลียม
ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสาหรับรถยนต์ โดยจัดเก็บเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์สาหรับน้ามัน และกิโลกรัมละไม่
เกินสิบสตางค์สาหรับก๊าซปิโตรเลียม
(๒) ยาสูบ โดยจัดเก็บเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์
ราคาจ าหน่ ายที่ เพิ่ มขึ้น ตามวรรคหนึ่ง ไม่ถือว่าเป็ นการต้องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ว ยการ
กาหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด
มาตรา ๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจออกข้อบัญญัติเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมตามหลักเกณฑ์ วิ ธีการและอัตราที่
กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๖ องค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวั ด มี อ านาจออกข้ อ บั ญ ญั ติ เพื่ อ เก็ บ ภาษี อ ากรและ
ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละสิบของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท
สาหรับในพื้นที่เขตจังหวัดที่อยู่นอกเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ดังต่อไปนี้
(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร
(๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา
(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
ในการเสียภาษีอากรตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทให้ปัดทิ้ง
ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้
กาหนดเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรสาหรับในพื้นที่เขตจังหวัดที่
อยู่นอกเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละศูนย์ ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเก็บในอัตราร้อยละศูนย์
(๒) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราอื่น ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเก็บหนึ่งในเก้าของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร
มาตรา ๖๘ กิจการใดที่กฎหมายบัญญัติให้เทศบาลเป็นผู้ดาเนินการ ถ้ากิจการนั้นอยู่ในพื้นที่
เขตจั ง หวั ด ที่ อ ยู่ น อกเขตราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด เป็ น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ดาเนินการตามกฎหมายนั้น และบรรดาค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับเนื่องในกิจการเช่นว่านั้นให้ถือ
เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

- ๖๘ มาตรา ๖๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ จากผู้ซึ่ง
ใช้ห รือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้ มีขึ้นได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา ๗๐ ในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอานาจและหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมาย เว้นแต่กฎหมาย
ว่าด้วยการนั้นจะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
ในการบังคับเรียกเก็บภาษีอากรค้างชาระ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหัวหน้าส่วน
ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจสั่งยึดและสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดชอบเสีย
ภาษีอากรได้โดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือมีคาสั่ง ทั้งนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแล้ว
วิธีก ารยึ ด และการขายทอดตลาดทรัพ ย์ สิ น ดั งกล่ าวในวรรคสอง ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม
เงิน ที่ ได้ จ ากการขายทอดตลาด เมื่ อ หั ก ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยในการยึ ด และขาย
ทอดตลาดและเงินภาษีอากรค้างชาระแล้ว ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สิน
มาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมอบให้ส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นเรียก
เก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทนหรือรายได้อื่นใดเพื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้
ทั้งนี้ โดยให้คิดค่าใช้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นจะมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม
ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทนหรือรายได้อื่นใดเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นอื่นก็ได้ ทั้งนี้ โดยให้คิดค่าใช้จ่ายได้ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมอบหมายให้เอกชนดาเนินการตามวรรคหนึ่งยกเว้นการเรียก
เก็บภาษีอากรก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๒ ทุกปีงบประมาณ ให้รัฐบาลจัดสรรเงินให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเงิน
อุดหนุน
มาตรา ๗๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ภาษีอากรตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้
(๒) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้
(๓) รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๔) รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๕) รายได้จากการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๖) พันธบัตรหรือเงินกู้ตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้

- ๖๙ (๗) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรี
(๘) เงินอุดหนุนหรือรายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้
(๙) เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผู้อุทิศให้
(๑๐) รายได้อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาตรา ๗๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้
(๑) เงินเดือน
(๒) ค่าจ้าง
(๓) เงินตอบแทนอื่นๆ
(๔) ค่าใช้สอย
(๕) ค่าวัสดุ
(๖) ค่าครุภัณฑ์
(๗) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ
(๘) เงินอุดหนุน
(๙) รายจ่ายอื่นใดตามที่มีข้อผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กาหนดไว้
มาตรา ๗๕ ๓๘ เงิน เดื อ นและค่ า ตอบแทนสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวัด นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา ๗๖ การคลั ง การงบประมาณ การรัก ษาทรั พ ย์ สิ น การจั ด หาผลประโยชน์ จ าก
ทรัพย์สิน การดาเนินกิจการการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและการจัดหาพัสดุและการจัดจ้าง และ
การให้ได้รับสวัสดิการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย
กาหนด
ในการออกระเบี ย บตามวรรคหนึ่ งให้ คานึ งถึงความเป็ น อิส ระ ความคล่ องตั ว และความมี
ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย

๓๘

มาตรา ๗๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

- ๗๐ หมวด ๖
กำรกำกับดูแล

มาตรา ๗๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจกากับดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ เพื่อการนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมี
อานาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงหรือสั่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติการในทางที่อาจนามาซึ่งความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกระทาการ
ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ หรือระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจยับยั้งการปฏิบัติการ
ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวได้ แล้วให้รายงานรัฐมนตรีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ออกคาสั่ง
ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยสั่งการในเรื่องดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด
คาสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
มาตรา ๗๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจสั่งเพิกถอนมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมิใช่
ข้อบัญญัติได้ในกรณีที่ปรากฏว่ามตินั้นฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ หรือระเบียบข้อบังคับของทางราชการ หรือเป็นมติที่
นอกเหนืออานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
คาสั่งเพิกถอนมติของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่งต้องแสดงเหตุผลของการเพิกถอน
มตินั้น และต้องกระทาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติ
ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังยืนยันมติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานการยืนยันมติ
ดังกล่าวและเหตุผลของการเพิกถอนมติของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อรัฐมนตรีภายในสิบห้า วันนับแต่วันที่สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติยืนยันมติเดิม
ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยสั่งการในเรื่องดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด
มาตรา ๗๙ ๓๙ ในกรณี ที่น ายกองค์การบริห ารส่ ว นจั งหวัด รองนายกองค์ การบริห ารส่ ว น
จังหวัด ประธานสภาองค์ การบริหารส่วนจังหวัด หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ละเลยไม่
ปฏิบั ติการตามอานาจหน้าที่ห รือปฏิบั ติการไม่ช อบด้วยอานาจหน้าที่ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัดจะดาเนินการสอบสวนก็ได้

๓๙

มาตรา ๗๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

- ๗๑ ถ้าหากผลการสอบสวนปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหาร
ส่ว นจังหวัด ประธานสภาองค์การบริห ารส่ว นจังหวัด หรือรองประธานสภาองค์การบริห ารส่ว นจังหวัด มี
พฤติการณ์เช่นนั้นจริง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอให้รัฐมนตรีใช้ดุลพินิจสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รองนายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ้นจากตาแหน่ง คาสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
มาตรา ๘๐๔๐ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ
ประโยชน์ ของประเทศเป็น ส่วนรวม ผู้ ว่าราชการจังหวั ดจะรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อยุบสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรีมีอานาจ
ยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้และให้แสดงเหตุผลไว้ในคาสั่งด้วย
วรรคสาม๔๑ (ยกเลิก)
บทเฉพำะกำล

มาตรา ๘๑ ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ที่ มี อ ยู่ ในวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๒ ให้สภาจังหวัดที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้
ให้สมาชิกสภาจังหวัดซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นสมาชิกสภา
องค์การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัดตามพระราชบัญ ญั ตินี้จนกว่าจะครบสี่ ปีนั บแต่วัน เลือกตั้งตามพระราชบัญ ญั ติ
ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘๔๒
ภายในเก้าสิ บ วัน นั บ แต่ วัน ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใช้ บั งคั บ ให้ ผู้ ว่าราชการจังหวัดจัด ให้ ส ภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่งดาเนินการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งเป็น
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในระหว่างที่ยังไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวั ดตามวรรคสาม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทา
หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปพลางก่อน
มาตรา ๘๓ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และเงินงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเป็นขององค์การบริหารส่วนจั งหวัด
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๘๐ วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๒ มาตรา ๘๒ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
๔๐
๔๑

- ๗๒ มาตรา ๘๔ ให้บรรดาข้าราชการส่วนจังหวัดและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมีอยู่
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๘๕ ให้บรรดาข้อบัญญัติจังหวัด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ คาสั่ง และประกาศที่ออก
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด หรือกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออก
ข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ คาสั่ง และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๖ ให้ ก.จ. อ.ก.จ. วิ ส ามั ญ และ อ.ก.จ. จั ง หวั ด ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ยู่ ใ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาปฏิ บัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตาม
มาตรา ๔๒ ใช้บังคับ ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘๗ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ จังหวัดใดยังมีสภาตาบลอยู่ ให้พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ในส่วนที่เกี่ยวกับอานาจหน้าที่และทรัพย์สินส่วนจังหวัดและ
การคลั งยั งคงใช้บั งคั บ ได้ต่ อ ไปในเขตสภาต าบลส าหรับ จังหวัด นั้ น เท่ าที่ ไม่ ขั ดหรือ แย้ งกั บ บทบั ญ ญั ติ แห่ ง
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๘ ในระหว่างที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยังมิได้มอบให้ ส่วนราชการที่ทาหน้าที่
จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ให้ส่วนราชการดังกล่าวเรียกเก็บภาษีอากร
ค่าธรรมเนียมเพื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มขึ้นอีกเท่ากับอัตราตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗
การเรียกเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมของส่วนราชการตามมาตรานี้ ให้ถือว่าองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดได้มอบให้ส่วนราชการดังกล่าวเรียกเก็บเพื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗
มาตรา ๘๙ ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นากฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นำยกรัฐมนตรี

- ๗๓ หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
ในพื้นที่ทั้งจังหวัดที่อยู่นอกเขตสุขาภิบาลและเทศบาล เมื่อได้มีพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ออกใช้บังคับเพื่อกระจายอานาจการปกครองให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล ในการนี้
สมควรปรั บ ปรุ งบทบาทและอ านาจหน้ าที่ ข ององค์ ก ารบริห ารส่ ว นจังหวัด ให้ ส อดคล้ อ งกั น และปรับ ปรุ ง
โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒๔๓
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้
กาหนดหลักการในการจัดระเบียบการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามหลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในส่วนของการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและการพ้นจากตาแหน่งของประธานและ
รองประธานสภาองค์การบริห ารส่วนจั งหวัด นายกและรองนายกองค์การบริห ารส่ วนจังหวัด การยุบสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖๔๔
มาตรา ๓๒ บรรดาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และรองนายกองค์ก ารบริห ารส่ วนจั งหวัด ซึ่งดารงตาแหน่ งอยู่ในวันที่ พระราชบัญ ญั ตินี้ ใช้ บังคับ ให้ ดารง
ตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือมีการยุบสภา
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง มิให้นาบทบัญญัติมาตรา 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 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ
จนกว่าจะครบอายุของสภาองค์การบริห ารส่ วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและมี
การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปครั้ ง แรกขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นั้ น หลั ง จากวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใช้ บั ง คั บ
และให้นาบทบัญญัติเดิมก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแทนในระหว่างเวลาดังกล่าว
มาตรา ๓๓ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ที่กาหนดการจ่ายเงินเดือน
เงินประจาตาแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๕ ก/หน้า ๘/๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒
๔๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๑๐๙ ก/หน้า ๕/๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
๔๓

- ๗๔ กรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแต่งตั้งขึ้น ที่ใช้บังคับ อยู่ก่อนวัน ที่พระราชบัญ ญัตินี้ใ ช้บังคับ ให้ ใช้ต่อไปจนกว่าจะได้มีการออก
ระเบียบตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญ ญัติองค์การบริหารส่ วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากเป็นการสมควรกาหนดให้ นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ประกอบกับบทบัญญัติบางมาตราตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และไม่เหมาะสมกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้
พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒๔๕
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน เป็นการจากัดสิทธิของประชาชน ทั้งสิทธิของ
ผู้ ส มัค รรั บ เลื อกตั้ งและสิ ท ธิข องประชาชนผู้ มี สิ ท ธิเลื อ กตั้ ง สมควรเปิ ด กว้างให้ เป็ น สิ ท ธิแ ละเสรีภ าพของ
ประชาชน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๔๕

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๘๕ ก/หน้า ๑๐/๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

- ๗๕ กฎกระทรวง
(พ.ศ. ๒๕๔๑)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐๑

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๕ (๘) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นสมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร่วมดาเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทา
(๑) จัดให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(๒) กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๓) บาบัดน้าเสีย
(๔) บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๕) วางผังเมือง
(๖) จัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นทางหลวงชนบทตามกฎหมายว่าด้วย
ทางหลวง
(๗) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้า
(๘) จัดให้มีท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถ และตลาด
(๙) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๑๐) รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๑๑) จัดการศึกษา ทานุบารุงศาสนา และบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๑๒) จัดให้มีและบารุงสถานที่ส าหรับการกีฬา สถานพักผ่อนหย่อนใจสวนสาธารณะและ
สวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมสาหรับราษฎร
(๑๓) จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณูปการ
(๑๔) ป้องกันและบาบัดรักษาโรค
(๑๕) จัดตั้งและการบารุงสถานพยาบาล
(๑๖) ส่งเสริมการท่องเที่ยว

๑

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนที่ ๖๑ ก/หนา ๑๘/๑๖ กันยายน ๒๕๔๑

- ๗๖ (๑๗) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ
(๑๘) กิจการที่ได้มีการกาหนดไว้ในแผนพัฒ นาจังหวัดและแผนพัฒ นาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด

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

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔๕ (๘) แห่ งพระราชบัญ ญั ติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจหน้าที่จัดทากิจการใด ๆ
อันเป็นอานาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกิจการนั้นเป็นการ
สมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดาเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทา ทั้งนี้ ตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

- ๗๗ กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐๑

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๖ต แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
องค์การบริ ห ารส่ วนจั งหวัดอาจจัดท ากิจการใด ๆ อันเป็ นอานาจหน้าที่ของราชการส่ ว น
ท้องถิ่นอื่นหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่อยู่นอกเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ เมื่อ
(๑) การนั้ นจ าเป็ น ต้องกระทาและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๒) ได้รับความยินยอมจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
(๓) ได้รับความยินยอมจากสภาแห่งราชการส่วนท้องถิ่นหรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี

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

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจัดทากิจการใด ๆ อันเป็นอานาจ
หน้ า ที่ ข องราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น หรื อ องค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั ง หวัด อื่ น ที่ อ ยู่ น อกเขตจั งหวั ด ได้ เมื่ อ ได้ รั บ
ความยินยอมจากราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๑

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

- ๗๘ กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐๑

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ กรมทรัพยากรธรณี จัดสรรค่าภาคหลวงแร่ให้ แก่องค์การบริห ารส่ว นจังหวัดที่ มี
การจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่นั้นในอัตราร้อยละยี่สิบ
ในกรณี ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งให้ คืนค่าภาคหลวงแร่ให้ แก่ผู้ ใช้แร่ตาม
กฎหมายว่ าด้ ว ยแร่ ให้ ก รมทรั พ ยากรธรณี หั ก ค่ าภาคหลวงแร่ไว้เพื่ อ จ่า ยคื น ให้ แ ก่ ผู้ ใช้ แ ร่ก่ อ น แล้ ว จึ งน า
ค่าภาคหลวงแร่ที่เหลือมาจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดในอัตราที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๒ ให้กรมทรัพยากรธรณีจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่มีการจัดเก็บค่าภาคหลวงปิโตรเลียมนั้นในอัตราร้อยละสามสิบ
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บ
เป็นตัวเงินเท่านั้น
ข้ อ ๓ การจั ด สรรค่ า ภาคหลวงแร่ ห รือ ค่ าภาคหลวงปิ โ ตรเลี ย มที่ จั ด เก็ บ ส าหรั บ แร่ห รื อ
ปิโตรเลียมที่ผลิตได้จากประทานบัตรหรือสัมปทาน แล้วแต่กรณี ที่มีพื้นที่ตามประทานบัตรหรือสัมปทานอยู่ใน
เขตพื้ น ที่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด หลายแห่ ง ให้ ก รมทรั พ ยากรธรณี จั ด สรรค่ า ภาคหลวงแร่ ห รื อ
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น ๆ แห่งละเท่ากัน
ข้อ ๔ การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่หรือค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้จัดสรรปีละสี่งวด ดังนี้
งวดที่ ห นึ่ ง ค่ า ภาคหลวงที่ ได้ รั บ ในเดื อ นตุ ล าคมถึ งเดื อ นธั น วาคมให้ จัด สรรภายในเดื อ น
มกราคม
งวดที่ ส อง ค่ าภาคหลวงที่ ได้ รับ ในเดื อ นมกราคมถึ งเดื อ นมี น าคมให้ จั ด สรรภายในเดื อ น
เมษายน
งวดที่ ส าม ค่ าภาคหลวงที่ ได้รับในเดือ นเมษายนถึ งเดือ นมิ ถุน ายนให้ จัดสรรภายในเดือ น
กรกฎาคม
๑

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

- ๗๙ งวดที่สี่ ค่าภาคหลวงที่ได้รับในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนให้จัดสรรภายในเดือนตุลาคม
ในกรณีที่มีความจาเป็นทาให้ไม่อาจจัดสรรค่าภาคหลวงแร่หรือค่าภาคหลวงปิโตรเลียมงวดใด
ได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ ขยายระยะเวลาการจัดสรรงวดนั้นออกไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะตกลงกัน

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

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั งหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ บั ญ ญั ติให้ ค่ าภาคหลวงแร่ต ามกฎหมายว่าด้ ว ยแร่ และค่ าภาคหลวง
ปิ โตรเลี ย มตามกฎหมายว่าด้ว ยปิ โตรเลี ยม ที่ ได้มีการจัดเก็บในองค์การบริห ารส่ วนจังหวัดใดให้ จัดสรรให้
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นั้ น ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก าหนดในกฎกระทรวง จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งออก
กฎกระทรวงนี้

- ๘๐ กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐๑

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ผู้พักในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่เสียค่าเช่า ห้องพักเสียค่าธรรมเนียม
บารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอัตราที่กาหนดไว้ในข้อ ๒
ข้อ ๒ การออกข้อบัญญัติจังหวัดเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจาก
ผู้พักในโรงแรมให้เรียกเก็บได้ในอัตราไม่เกินร้อยละสามของค่าเช่าห้องพัก
ข้อ ๓ ให้บุคคลผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ ๒ ไว้แทนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดทุกครั้งที่มีการเรียกเก็บค่าเช่าห้องพักและนาส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในวันที่สิบ
ของเดือนถัดไป

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

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจออกข้อบัญญัติเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
บารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
อัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๑

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

- ๘๑ กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๑)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐๑

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งได้รับมอบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อ
เรียกเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทน หรือรายได้อื่นใดตามมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๔
มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๙ หักค่าใช้จ่ายไว้ในอัตราดังต่อไปนี้
(๑) ให้ หักไว้ในอัตราร้อยละสี่ของภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาตค่าตอบแทนหรือ
รายได้อื่นที่เก็บเพิ่มขึ้นหรือมอบให้เก็บ จนถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๑
(๒) เมื่ อ พ้ น ก าหนดตาม (๑) ให้ หั ก ไว้ ในอั ต ราร้อ ยละสามของภาษี อ ากร ค่ า ธรรมเนี ย ม
ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทนหรือรายได้อื่นที่เก็บเพิ่มขึ้นหรือมอบให้เก็บ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๔๑
พลตรี สนั่น ขจรประศำสน์
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบให้ส่วนราชการหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทนหรือรายได้อื่นใด
เรียกเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาตค่าตอบแทนหรือรายได้อื่นใดเพื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้
โดยให้ คิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยได้ ต ามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและอั ต ราที่ ก าหนดในกฎกระทรวง จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งออก
กฎกระทรวงนี้

๑

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

- ๘๒ -

- ๘๓ -

พระรำชบัญญัติ
เทศบำล
พ.ศ. ๒๔๙๖
[แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒]
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖
เป็นปีที่ ๘ ในรัชกำลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเทศบาลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของสภา
ผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖”
มาตรา ๒๑ พระราชบั ญญั ตินี้ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๖ และบรรดากฎหมาย กฎ
ข้อบังคับอื่น ๆ ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๒ เมื่อพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถิ่น
ใดเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแล้ว ห้ามมิให้ใช้กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ในส่วนที่บัญญัติ
ถึงการแต่งตั้งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล และสารวัตรกานันในท้องถิ่ นนั้น และให้

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๐/ตอนที่ ๑๔/หน้า ๒๒๒/๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖
๒ มาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑

- ๘๔ บรรดาบุคคลที่เป็นกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล และสารวัตรกานันพ้นจากตาแหน่ง
และหน้าที่เฉพาะในเขตท้องถิ่นนั้น
ในเขตเทศบาลตาบลใด ถ้าหมดความจาเป็ นที่จะต้องมีตาแหน่งกานัน ผู้ ใหญ่ บ้าน ผู้ช่ว ย
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล หรือสารวั ตรกานัน ให้รัฐมนตรีประกาศยกเลิกตาแหน่งดังกล่าวในราชกิจจา
นุเบกษา
มาตรา ๕ ให้เทศบาลที่ได้จัดตั้งขึ้นแล้วในวันใช้พระราชบัญญัตินี้ คงมีฐานะเป็นเทศบาลตาบล
เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ตามที่เป็นอยู่ แล้วแต่กรณี มีอานาจหน้าที่และอยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ บรรดาเทศบั ญ ญั ติ ที่ ได้ อ อกโดยอาศั ย อ านาจตามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ระเบี ย บ
เทศบาล พุทธศักราช ๒๔๗๖ พระราชบั ญ ญั ติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๑ และพระราชบัญ ญั ติเทศบาล
พุทธศักราช ๒๔๘๖ หรือโดยอาศัยอานาจตามกฎหมายอื่น ให้คงใช้บังคับได้
ในกรณีที่ผู้กระทาผิดเทศบัญญัติดังกล่าวในวรรคก่อนไม่ชาระค่าปรับให้นาบทบัญญัติมาตรา
๖๐ วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ
ส่วนที่ ๑
กำรจัดตั้งเทศบำล

มาตรา ๗ เมื่อท้องถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาล ให้จัดตั้งท้องถิ่นนั้น ๆ เป็น
เทศบาลตาบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้เทศบาลเป็นทบวงการเมือง มีอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
มาตรา ๘๓ เมื่อมีการจัดตั้งเทศบาลตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยการเลือ กตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้จัดตั้งเป็นเทศบาล
ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ก่อน
วัน ที่จัดตั้งเทศบาลปฏิบั ติห น้ าที่ป ลั ดเทศบาล และให้ ปฏิบัติห น้าที่นายกเทศมนตรีเท่าที่ จาเป็นได้เป็นการ
ชั่วคราว จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
มาตรา ๙ ๔ เทศบาลตาบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็น
เทศบาลตาบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตเทศบาลไว้ด้วย
มาตรา ๑๐๕ เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมนุมชน
ที่มีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทาตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔ มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓

- ๘๕ และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและ
เขตของเทศบาลไว้ด้วย
มาตรา ๑๑ ๖ เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ห้ าหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมี
รายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทาตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยก
ฐานะเป็นเทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย
มาตรา ๑๒๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ การเปลี่ยนชื่อเทศบาลหรือ
การเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ให้กระทาโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย
ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล และสารวัตรกานัน ในท้องถิ่นที่ได้เปลี่ยนแปลงเขตเป็นเทศบาลตามความใน
วรรคหนึ่ ง สิ้น สุ ดอานาจหน้ าที่เฉพาะในเขตที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลใช้บังคับเป็นต้นไป
มาตรา ๑๓๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ ท้องถิ่นซึ่งได้ยก
ฐานะเป็นเทศบาลแล้วอาจถูกเปลี่ยนแปลงฐานะหรือยุบเลิกได้โดยทาเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย
ท้องถิ่นที่ได้เปลี่ยนแปลงฐานะตามความในวรรคหนึ่ง ให้พ้นจากสภาพแห่งเทศบาลเดิมนับแต่
วันที่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นต้นไป บรรดาทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และสิทธิเ รียกร้องของเทศบาลเดิมให้โอนไป
เป็นของเทศบาลใหม่ในขณะเดียวกันนั้น และบรรดาเทศบัญญัติที่ได้ใช้บังคับอยู่ก่อนแล้วคงให้ใช้บังคับต่อไป
ในการยุบเลิกเทศบาล ให้ระบุถึงวิธีการจัดทรัพย์สินไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นด้วย
ส่วนที่ ๒
องค์กำรเทศบำล

มาตรา ๑๔๙ องค์การเทศบาลประกอบด้วยสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี

มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๗ มาตรา ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๘ มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๙ มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๕
๖

- ๘๖ บทที่ ๑
สภำเทศบำล

มาตรา ๑๕๑๐ สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามจานวนดังต่อไปนี้
(๑) สภาเทศบาลตาบล ประกอบด้วยสมาชิกจานวนสิบสองคน
(๒) สภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิกจานวนสิบแปดคน
(๓) สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกจานวนยี่สิบสี่คน
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจาก
ตาแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือที่ปรึกษาหรือ
เลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทา
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
ในกรณีที่ตาแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังมิได้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๑๖ ๑๑ สมาชิ ก สภาเทศบาลให้ อ ยู่ในต าแหน่ งได้ ค ราวละสี่ ปี นั บ แต่ วัน เลื อกตั้ ง ถ้ า
ตาแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือมีการยุบสภา ให้เลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาลผู้เข้ามาแทนให้อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระของผู้ซึ่งตนแทน
มาตรา ๑๗ ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาล
ว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและป ฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ของท้องถิ่น
มาตรา ๑๘ สมาชิกสภาเทศบาลย่อมเป็นผู้แทนของปวงชนในเขตเทศบาลนั้น และต้องปฏิบัติ
หน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายใด ๆ
มาตรา ๑๘ ทวิ๑๒ สมาชิกสภาเทศบาลต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในสัญญาที่เทศบาลนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทาให้แก่เทศบาลนั้น หรือที่เทศบาลนั้นจะกระทา

มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๒ มาตรา ๑๘ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๐
๑๑

- ๘๗ มาตรา ๑๙๑๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ หรือมีการยุบสภาเทศบาล
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง
(๕) ขาดประชุมสภาเทศบาลสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(๖) กระทาการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ ทวิ
(๗) สภาเทศบาลมีมติให้ พ้นจากตาแหน่ง โดยเห็ นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่เทศบาลหรือกระทาการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาเทศบาล
โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจานวนไม่น้ อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
เข้าชื่อเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ข องจานวนสมาชิก
สภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติ
(๘) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดไม่สมควรดารงตาแหน่งต่ อไปตามกฎหมายว่าด้วย
การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๔) (๕) หรือ (๖)
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คาวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงตาม (๘) พร้อมกันทั้งหมด ให้ถือว่า
เป็นการยุบสภาเทศบาล
มาตรา ๒๐ สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลด ารงต าแหน่ งจนครบอายุ ข องสภา
เทศบาล๑๔
มาตรา ๒๐ ทวิ ๑๕ นอกจากการพ้น จากตาแหน่งตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง ประธานสภา
เทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(๒) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้พ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๗๓

มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๒๐ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๕ มาตรา ๒๐ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๓
๑๔

- ๘๘ (๔) สภาเทศบาลมีมติให้ พ้น จากตาแหน่ง โดยเห็ นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตาแหน่งหรือสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติการหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอานาจหน้าที่ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจานวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา
และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้ งนี้
ให้พ้นจากตาแหน่งนับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติ
ผู้ซึ่งพ้นจากตาแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลตาม (๓) หรือ (๔)
จะดารงตาแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลอีกไม่ได้ตลอดอายุของสภาเทศบาลนั้น
ให้ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลที่ได้ รับเลือกใหม่อยู่ในตาแหน่งตาม
วาระของผู้ซึ่งตนแทน
มาตรา ๒๐ ตรี๑๖ ในกรณีที่ตาแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลว่างลง
เพราะเหตุใดเหตุห นึ่งตามมาตรา ๒๐ ทวิ ให้ สภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่าง
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตาแหน่งว่างลง
มาตรา ๒๑ ประธานสภาเทศบาล มีห น้ าที่ ด าเนิ น กิจการของสภาเทศบาลให้ เป็น ไปตาม
ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล มี ห น้ า ที่ ก ระท ากิ จ การแทนประธานสภาเทศบาลในเมื่ อ
ประธานสภาเทศบาลไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
มาตรา ๒๒ ในเมื่อประธานและรองประธานสภาเทศบาลไม่อยู่ในที่ประชุม ให้สมาชิกสภา
เทศบาลเลือกตั้งกันเองเป็นประธานเฉพาะในคราวประชุมนั้น
มาตรา ๒๓ ให้กระทรวงมหาดไทยวางระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลไว้
มาตรา ๒๔๑๗ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญประจาปีให้สภาเทศบาลกาหนด
ผู้ว่าราชการจั งหวัดต้องกาหนดให้ ส มาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจานวนแล้ว และให้ที่ประชุม
เลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล
กรณีที่สภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกาหนดเวลาในวรรคสอง หรือมี
การประชุมสภาเทศบาลแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาเทศบาลได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยให้มีคาสั่งยุบสภาเทศบาล
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกาหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก
จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด
มาตรา ๒๐ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
๑๗ มาตรา ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๖

- ๘๙ มาตรา ๒๕ โดยปกติให้ประธานสภาเทศบาลเป็นผู้เรียกประชุมสภาเทศบาลตามสมัยประชุม
และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม
ในกรณีที่ยังไม่มีประธานสภาเทศบาล หรือประธานสภาเทศบาลไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม
มาตรา ๒๖ นอกจากสมัยประชุมสามัญ แล้ว เมื่อเห็ นว่าเป็นการจาเป็นเพื่อประโยชน์แห่ ง
เทศบาล ประธานสภาเทศบาลก็ดี หรือนายกเทศมนตรีก็ดี หรือสมาชิกสภาเทศบาลมีจานวนไม่ต่ากว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนสมาชิกที่อยู่ในตาแหน่งก็ดี อาจทาคาร้องยื่นต่อผู้ ว่าราชการจังหวัดขอให้เปิดประชุมวิสามัญให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิจารณา ถ้าเห็นสมควรก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกประชุมวิสามัญได้
สมัยประชุมวิสามัญให้มีกาหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด
มาตรา ๒๗๑๘ การประชุมสภาเทศบาล ต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
มาตรา ๒๘ การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษานั้น ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ เว้นแต่จะมี
บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัตินี้
สมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีจานวนลงเสียงลงคะแนน
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้สภาเทศบาลประชุมปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออานาจหน้าที่ หรือ
เรื่องที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือเรื่องการเมืองแห่งรัฐ
มาตรา ๓๐ การประชุมของสภาเทศบาลย่อมเป็นการเปิดเผยตามลักษณะที่จะได้กาหนดไว้ใน
ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล
เมื่อ นายกเทศมนตรี หรือ สมาชิก สภาเทศบาลรวมกั นไม่ น้อ ยกว่าหนึ่ งในสามของจานวน
สมาชิกที่มาประชุมร้องขอให้ทาการประชุมลับ ก็ให้ประธานสภาเทศบาลดาเนินการประชุมลับ ได้ โดยไม่ต้องขอ
มติที่ประชุม๑๙
มาตรา ๓๑ ๒๐ ในที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาล สมาชิ ก สภาเทศบาลมี สิ ท ธิ ตั้ ง กระทู้ ถ าม
นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีในข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับการงานในหน้าที่ได้ แต่นายกเทศมนตรี
หรือรองนายกเทศมนตรีมีสิทธิที่จะไม่ตอบ เมื่อเห็นว่าข้อความนั้น ๆ ยังไม่ ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยหรือประโยชน์สาคัญของเทศบาล

มาตรา ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๓๐ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๐ มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๘
๑๙

- ๙๐ มาตรา ๓๒๒๑ สภาเทศบาลมีอานาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของ
สภาเทศบาล และมีอานาจเลือกบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล
เพื่อกระทากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอานาจหน้าที่ของสภาเทศบาล แล้ว
รายงานต่อสภาเทศบาล
ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหนึ่ง นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผู้เป็นหรือ
มิได้เป็นสมาชิก เพื่อให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ ของจานวน
กรรมการทั้งหมด
คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
หรือปฏิบัติการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
มาตรา ๓๒ ทวิ ๒๒ ในกรณี กิ จ การอื่ น ใดอาจกระทบถึ งประโยชน์ ได้ เสี ยของเทศบาลหรื อ
ประชาชนในท้ อ งถิ่ น สมาชิ ก สภาเทศบาลจ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ งหนึ่ ง ของจ านวนสมาชิ ก เท่ า ที่ มี อ ยู่ ห รื อ
นายกเทศมนตรีอาจเสนอต่อประธานสภาเทศบาลเพื่อให้มีการออกเสียงประชามติในท้องถิ่นได้ และประกาศให้
ประชาชนทราบ
การออกเสียงประชามติต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการขอปรึกษาความเห็นของประชาชนว่า
จะเห็ น ชอบหรื อไม่ เห็ น ชอบกิ จ การส าคั ญ ในเรื่อ งใดเรื่อ งหนึ่ งตามวรรคหนึ่ ง ซึ่งมิ ใช่เรื่อ งที่ ขัด หรือแย้งต่ อ
กฎหมาย การออกเสี ย งประชามติ ที่ เกี่ ย วกั บ ตั ว บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง หรื อ คณะบุ ค คลใดคณะบุ ค คลหนึ่ ง
โดยเฉพาะจะกระทามิได้
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลย่อมมีสิทธิออกเสียงประชามติ
การออกเสียงประชามติตามมาตรานี้ให้มีผลเป็นเพียงการให้คาปรึกษาแก่สภาเทศบาลหรือ
นายกเทศมนตรีในเรื่องนั้น
หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การออกเสียงประชามติ
มาตรา ๓๓ การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต่ากว่ากึ่ง
จานวนของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการให้ใช้ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลโดย
อนุโลม
มาตรา ๓๔๒๓ (ยกเลิก)
มาตรา ๓๕๒๔ (ยกเลิก)

มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๓๒ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๓ มาตรา ๓๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๔ มาตรา ๓๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๑
๒๒

- ๙๑ 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)

บทที่ ๒ คณะเทศมนตรี มาตรา ๓๖ ถึง มาตรา ๔๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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
๒๕
๒๖

- ๙๒ บทที่ ๒ ทวิ
นำยกเทศมนตรี๓๙

มาตรา ๔๘ ทวิ๔๐ ให้ เทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
มาตรา ๔๘ ตรี๔๑ (ยกเลิก)
มาตรา ๔๘ จัตวา๔๒ (ยกเลิก)
มาตรา ๔๘ เบญจ๔๓ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลั กษณะต้องห้ ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริห ารท้องถิ่น และต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
(๒) ส าเร็ จ การศึกษาไม่ ต่ากว่ าปริญ ญาตรีห รือเทียบเท่า หรือเคยเป็น สมาชิกสภาท้องถิ่ น
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
(๓) ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตาแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมในสัญญาที่กระทากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
(๔) เคยเป็ น สมาชิ กสภาท้ องถิ่น หรือผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่น ซึ่งถู กให้ พ้ น จากต าแหน่ งเนื่ องจาก
กระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
มาตรา ๔๘ ฉ๔๔ (ยกเลิก)
มาตรา ๔๘ สัตต๔๕ ให้ นายกเทศมนตรีดารงตาแหน่งนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง และมีระยะการ
ดารงตาแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง

บทที่ ๒ ทวิ นายกเทศมนตรี มาตรา ๔๘ ทวิ ถึง มาตรา ๔๘ ปัญจวีสติ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔๘ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๑ มาตรา ๔๘ ตรี ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๒ มาตรา ๔๘ จัตวา ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๓ มาตรา ๔๘ เบญจ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๔ มาตรา ๔๘ ฉ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๕ มาตรา ๔๘ สัตต แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
๓๙
๔๐

- ๙๓ มาตรา ๔๘ อั ฏ ฐ ๔๖ นายกเทศมนตรีอ าจแต่ งตั้ งรองนายกเทศมนตรีซึ่ งมิ ใช่ ส มาชิ ก สภา
เทศบาลเป็ น ผู้ ช่วยเหลื อในการบริห ารราชการของเทศบาลตามที่น ายกเทศมนตรีมอบหมายได้ตามเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) เทศบาลตาบล ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสองคน
(๒) เทศบาลเมือง ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสามคน
(๓) เทศบาลนคร ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสี่คน
นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่
สมาชิกสภาเทศบาลได้ โดยในกรณีเทศบาลตาบลให้แต่งตั้งได้จานวนรวมกันไม่เกินสองคน ในกรณีเทศบาล
เมืองให้แต่งตั้งได้จานวนรวมกันไม่เกินสามคน และในกรณีเทศบาลนครให้แต่งตั้งได้จานวนรวมกันไม่เกินห้าคน
มาตรา ๔๘ นว๔๗ รองนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่ มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา
๔๘ เบญจ
มาตรา ๔๘ ทศ๔๘ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภา
เทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่
วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
กรณี ที่ ไม่ มีผู้ ด ารงต าแหน่ งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลหรือ สภา
เทศบาลถูก ยุ บ ตามมาตรา ๒๔ หากมีกรณี ที่ ส าคั ญ และจาเป็ น เร่งด่ว นซึ่ งปล่ อยให้ เนิ่น ช้าไปจะกระทบต่ อ
ประโยชน์สาคัญของราชการหรือราษฎร นายกเทศมนตรีจะดาเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จาเป็นก็ได้ เมื่อได้มี
การเลือกประธานสภาเทศบาลแล้วให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรี
แถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาเทศบาล
การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระทาโดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรี
ต้องจัดทานโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วย
หากนายกเทศมนตรีไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้
นายกเทศมนตรีจัดทานโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้นาวิธีการ
แจ้งคาสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยวิธี ปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ใน
กรณีเช่นนี้ให้ถือว่านายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้ว
ให้น ายกเทศมนตรีจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลเป็นประจาทุกปี
คาแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยที่สานักงานเทศบาลด้วย

มาตรา ๔๘ อัฎฐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๔๘ นว แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๘ มาตรา ๔๘ ทศ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๖
๔๗

- ๙๔ มาตรา ๔๘ เอกาทศ ๔๙ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี หรือ ผู้ ซึ่ งนายกเทศมนตรี
มอบหมาย มีสิทธิเข้าประชุมสภาเทศบาลและมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มาตรา ๔๘ ทวาทศ๕๐ สมาชิกจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่มี
สิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือ
แสดงความเห็นในปัญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ
ญัตติตามวรรคหนึ่งให้ยื่นต่อประธานสภาเทศบาล และให้ประธานสภาเทศบาลกาหนดวัน
สาหรับ การอภิปรายทั่วไป ซึ่งต้องไม่เร็วกว่าห้ าวันและไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับญัตติ แล้วแจ้งให้
นายกเทศมนตรีทราบ
มาตรา ๔๘ เตรส๕๑ นายกเทศมนตรีมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑)๕๒ ก าหนดนโยบายโดยไม่ ขั ด ต่ อ กฎหมาย และรับ ผิ ด ชอบในการบริห ารราชการของ
เทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย
(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล
(๓) แต่ งตั้ งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ ป รึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุ ก าร
นายกเทศมนตรี
(๔) วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(๕) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
มาตรา ๔๘ จตุทศ๕๓ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
เลขานุการนายกเทศมนตรี ต้องไม่กระทาการอย่างใดอย่าหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เว้นแต่ตาแหน่งที่ดารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ
(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลนั้นเป็นคู่สัญญาหรือ
ในกิจการที่กระทาให้แก่เทศบาลนั้น หรือที่เทศบาลนั้นจะกระทา๕๔

มาตรา ๔๘ เอกาทศ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔๘ ทวาทศ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
๕๑ มาตรา ๔๘ เตรส เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
๕๒ มาตรา ๔๘ เตรส(๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๕๓ มาตรา ๔๘ จตุทศ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
๕๔ มาตรา ๔๘ จตุทศ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๙
๕๐

- ๙๕ บทบั ญญัติตามมาตรานี้มิให้ ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งได้รับเบี้ยหวัด
บาเหน็จบานาญหรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่
บุ ค คลดั งกล่ า วตามวรรคหนึ่ งรั บ เงิ น ตอบแทนค่ า เบี้ ย ประชุ ม หรื อ เงิ น อื่ น ใดเนื่ อ งจากการด ารงต าแหน่ ง
กรรมาธิการของรัฐสภาหรือวุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาเทศบาลหรือสภาท้องถิ่นอื่น หรือกรรมการ
ที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยตาแหน่ง
มาตรา ๔๘ ปัญจทศ๕๕ นายกเทศมนตรีพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ เบญจ
(๕) กระทาการฝ่าฝืนมาตรา ๔๘ จตุทศ
(๖) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้พ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๖๒ ตรี วรรคห้าหรือ
มาตรา ๗๓
(๗) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๘) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมี จานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็ นว่านายกเทศมนตรีไม่สมควรดารงตาแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ในระหว่างที่ ไม่มีน ายกเทศมนตรี ให้ ป ลั ดเทศบาลปฏิบั ติห น้ าที่ของนายกเทศมนตรีเท่าที่
จาเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกเทศมนตรีสิ้นสุดลงตาม (๔) หรือ (๕) ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คาวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด
มาตรา ๔๘ โสฬส๕๖ รองนายกเทศมนตรีพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) นายกเทศมนตรีพ้นจากตาแหน่ง
(๒) นายกเทศมนตรีมีคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง
(๓) ตาย
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกเทศมนตรี
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ นว๕๗
(๖) กระทาการฝ่าฝืนตามมาตรา ๔๘ จตุทศ
(๗) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก

มาตรา ๔๘ ปัญจทศ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๔๘ โสฬส เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
๕๗ มาตรา ๔๘ โสฬส (๕)แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๕๕
๕๖

- ๙๖ (๘) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสอบสวนและสั่งให้ ออกจากตาแหน่งตาม
มาตรา ๗๓
ให้นาความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใช้บังคับกับการพ้นจากตาแหน่งของที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีด้วยโดยอนุโลม๕๘
ให้นาความในวรรคสามของมาตรา ๔๘ ปัญจทศ มาใช้บังคับกับกรณีของรองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีด้วยโดยอนุโลม๕๙
มาตรา ๔๘ สัตตรส ๖๐ ให้ นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ
เทศบาลและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล
มาตรา ๔๘ อัฏฐารส๖๑ เทศบาลแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) สานักปลัดเทศบาล
(๒) ส่ ว นราชการอื่ น ตามที่ น ายกเทศมนตรี ป ระกาศก าหนดโดยความเห็ น ชอบของ
กระทรวงมหาดไทย
การกาหนดอานาจหน้าที่ของสานักปลัดเทศบาลและส่วนราชการอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามที่นายกเทศมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ๖๒ ให้มีปลัดเทศบาลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาของเทศบาลให้เป็นไปตาม
นโยบาย และมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๔๘ วีสติ๖๓ อานาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกเทศมนตรี
ให้เป็นไปตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
ในกรณี ที่ น ายกเทศมนตรี ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ร าชการได้ ให้ ร องนายกเทศมนตรี ตามล าดั บ ที่
นายกเทศมนตรีจัดไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกเทศมนตรีห รือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้
ให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้รักษาราชการแทน
อานาจในการสั่ ง การอนุ ญ าต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกเทศมนตรีจะพึ ง
ปฏิบัติหรือดาเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือคาสั่งใดหรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือคาสั่งนั้น หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไม่ได้กาหนดในเรื่องการมอบอานาจไว้เป็นอย่างอื่น นายกเทศมนตรีอาจมอบอานาจ
มาตรา ๔๘ โสฬส วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๔๘ โสฬส วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๖๐ มาตรา ๔๘ สัตตรส เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
๖๑ มาตรา ๔๘ อัฏฐารส เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
๖๒ มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
๖๓ มาตรา ๔๘ วีสติ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
๕๘
๕๙

- ๙๗ โดยท าเป็ น หนั ง สื อ ให้ ร องนายกเทศมนตรี เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ร าชการแทนนายกเทศมนตรี ก็ ได้ แต่ ถ้ า มอบให้
ปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ให้ทาเป็นคาสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ
การปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตามวรรคสาม ต้องกระทาภายใต้การกากับดูแลและ
กรอบนโยบายที่นายกเทศมนตรีกาหนดไว้
มาตรา ๔๘ เอกวีส ติ๖๔ ในการปฏิบัติห น้าที่ ให้ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีและ
พนักงานเทศบาลเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๔๘ ทวาวีสติ๖๕ ถ้าในเขตเทศบาลใด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นเป็นการ
สมควรให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการในเขต
เทศบาลนั้นมีอานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติได้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
ในการเปรีย บเทีย บคดีตามวรรคหนึ่ง ให้ นาบทบัญ ญั ติแห่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อได้เปรียบเทียบคดีใดแล้ว ให้รีบส่งบันทึกการเปรียบเทียบพร้อมด้วย
สานวนไปยังพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบแห่งเขตท้องที่ซึ่งเทศบาลนั้นตั้งอยู่เพื่อดาเนินการต่อไปตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยไม่ชักช้า
มาตรา ๔๘ เตวีสติ๖๖ เมื่อพ้นกาหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย
ยกฐานะท้องถิ่นใดเป็นเทศบาลแล้ว ให้นายกเทศมนตรีมีอานาจหน้าที่อย่างเดียวกับอานาจหน้าที่ของกานัน
และผู้ใหญ่บ้าน บรรดาที่บั ญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ หรือกฎหมายอื่น ทั้งนี้ ตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณี ที่ เทศบาลตาบลใดมี ทั้ งนายกเทศมนตรี และกานั น ผู้ ใหญ่ บ้ าน ผู้ ช่ว ยผู้ ใหญ่ บ้ าน
แพทย์ประจาตาบล และสารวัตรกานัน ให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครอง
ท้องที่หรือกฎหมายอื่นในเขตเทศบาลตาบลตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๘ จตุวีสติ๖๗ เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอย่ างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ที่ ป รึ ก ษานายกเทศมนตรี และเลขานุ ก ารนายกเทศมนตรี ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา ๔๘ ปั ญ จวีส ติ ๖๘ ในกรณี ที่บ ทบัญ ญั ติม าตราใดในพระราชบัญ ญั ตินี้กล่ าวถึงคณะ
เทศมนตรี ให้หมายถึงนายกเทศมนตรี บทบัญญัติมาตราใดกล่าวถึ งเทศมนตรี ให้หมายถึงรองนายกเทศมนตรี
เว้นแต่บทบัญญัติมาตราใดมีข้อความเป็นอย่างเดียวกันหรือขัดแย้งกันกับบทบัญญัติในบทนี้ ให้ใช้บทบัญญัติใน
บทนี้แทน
มาตรา ๔๘ เอกวีสติ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔๘ ทวาวีสติ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
๖๖ มาตรา ๔๘ เตวีวีสติ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๖๗ มาตรา ๔๘ จตุวีสติ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๖๘ มาตรา ๔๘ ปัญจวีสติ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
๖๔
๖๕

- ๙๘ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ประกาศ หรือ
ค าสั่ งใดที่ อ้ างถึงคณะเทศมนตรี ห รื อ เทศมนตรี ให้ ถื อ ว่าบทบั ญ ญั ติ แ ห่ งกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้อ บั งคั บ
ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ประกาศ หรือคาสั่งนั้น อ้างถึงนายกเทศมนตรีตามบทนี้ ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
บทบัญญัติแห่งบทนี้
ส่วนที่ ๓
หน้ำที่ของเทศบำล

บทที่ ๑
เทศบำลตำบล

มาตรา ๔๙๖๙ (ยกเลิก)
มาตรา ๕๐ ๗๐ ภายใต้ บั งคั บ แห่ งกฎหมาย เทศบาลต าบลมี ห น้ าที่ ต้ อ งท าในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้
(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(๒) ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(๗)๗๑ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(๘)๗๒ บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๙)๗๓ หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
มาตรา ๔๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ ๗๐
มาตรา ๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕
๗๑ มาตรา ๕๐(๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
๗๒ มาตรา ๕๐(๘) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
๗๓ มาตรา ๕๐(๙) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
๖๙
๗๐

- ๙๙ ข่ า วสาร ทั้ ง นี้ ให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการนั้ น และหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด๗๔
มาตรา ๕๑ ๗๕ ภายใต้ บั งคั บ แห่ งกฎหมาย เทศบาลต าบลอาจจั ด ท ากิ จ การใด ๆ ในเขต
เทศบาล ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
(๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(๕) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
(๖) ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(๗) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๘) ให้มีและบารุงทางระบายน้า
(๙) เทศพาณิชย์
บทที่ ๒
เทศบำลเมือง

มาตรา ๕๒๗๖ (ยกเลิก)
มาตรา ๕๓ ๗๗ ภายใต้ บั งคั บ แห่ ง กฎหมาย เทศบาลเมื อ งมี ห น้ าที่ ต้ อ งท าในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้
(๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๐
(๒) ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
(๓) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(๔) ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
(๕) ให้มีและบารุงทางระบายน้า
(๖) ให้มีและบารุงส้วมสาธารณะ
(๗) ให้มีและบารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๘) ให้มีการดาเนินกิจการโรงรับจานาหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
มาตรา ๕๐ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑
๗๖ มาตรา ๕๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
๗๗ มาตรา ๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗
๗๔
๗๕

- ๑๐๐ มาตรา ๕๔๗๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(๒) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(๓) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
(๔) ให้มีและบารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
(๕) ให้มีและบารุงโรงพยาบาล
(๖) ให้มีการสาธารณูปการ
(๗) จัดทากิจการซึ่งจาเป็นเพื่อการสาธารณสุข
(๘) จัดตั้งและบารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
(๙) ให้มีและบารุงสถานที่สาหรับการกีฬาและพลศึกษา
(๑๐) ให้มีและบารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(๑๑) ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น
(๑๒) เทศพาณิชย์
บทที่ ๓
เทศบำลนคร

มาตรา ๕๕๗๙ (ยกเลิก)
มาตรา ๕๖ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้
(๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๓
(๒) ให้มีและบารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
(๓) กิจการอย่างอื่นซึ่งจาเป็นเพื่อการสาธารณสุข
(๔)๘๐ การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจาหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น
(๕)๘๑ จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
(๖)๘๒ จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

มาตรา ๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑
มาตรา ๕๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
๘๐ มาตรา ๕๖(๔) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
๘๑ มาตรา ๕๖(๕) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
๘๒ มาตรา ๕๖(๖) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
๗๘
๗๙

- ๑๐๑ (๗)๘๓ การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง
(๘)๘๔ การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว
มาตรา ๕๗ เทศบาลนครอาจจัดทากิจการอื่น ๆ ตามมาตรา ๕๔ ได้
บทที่ ๓ ทวิ
กำรทำกำรนอกเขตเทศบำลและกำรทำกำรร่วมกับบุคคลอื่น๘๕

มาตรา ๕๗ ทวิ๘๖ เทศบาลอาจทากิจการนอกเขต เมื่อ
(๑) การนั้นจาเป็ นต้องทาและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดาเนินตามอานาจหน้าที่อยู่
ภายในเขตของตน
(๒) ได้รับ ความยิ นยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือสภา
ตาบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและ
(๓) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๕๗ ตรี๘๗ เทศบาลอาจทาการร่วมกับบุคคลอื่นโดยก่อตั้งบริษัทจากัดหรือถือหุ้นใน
บริษัทจากัด เมื่อ
(๑) บริษัทจากัดนั้นมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค
(๒) เทศบาลต้องถือหุ้ นเป็ นมู ล ค่าเกิ นกว่าร้อยละห้ าสิ บของทุ นที่ บ ริษั ทนั้ นจดทะเบียนไว้
ในกรณีที่มีหลายเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบลหรือสุขาภิบาลถือหุ้นอยู่ใน
บริษัทเดียวกัน ให้นับหุ้นที่ถือนั้นรวมกันและ
(๓) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
การเปลี่ ย นแปลงจ านวนหุ้ น ที่ เ ทศบาลถื อ อยู่ ใ นบริ ษั ท จ ากั ด ต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ความใน (๑) และ (๒) ของวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับในกรณีที่บริษัทจากัดที่เทศบาลร่วมก่อตั้ง
หรือถือหุ้นนั้น ไม่มีเอกชนถือหุ้นอยู่ด้วย

มาตรา ๕๖(๗) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๖(๘) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
๘๕ บทที่ ๓ ทวิ การทาการนอกเขตเทศบาลและการทาการร่วมกับบุคคลอื่น มาตรา ๕๗ ทวิ ถึง มาตรา ๕๗ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติ
เทศบาล(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑
๘๖ มาตรา ๕๗ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑
๘๗ มาตรา ๕๗ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑
๘๓
๘๔

- ๑๐๒ บทที่ ๔
สหกำร

มาตรา ๕๘ ถ้ามีกิจการใดอันอยู่ภายในอานาจหน้าที่ของเทศบาลตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปที่ จะ
ร่วมกันทาเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ก็ให้จัดตั้งเป็นองค์การขึ้นเรียกว่าสหการ มีสภาพเป็นทบวงการเมือง
และมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยผู้แทนของเทศบาลที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วย
การจัดตั้งสหการจะทาได้ก็แต่โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะได้กาหนดชื่อ อานาจหน้าที่
และระเบียบการดาเนินงานไว้
การยุบเลิกสหการให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาโดยกาหนดวิธีการจัดทรัพย์สินไว้ด้วย
มาตรา ๕๙ สหการอาจได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และอาจกู้เงินได้ภายใต้บังคับมาตรา ๖๖
(๕) หรือ (๖)
ส่วนที่ ๔
เทศบัญญัติ

มาตรา ๖๐ ๘๘ เทศบาลมีอานาจตราเทศบัญ ญั ติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมายในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอานาจตราเทศบัญญัติ
ในเทศบัญญัตินั้น จะกาหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้กาหนดเกิน
กว่าหนึ่งพันบาท
มาตรา ๖๑๘๙ เทศพาณิชย์ของเทศบาล ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ กิจการใดที่เทศบาลมีรายได้
หรือผลพลอยได้อันเกิดจากการกระทาตามอานาจหน้าที่ จะไม่ตราเป็นเทศบัญญัติก็ได้
มาตรา ๖๑ ทวิ๙๐ ร่างเทศบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดย
(๑) นายกเทศมนตรี
(๒) สมาชิกสภาเทศบาล หรือ
(๓) ราษฎรผู้ มีสิทธิเลื อกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญั ติ
ท้องถิ่น
มาตรา ๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐
มาตรา ๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕
๙๐ มาตรา ๖๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
๘๘
๘๙

- ๑๐๓ ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอร่างเทศบัญญัติต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลลงนาม
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน
ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ การเงิ น สมาชิ ก สภาเทศบาลจะเสนอได้ ต่ อ เมื่ อ มี ค ารั บ รองของ
นายกเทศมนตรี
มาตรา ๖๑ ตรี๙๑ ร่างเทศบัญญั ติเกี่ยวกับการเงิน หมายความถึงร่างเทศพาณิ ชย์ หรือร่าง
เทศบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบ การบังคับอันเกี่ยวกับ
ภาษีอากร
(๒) การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน หรือการโอนงบประมาณของเทศบาล
(๓) การกู้เงิน การค้าประกัน หรือการใช้เงินกู้
(๔) การคลั ง การงบประมาณ การเงิ น ทรั พ ย์ สิ น การจั ด หาผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น
การจ้าง และการพัสดุ
ในกรณี เป็ น ที่ ส งสั ย ว่ า ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ใดเป็ น ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ การเงิ น ที่ จ ะต้ อ งมี
คารับรองของนายกเทศมนตรี ให้ประธานสภาเทศบาลเป็นผู้วินิจฉัย
มาตรา ๖๒๙๒ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติใด
ในกรณี เทศบาลตาบล ให้ป ระธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญั ติไปยังนายอาเภอเพื่อส่ งไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณา
ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญั ติตามวรรคหนึ่งให้ เสร็จและส่งคืนประธาน
สภาเทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วัน ที่ได้รับร่างเทศบัญญัตินั้น ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว
ในกรณี ที่ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เห็ น ชอบด้ ว ยกั บ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ ส่ ง
นายกเทศมนตรี ลงนามใช้บั งคับ เป็ น เทศบั ญ ญั ติต่อไป แต่ถ้าผู้ ว่าราชการจังหวัดไม่เห็ นชอบด้วย ให้ ส่ งร่าง
เทศบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลคืนไปยังสภาเทศบาล และให้สภาเทศบาลพิจารณาใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนมา ถ้าสภาเทศบาลมีมติยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัตินั้นให้นายกเทศมนตรี
ลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป แต่ถ้าสภาเทศบาลไม่ยืนยันภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนจากผู้ ว่าราชการจังหวัด หรือยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วย
คะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างเทศบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป๙๓

มาตรา ๖๑ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
๙๓ มาตรา ๖๒ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๙๑
๙๒

- ๑๐๔ มาตรา ๖๒ ทวิ๙๔ (ยกเลิก)
มาตรา ๖๒ ตรี ๙๕ ในกรณี ที่ ส ภาเทศบาลไม่ รับ หลั ก การแห่ งร่างเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการจานวนสิบห้าคน เพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้ง โดยแก้ไข ปรับปรุง หรือยืนยัน
สาระส าคั ญ ในร่ างเทศบั ญ ญั ติ นั้ น ทั้ งนี้ ให้ ยึ ด ถื อ หลั ก เกณฑ์ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บที่ เกี่ ยวข้อ ง ตลอดจน
ประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชนเป็นสาคัญ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง ให้ ประกอบด้ วยสมาชิก สภาเทศบาลซึ่งสภาเทศบาลเสนอ
จานวนเจ็ดคน และบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งนายกเทศมนตรีเสนอจานวนเจ็ดคน โดยให้
แต่งตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติไม่รับหลักการ และให้กรรมการทั้งสิบสี่คนร่วมกันปรึกษาและ
เสนอบุ ค คล ซึ่ ง มิ ไ ด้ เป็ น นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุ ก ารนายกเทศมนตรี ที่ ป รึ ก ษา
นายกเทศมนตรี และมิได้เป็ น สมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่ง ทาหน้าที่เป็นประธานกรรมการดังกล่าวภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่กรรมการครบจานวนสิบสี่คน
ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะทาหน้าที่เป็นกรรมการหรือประธานกรรมการได้ภายใน
กาหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ปฏิบัติ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดตั้งบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลทาหน้าที่กรรมการหรือประธานกรรมการดังกล่าวให้ครบตาม
จานวน
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาร่างเทศบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่
วันที่ได้แต่งตั้งประธานกรรมการในคราวแรก แล้วรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่คณะกรรมการไม่
สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแล้ว
วินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว แล้วรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งร่างเทศบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธาน
กรรมการในวรรคสี่ให้ น ายกเทศมนตรีโดยเร็ว แล้ วให้ นายกเทศมนตรีเสนอร่างเทศบัญ ญัติดังกล่าวต่อสภา
เทศบาลตามมาตรา ๖๑ ทวิ ภายในเจ็ ด วัน นั บ แต่ วัน ที่ ได้รับ ร่างเทศบั ญ ญั ติ จากผู้ ว่าราชการจังหวัด หาก
นายกเทศมนตรีไม่เสนอร่างเทศบัญญัตินั้นต่อสภาเทศบาลภายในเวลาที่กาหนด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงาน
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตาแหน่ง
มาตรา ๖๒ จัตวา๙๖ ให้สภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา
๖๒ ตรี วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติจากนายกเทศมนตรี หากสภา
เทศบาลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกาหนดหรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัตินั้น ให้ร่างเทศบัญญัตินั้น

มาตรา ๖๒ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๖๒ ตรี แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๙๖ มาตรา ๖๒ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๙๔
๙๕

- ๑๐๕ ตกไป และให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีที่แล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีคาสั่งยุบสภาเทศบาล
ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของสภาเทศบาล การเสนอ การแปรญัตติ
หรื อการกระท าด้ว ยประการใด ๆ ที่มีผ ลให้ ส มาชิกมีส่ ว นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณ
รายจ่าย จะกระทามิได้
มาตรา ๖๓ นอกจากที่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น เทศบัญญัตินั้นให้ใช้บังคับได้เมื่อ
ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สานักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน ถ้ามีความระบุไว้ในเทศบัญญัตินั้น
ว่าให้ใช้บังคับทันที ก็ให้ใช้บังคับในวันที่ได้ประกาศนั้น
มาตรา ๖๔ ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาเทศบาลให้ทันท่วงทีมิได้ คณะเทศมนตรีอาจ
ออกเทศบั ญ ญั ติ ชั่ ว คราวได้ เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากผู้ ว่า ราชการจั งหวั ด และเมื่ อ ได้ ป ระกาศไว้ โดยเปิ ด เผยที่
สานักงานเทศบาลแล้วก็ให้ใช้บังคับได้
ในการประชุมสภาเทศบาลคราวต่อไป ให้นาเทศบัญญัติชั่วคราวนั้นเสนอต่อสภาเทศบาลเพื่อ
อนุ มัติ ถ้าสภาเทศบาลอนุมัติแล้ ว เทศบัญญั ติชั่วคราวนั้นก็เป็นเทศบัญ ญัติต่อไป ถ้าสภาเทศบาลไม่อนุมัติ
เทศบัญญัติชั่วคราวนั้นก็เป็นอันตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบถึงกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้เทศบัญญัติชั่วคราวนั้น
คาอนุมัติและไม่อนุมัติของสภาเทศบาลที่กล่าวนี้ ให้ทาเป็นเทศบัญญัติ
ส่วนที่ ๕
กำรคลังและทรัพย์สินของเทศบำล

มาตรา ๖๕ งบประมาณประจาปีของเทศบาลต้องตราขึ้นเป็น เทศบั ญ ญั ติ ถ้าเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณออกไม่ทันปีใหม่ ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลาง
ถ้าในปี ใดจ านวนเงิน ซึ่ งได้ อ นุ ญ าตไว้ต ามงบประมาณปรากฏว่ าไม่ พ อส าหรับ การใช้ จ่ าย
ประจาปีก็ดี หรือมีความจาเป็นที่จะต้องตั้งรายรับหรือรายจ่ายขึ้นใหม่ในระหว่างปีก็ดี ให้ตราขึ้นเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณเพิ่มเติม
มาตรา ๖๖๙๗ เทศบาลอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้
(๑) ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้
(๒) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้
(๓) รายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล
(๔) รายได้จากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์
(๕) พันธบัตร หรือเงินกู้ ตามแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้
๙๗

มาตรา ๖๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘

- ๑๐๖ (๖) เงินกู้จากกระทรวงทบวงกรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ
(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๘) เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผู้อุทิศให้
(๙) รายได้อื่นใดตามแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้
การกู้เงิน ตาม (๖) เทศบาลจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญ าตจากสภาเทศบาล และได้รับ
อนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว
มาตรา ๖๗๙๘ เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้
(๑) เงินเดือน
(๒) ค่าจ้าง
(๓) เงินตอบแทนอื่น ๆ
(๔) ค่าใช้สอย
(๕) ค่าวัสดุ
(๖) ค่าครุภัณฑ์
(๗) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ
(๘) เงินอุดหนุน
(๙) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กาหนดไว้
มาตรา ๖๗ ทวิ๙๙ การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะ
กระทาได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว
มาตรา ๖๗ ตรี๑๐๐ การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๙) ถ้าเป็นการชาระเงินกู้เมื่อถึงกาหนดชาระ
เทศบาลจะต้องชาระเงินกู้นั้นจากทรัพย์สินของเทศบาลไม่ว่าจะตั้งงบประมาณรายจ่ายประเภทนี้ไว้หรือไม่
มาตรา ๖๘๑๐๑ การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา ๖๙ ให้กระทรวงมหาดไทยตราระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคลังรวมตลอดถึงวิธีการ
งบประมาณ การรักษาทรัพย์สิน การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน การจัดหาพัสดุและการจ้างเหมาขึ้นไว้
มาตรา ๗๐ โดยปกติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจัดให้ มีการตรวจสอบการคลั ง
การบัญชี หรือการเงินอื่น ๆ ของเทศบาลปีละครั้ง
มาตรา ๖๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕
มาตรา ๖๗ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕
๑๐๐ มาตรา ๖๗ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕
๑๐๑ มาตรา ๖๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๙๘
๙๙

- ๑๐๗ ส่วนที่ ๖
กำรควบคุมเทศบำล

มาตรา ๗๑ ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวัด มี อ านาจหน้ าที่ ค วบคุ ม ดู แ ลเทศบาลในจั งหวั ด นั้ น ให้
ปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ให้มีอานาจหน้าที่ชี้แจงแนะนาตักเตือนเทศบาล
และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภา
เทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้
ให้นายอาเภอมีอานาจหน้าที่ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลตาบลในอาเภอนั้น
ให้ ป ฏิบั ติการตามอานาจหน้ าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ ให้ มีอานาจหน้ าที่ ชี้แจงแนะนาตักเตือน
เทศบาลตาบล และตรวจสอบกิจการเรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจน
เรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้
มาตรา ๗๒ เมื่อนายอาเภอ ในกรณีแห่งเทศบาลตาบลในอาเภอนั้น หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
ในกรณีแห่งเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร เห็นว่า นายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรีผู้ใดปฏิบัติการของ
เทศบาลไปในทางที่อาจเป็นการเสียหายแก่เทศบาลหรือเสียหายแก่ราชการ และนายอาเภอหรือผู้ว่าราชการ
จังหวัด แล้วแต่กรณี ได้ชี้แจงแนะนาตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตามนายอาเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี
มีอานาจที่จะสั่งเพิกถอนหรือสั่งให้ระงับการปฏิบัติของนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีนั้นไว้ก่อนได้
แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรีบรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบภายในกาหนดสิบห้าวันนับแต่
วันที่มีคาสั่ง เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยสั่งการตามสมควร๑๐๒
คาสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิ
ของบุคคลภายนอกผู้กระทาการโดยสุจริต
มาตรา ๗๓ ๑๐๓ ในกรณี ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็ นว่า นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอานาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางจะนามาซึ่ง
ความเสื่ อ มเสี ย แก่ ศั ก ดิ์ ต าแหน่ ง หรื อ แก่ เทศบาล หรือ แก่ ร าชการ ให้ เสนอความเห็ น ต่ อ รั ฐ มนตรี ว่า การ
กระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยหลักฐาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจใช้ดุลพินิจสั่งให้นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลพ้น จากตาแหน่งก็ได้ คาสั่ งของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เป็นที่สุด

มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๐๓ มาตรา ๗๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๐๒

- ๑๐๘ มาตรา ๗๔ ๑๐๔ เพื่ อคุ้ ม ครองประโยชน์ ข องประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชน์ ของ
ประเทศเป็นส่วนรวม ผู้ว่าราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อ
ยุบ สภาเทศบาลก็ได้
เมื่อมีกรณี ตามวรรคหนึ่ งหรือกรณี อื่นตามที่ กาหนดไว้ในพระราชบัญ ญั ติ รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยมีอานาจยุบสภาเทศบาลและให้แสดงเหตุผลไว้ในคาสั่งด้วย
เมื่ อ มี ก ารยุ บ สภาเทศบาลหรื อ ถื อ ว่ า มี ก ารยุ บ สภาเทศบาลตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลภายในสี่สิบห้าวัน
มาตรา ๗ ๕ ใน เมื่ อ เห็ น จ าเป็ น ที่ จะให้ เท ศบ าลใดอยู่ ใ น ความ ควบ คุ มดู แลขอ ง
กระทรวงมหาดไทยโดยตรง ก็ให้ทาได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาให้เทศบาลใดอยู่ในความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทยตาม
ความในวรรคก่อน บรรดาอานาจและหน้าที่ของนายอาเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดอันเกี่ยวกับเทศบาลนั้น
ให้ เป็ น อ านาจหน้ าที่ ข องรั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงมหาดไทยหรือ ผู้ ที่ รัฐ มนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทย
มอบหมาย
ส่วนที่ ๗
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำล๑๐๕

มาตรา ๗๕ ทวิ ๑๐๖ ให้ มี ค ณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาการเทศบาลคณะหนึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ปลั ดกระทรวงมหาดไทยเป็ น ประธาน อธิบ ดี กรมส่ งเสริม การปกครองท้ องถิ่น* อธิบดีกรมโยธาธิก ารและ
ผังเมือง* อธิบ ดีกรมตารวจ อธิบ ดีกรมสามัญ ศึกษา อธิบดีกรมวิสามัญ ศึกษา อธิบ ดีกรมการแพทย์ อธิบ ดี
กรมอนามัย ผู้อานวยการสานักงบประมาณ ผู้อานวยการส่วนการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น* เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง และกรรมการอื่น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งอีกไม่เกิน
ห้าคน
ให้ผู้ อานวยการส่วนการปกครองท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น*เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล
ให้ ค ณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาการเทศบาลมี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาและเสนอข้ อ แนะน าแก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับกิจการเทศบาลโดยทั่วไป

มาตรา ๗๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
ส่วนที่ ๗ คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล มาตรา ๗๕ ทวิ ถึง มาตรา ๗๕ ฉ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕
๑๐๖ มาตรา ๗๕ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕
๑๐๔
๑๐๕

- ๑๐๙ มาตรา ๗๕ ตรี๑๐๗ กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
แต่งตั้งอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี
กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
มาตรา ๗๕ จัตวา๑๐๘ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๗๕ ตรี กรรมการที่
ปรึกษาการเทศบาลพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุก เว้นแต่คดีความผิดที่เป็นลหุ โทษหรือ
ความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
เมื่ อ กรรมการที่ ป รึ ก ษาการเทศบาลพ้ น จากต าแหน่ ง ก่ อ นวาระ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยอาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้
กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลผู้ได้รับแต่งตั้งตามความในวรรคก่อน อยู่ในตาแหน่งตามวาระ
เท่าผู้ที่ตนแทน
มาตรา ๗๕ เบญจ๑๐๙ ในการประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล ถ้าประธาน
กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล
ที่มาประชุมเลือกกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
มาตรา ๗๕ ฉ๑๑๐ การประชุมทุกคราวต้องมีกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลมาประชุมไม่ ต่า
กว่ากึ่งจานวนของกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
บทเฉพำะกำล

มาตรา ๗๖ ให้สมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีแห่งเทศบาลที่ได้จัดตั้งอยู่แล้วในวันใช้
พระราชบั ญ ญั ตินี้ พ้น จากตาแหน่ ง และให้ ดาเนินการเลือกตั้งและแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใหม่ภ ายใน
มาตรา ๗๕ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕
มาตรา ๗๕ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕
๑๐๙ มาตรา ๗๕ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕
๑๑๐ มาตรา ๗๕ ฉ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕
๑๐๗
๑๐๘

- ๑๑๐ กาหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันใช้พระราชบัญญั ตินี้ แต่ให้คณะเทศมนตรีที่พ้นจากตาแหน่งดาเนินกิจการใน
หน้ าที่ ของคณะเทศมนตรีต่อไปจนกว่าคณะเทศมนตรีที่ แต่งตั้งขึ้นใหม่ จะเข้ารับ หน้าที่ เว้น แต่เทศบาลใด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานเท่าจานวนคณะเทศมนตรีแห่งเทศบาลนั้นเข้า
ดาเนินกิจการแทน ก็ให้คณะเทศมนตรีนั้นพ้นจากหน้าที่
กำรรักษำพระรำชบัญญัติ

มาตรา ๗๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อานาจออกกฎกระทรวงหรือระเบียบข้อบังคับ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร
จอมพล ป. พิบูลสงครำม
นำยกรัฐมนตรี

- ๑๑๑ พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘๑๑๑
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในเวลานี้บางมาตรายังไม่เหมาะสม เช่น ให้เทศบาลกู้เงินได้เฉพาะจากกระทรวงทบวงกรมหรือ
องค์การต่าง ๆ เท่านั้น และบางกรณีก็มิได้กาหนดความรับผิดชอบผูกพันการชาระเงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้า
ประกันไว้ให้แน่นอน จึงจาเป็นต้องปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้น
พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙๑๑๒
มาตรา ๑๐ สมาชิกสภาเทศบาลประเภทที่สองแห่งเทศบาลที่ดารงตาแหน่งอยู่แล้ว ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงอยู่ในตาแหน่งได้ต่อไปจนถึงคราวออกตามวาระ และถ้าตาแหน่งว่างลงเพราะ
เหตุอื่นก่อนถึงคราวออกตามวาระจะแต่งตั้งสมาชิกขึ้นแทนต่อไป ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้
มาตรา ๑๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญ ญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากสมควรที่จะยกเลิ กสมาชิกสภา
เทศบาลประเภทที่สอง เพื่อให้ มีแต่สมาชิกสภาเทศบาลซึ่งราษฎรเป็นผู้เลือกตั้งแต่ประเภทเดียว กับแก้ไข
เพิ่มเติมไม่ต้องให้ มีการแต่งตั้งผู้ มีคุณ สมบัติ และวิท ยฐานะเป็นสมาชิกสภาเทศบาลในฐานะเป็ นผู้เริ่มการ
สาหรับท้องถิ่นที่เป็นสุขาภิบาลอยู่ก่อนแล้วจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาล เพราะท้องถิ่นที่เป็ นสุขาภิบาลอยู่ก่อนแล้วนั้น
ได้มีการปฏิบัติห น้าที่ของท้องถิ่นต่อเนื่ องกันมาโดยมีกรรมการเลือกตั้งจากราษฎรเข้าสมทบเป็นกรรมการ
สุขาภิบาลอยู่แล้ว จึงไม่จาเป็นต้องให้มีสมาชิกสภาเทศบาลในฐานะเป็นผู้เริ่มการอีก นอกจากนี้การเปลี่ยนชื่อ
เทศบาลยังไม่มีบทบัญญัติระบุไว้ชัดแจ้งว่าจะกระทาได้โดยวิธีใดเพื่อไม่ให้มีปัญหาจึงสมควรจะได้มีบทบัญญัติไว้
เสียให้ชัดว่า การเปลี่ยนชื่อเทศบาลให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจาเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ บางมาตรา
พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕๑๑๓
มาตรา ๖ ในกรณีที่เห็นสมควรกระทรวงมหาดไทยอาจแต่งตั้งข้าราชการไปดารง
ตาแหน่ งหรือ ปฏิ บั ติกิ จการของเทศบาลใดเป็ น การชั่ ว คราวได้ โดยไม่ข าดจากความเป็ น
ข้าราชการและคงได้รับเงินเดือนทางสังกัดเดิม ถ้าแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวงอื่น ให้กระทรวงมหาดไทย
ทาความตกลงกับกระทรวงเจ้าสังกัดก่อนแต่งตั้ง
ให้ข้าราชการผู้ได้รับแต่งตั้งมีฐานะอย่างเดียวกับพนักงานเทศบาลทุกประการ
มาตรา ๗ การจัดทากิจการตามมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ของเทศบาลใดให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๒/ตอนที่ ๙๘/หน้า ๑๖๒๕/๒๗ ธันวาคม ๒๔๙๘
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๔/ตอนที่ ๑๑/หน้า ๓๔๕/๒๙ มกราคม ๒๕๐๐
๑๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๙/ตอนที่ ๑๘/หน้า ๒๐๐/๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕
๑๑๑
๑๑๒

- ๑๑๒ ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระทั่งกิจการใด ๆ ที่เทศบาลจัดทาอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
ประกาศของกระทรวงมหาดไทยตามมาตรานี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ เพื่ อ แก้ ไขข้ อ ขั ด ข้ อ งทางปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติเทศบาล และเพื่อกาหนดรายจ่ายของเทศบาลให้สอดคล้องกับหลักการงบประมาณ
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐๑๑๔
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญั ติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ยังมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการมอบหมายอานาจของคณะเทศมนตรีและนายกเทศมนตรีใน
การปฏิบัติงานประจาทั้งการเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติและอัตราค่าปรับคดีละเมิดเทศบัญญัติก็ยังไม่อยู่
ในระดับที่สมควร จึงเห็นสมควรแก้ไขพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ดังนี้
๑. ให้ คณะเทศมนตรีมอบอานาจให้ นายกเทศมนตรี เทศมนตรีห รือพนักงานเทศบาลหรือ
นายกเทศมนตรีจะมอบอานาจให้เทศมนตรีหรือพนักงานเทศบาลทากิจการใด ๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นงานประจา
ตามปกติ ซึ่งกฎหมายระบุว่าเป็นอานาจหน้าที่ของคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีได้
๒. แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับอานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติของนายกเทศมนตรีและ
เทศมนตรี เพื่อให้มีอานาจสั่งเรียกพยานมาเพื่อบันทึกถ้อยคาประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบคดีได้ ถ้าไม่มา
ให้ถือว่าเป็นการขัดคาสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
๓. แก้ไขอัตราค่าปรับคดีละเมิดเทศบัญญัติให้สูงขึ้นจากหนึ่งร้อยบาท เป็นหนึ่งพันบาท
พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑๑๑๕
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญ ญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ตามพระราชบัญญั ติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันเทศบาลยังไม่อาจจัดทากิจการในหน้าที่บางอย่างนอกเขตเทศบาล หรือลงทุน
ร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่นหรือบุคคลอื่นได้ ฉะนั้น เพื่อให้เทศบาลดาเนินกิจการดังกล่าวให้เป็นประโยชน์แก่
ประชาชนในท้องถิ่นยิ่งขึ้น จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยเทศบาลบางมาตราเสียใหม่
ประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๑๕๑๑๖
พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗๑๑๗
มาตรา ๔ ให้เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ซึ่งยังไม่มีโรงรับจานาหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
จัดตั้งโรงรับจานาหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่นขึ้นภายในกาหนดสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แต่ถ้ามี
เหตุอันสมควรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจอนุญาตให้ขยายเวลาต่อไปได้อีกไม่เกินสองปี
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๔/ตอนที่ ๒๖/หน้า ๑๔๘/๒๑ มีนาคม ๒๕๑๐
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
๑๑๔
๑๑๕

- ๑๑๓ มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญ ญั ติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญ ญั ติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ ได้กาหนดหน้าที่ต่าง ๆ ให้เทศบาลต้องจัดทาภายในเขตเทศบาล แต่กิจการบางอย่างที่เป็นประโยชน์แก่
ประชาชนผู้ยากจน คือกิจการโรงรับจานาและกิจการสถานสินเชื่อเทศบาลยังมิได้มีหน้าที่ที่จาต้องจัดทาขึ้นตาม
พระราชบัญญัตินี้ และโดยที่พิจารณาเห็นว่ากิจการโรงรับจานาและกิจการสถานสินเชื่อธนาภิบาลเป็นแหล่งที่
อานวยช่วยเหลือประชาชนผู้ยากจนในกรณีที่มีความจาเป็นเกี่ยวกับการเงินเพื่อยังชีพของครอบครัว สมควร
กาหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการดาเนินกิจการโรงรับจานาหรือกิจการสถานสินเชื่อธนาภิบาลภายใน
เขตเทศบาลเมื อ งและเทศบาลนครทุ ก แห่ ง เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ประชาชนผู้ ย ากจนต่ อ ไป จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้ขึ้น
พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๙๑๑๘
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญ ญั ติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญ ญั ติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ บางมาตรายังไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ได้
กาหนดให้ผู้ว่าราชการจั งหวัดต้องส่งร่างเทศบัญญัติที่สภาเทศบาลไม่รับหลักการ และผู้ว่าราชการจังหวัดไม่
เห็นชอบด้วยกับสภาเทศบาลที่ไม่รับหลักการ เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา ซึ่งทาให้เกิด
ความล่ า ช้ า และไม่ ค ล่ อ งตั ว ในการบริ ห ารงานท้ อ งถิ่ น สมควรแก้ ไ ขให้ เ หมาะสม จึ ง จ าเป็ น ต้ อ ง ตรา
พระราชบัญญัตินี้ขึ้น
พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๓๑๑๙
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันนี้ กิจการงานของเทศบาล
เมืองได้เพิ่มภาระและความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น เนื่องจากการคมนาคม การเศรษฐกิจ การศึกษา การผัง
เมืองการสาธารณูป โภค และการบริการแก่สาธารณะ แต่จานวนเทศมนตรีของเทศบาล ยังมีจานวน ๒ คน
เท่ากับเทศบาลตาบลที่กาหนดไว้ในมาตรา ๔๙ ความรับผิดชอบในภาระต่าง ๆ ปัจจุบันเท่ากับเทศบาลนครซึ่งมี
เทศมนตรีถึง ๔ คน ด้วยเหตุดังกล่าวจึงสมควรแก้ไขเพิ่มจานวนเทศมนตรีตามสัดส่ วนของจานวนสมาชิกสภา
เทศบาลและความรับผิดชอบในภาระต่าง ๆ ที่นับวันยิ่งสลับซับซ้อนขึ้น
พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒๑๒๐
มาตรา ๑๔ บรรดากิจ การทั้ งหลายที่ส มาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี ซึ่งพ้ นจาก
ตาแหน่งตามผลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กระทาไปก่อนวั นที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หรือ
จนถึงวันที่มีการยุบสภาเทศบาลให้เป็นอันใช้บังคับได้และมีผลผูกพันเทศบาล

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

- ๑๑๔ มาตรา ๑๕ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้กาหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง และวันเลือกตั้ง
ไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปตามระยะเวลาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศ
กาหนด
มาตรา ๑๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้
กาหนดหลักการในการจัดระเบียบการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นไปตามหลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเทศบาลในส่วนของวาระ
การดารงตาแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล ข้อห้ามและการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล การพ้นจาก
ตาแหน่งเทศมนตรีและคณะเทศมนตรี การยุบสภาเทศบาล รวมทั้งอานาจหน้าที่ของเทศบาลให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓๑๒๑
มาตรา ๒๐ บรรดาสมาชิ ก สภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีซึ่ งด ารงต าแหน่ งอยู่ ในวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๒๑ ให้นามาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับกับเทศบาลทุกแห่งนับแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไปเว้นแต่กรณีที่บัญญัติ
ไว้โดยเฉพาะดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหรือสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแห่งใด
โดยเป็นการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุมีการยุบสภาหรือถึงคราวออกตามวาระ และเป็นการเลือกตั้งของเทศบาล
แห่ งนั้ น ในครั้ งแรกนั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใช้ บั งคั บ ให้ ด าเนิ น การเลื อ กตั้ งสมาชิ ก สภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีตามบทที่ ๒ ทวิ นายกเทศมนตรีในคราวเดียวกัน โดยมิให้นามาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญ ญั ตินี้ม าใช้บั งคับ แต่เมื่ อสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งในครั้งดังกล่าวเข้ารับตาแหน่ งแล้ว ให้นามาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับกับเทศบาลแห่งนั้น
(๒) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตาบลแห่งใดเป็นเทศบาลเมืองก่อนถึงวันที่ ๑
มกราคม ๒๕๕๐ ให้นาความใน (๑) มาใช้บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีของ
เทศบาลเมืองนั้นด้วยโดยอนุโลม
การบริหารเทศบาลตาบลให้ดาเนินการบริหารในรูปแบบคณะเทศมนตรี ตามบทที่ ๒ คณะ
เทศมนตรี ต่อไป ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลขึ้นใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปหลังจาก
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ ในกรณีเช่นว่านี้ให้นามาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับสาหรับการเลือกตั้งครั้งที่จะจัดให้มีขึ้นนั้น

๑๒๑

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

- ๑๑๕ มาตรา ๒๒ ในกรณี ที่เทศบาลใดได้กาหนดวันเลือกตั้งไว้แล้วก่อนวันจัดทาประชามติตาม
มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติ นี้ ให้ดาเนินการเลือกตั้งในรูปแบบคณะเทศมนตรีต่อไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๓ ในระหว่างที่ไม่มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นให้นากฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมาใช้บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
หรือนายกเทศมนตรีเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี ให้เทศบาลเรียกเก็บค่าสมัครเป็นเงินจานวนห้า
พันบาท
ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ให้ถือเขตเทศบาลเป็นเขตเลือกตั้ง
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในคราวเดียวกันให้ใช้หน่วย
เลือกตั้งที่เลือกตั้ง เจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจคะแนน เจ้าหน้าที่คะแนน และบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมกันก็ได้
ใบสมั ค รและบั ต รเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาเทศบาลหรื อ นายกเทศมนตรี ให้ เป็ น ไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทยอาจออก
ระเบี ย บก าหนดวิธีป ฏิบั ติ ในการเลื อ กตั้งสมาชิก สภาเทศบาลหรือ นายกเทศมนตรีเท่าที่ ไม่ ขัด หรือแย้งกั บ
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลได้
มาตรา ๒๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญั ติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
กาหนดให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรื อมาจากความ
เห็ น ชอบของสภาท้องถิ่น และการเลื อกตั้งคณะผู้ บริห ารท้องถิ่นหรือผู้ บริห ารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ สมควรปรับปรุงรูปแบบการบริหารเทศบาล
จากที่ เป็ น อยู่ ใ นปั จ จุ บั น ที่ ให้ น ายกเทศมนตรี ม าจากการเลื อ กกั น เองของสมาชิ ก สภาเทศบาล เป็ น ให้
นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งของราษฎรในเขตเทศบาล เพื่อให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ์ของราษฎรในท้องถิ่นโดยตรง นอกจากนี้ สมควรปรับปรุงการปฏิบัติงานของสภาเทศบาลให้
เหมาะสมและสอดคล้องกันด้วย จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
*พระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับกำรโอนอำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๒๒
มาตรา ๖๓ ในพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ ให้แก้ไขคาว่า “กรมมหาดไทย”
เป็น “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” และคาว่า “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 ได้บั ญ ญั ติให้ จั ดตั้งส่ วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภ ารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม นั้ น แล้ ว และเนื่ องจากพระราชบั ญ ญั ติดังกล่าวได้บัญ ญั ติให้ โอนอานาจหน้าที่ของส่ วนราชการ
รัฐมนตรีผู้ดารงตาแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไข
บทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏ
ในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการ
โอนส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอานาจ
หน้ าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของ
หน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ดารง
ตาแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอานาจหน้าที่ และเพิ่มผู้แทนส่วนราชการใน
คณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วน
ราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้วซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึง
จาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖๑๒๓
มาตรา ๔๖ บรรดาสมาชิกสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระหรื อมีการยุบ
สภาเทศบาล ในกรณีเช่นว่านี้ ให้บทบัญญัติในส่วนที่ ๒ บทที่ ๑ สภาเทศบาลและบทที่ ๒ คณะเทศมนตรี ใน
ส่วนที่ ๔ เทศบัญญัติ และในส่วนที่ ๖ การควบคุมเทศบาลแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ก่อนการ
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๗ ในวาระเริ่ ม แรกเป็ น เวลาสี่ ปี นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใช้ บั ง คั บ มิ ให้ น า
บทบั ญ ญั ติ ในมาตรา ๔๘ เบญจ (๒) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
มาตรา ๔๘ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่กาหนดการจ่ายเงินเดือน
เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุ การนายกเทศมนตรี การจ่ายเงิน ค่าป่วยการแก่ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้ง
ขึ้น ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้ต่อไปจนกว่าจะได้มีการออกระเบียบตามมาตรา ๔๘
จตุวีสติ และมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๑๒๓

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

- ๑๑๗ หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้พระราชบัญ ญั ติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญ ญั ติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ ก าหนดรู ป แบบการบริ ห ารเทศบาลเป็ น สองรู ป แบบ คื อ รู ป แบบคณะเทศมนตรี แ ละรู ป แบบ
นายกเทศมนตรีเพื่อให้การบริหารเทศบาลเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน โดยให้นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนและเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้ อ งถิ่ น ประกอบกั บ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างมาตรายั งไม่ เหมาะสมกั บ การบริ ห ารงาน ของเทศบาล เพื่ อ ให้ ก าร
บริหารงานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒๑๒๔
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พ ระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติเทศบาล มีบทบัญญัติ
บางประการไม่เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบันเป็นการจากัดสิทธิของประชาชน ทั้งสิทธิของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
และสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมควรเปิดกว้างให้เป็นดุลพินิจของประชาชนโดยเสรี จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้

๑๒๔

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

- ๑๑๘ -

- ๑๑๙ -

พระรำชบัญญัติ
สภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พ.ศ. ๒๕๓๗
[แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๓๗]
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๓๗
เป็นปีที่ ๔๙ ในรัชกำลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารของตาบล
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ ตราพระราชบัญญั ติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญญั ตินี้เรียกว่า “พระราชบัญ ญั ติส ภาตาบลและองค์การบริห ารส่ว น
ตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗”
มาตรา ๒ ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ใช้ บั งคั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดเก้ าสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน

๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๑/ตอนที่ ๕๓ ก/หน้า ๑๑/๒ ธันวาคม ๒๕๓๗

- ๑๒๐ มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาลและราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
“นายอาเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอด้วย
“ตาบล” หมายความว่า ตาบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ที่อยู่นอกเขตหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และในกรณีที่ตาบลใดมีพื้นที่อยู่ทั้งในและนอกเขตหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ให้หมายความถึงเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
“คณะผู้บริหาร"๒ (ยกเลิก)
มาตรา ๕ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ มี
อานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ประกาศที่ มี ผ ลเป็ น การทั่ ว ไปเมื่ อ ได้ ป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
สภำตำบล

มาตรา ๖ ในตาบลหนึ่งให้มีสภาตาบลสภาหนึ่งมีอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้สภาตาบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล
ส่วนที่ ๑
สมำชิกสภำตำบล

มาตรา ๗ สภาตาบลประกอบด้วยสมาชิกโดยตาแหน่งได้แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้านของทุกหมู่บ้าน
ในตาบล และแพทย์ประจาตาบล และสมาชิกซึ่ งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้านในตาบลนั้นเป็น
สมาชิกสภาตาบลหมู่บ้านละหนึ่งคน
มาตรา ๘๓ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้รับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเช่นเดียวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
มาตรา ๙๔ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้รับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
มาตรา ๔ นิยามคาว่า“คณะผู้บริหาร” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓ มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒

- ๑๒๑ (๑) มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของตาบลที่สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
(๒) ไม่ เป็ น ผู้ มีพ ฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้ นจากตาแหน่งสมาชิกสภาตาบลสมาชิกสภา
ท้องถิ่น คณะผู้บ ริห ารท้องถิ่นหรือผู้บ ริห ารท้องถิ่น รองผู้บริห ารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทากับสภาตาบล
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
(๓) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามประการอื่นเช่นเดียวกับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
มาตรา ๑๐ ให้ น ายอ าเภอจั ด ให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาต าบลซึ่ ง ได้ รั บ เลื อ กตั้ ง ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๑๑ สมาชิ ก สภาต าบลซึ่ งได้ รับ เลื อ กตั้ งมี ว าระอยู่ ในต าแหน่ งคราวละสี่ ปี นั บ แต่
วันเลือกตั้ง
ในกรณี ที่ ส มาชิ ก สภาต าบลซึ่ ง ได้ รั บ เลื อ กตั้ ง ด ารงต าแหน่ ง ครบวาระแล้ ว แต่ ยั ง มิ ไ ด้ มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้รับเลือกตั้งขึ้นใหม่ ให้สมาชิกสภาตาบลโดยตาแหน่งปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อไป
มาตรา ๑๒ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ สมาชิกสภาตาบลซึ่งได้รับเลือกตั้งพ้นจาก
ตาแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอาเภอ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าพ้นจากตาแหน่งนับแต่
วันลาออก
(๓) มีการยุบสภาตาบล
(๔)๕ เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับสภาตาบลที่ตนดารงตาแหน่ง
หรือในกิจการที่กระทาให้แก่สภาตาบลนั้น
(๕) สภาตาบลมีมติให้พ้นจากตาแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนามาซึ่งความ
เสื่อมเสียประโยชน์ของตาบล มติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกสภาตาบล
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
(๖) นายอาเภอสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง เมื่อได้สอบสวนแล้วปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลั ก ษณะต้ องห้ ามอย่ างใดอย่ างหนึ่ งตามมาตรา ๙ หรือ มิ ได้อ ยู่ ป ระจ าในหมู่ บ้ านที่ ได้ รับ เลื อกตั้ งเป็ น เวลา
ติดต่อกันเกินหกเดือน หรือขาดการประชุมสภาตาบลติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๗) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ พ้นจากตาแหน่ง เมื่อได้สอบสวนแล้วปรากฏว่าบกพร่องในทาง
ความประพฤติ
วรรคสอง๖ (ยกเลิก)
มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๕ มาตรา ๑๒(๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
๔

- ๑๒๒ มาตรา ๑๓๗ เมื่อตาแหน่งสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลงเพราะครบวาระการดารง
ตาแหน่ง ให้มีการเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบวาระ
มาตรา ๑๔๘ เมื่อตาแหน่งสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจาก
ครบวาระ ให้มีการเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตาแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่วาระการ
ดารงตาแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันให้สภาตาบลประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่
สมาชิกสภาตาบลผู้ซึ่งได้ รับเลือกตั้งแทนนั้นให้อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ
ผู้ซึ่งตนแทน
มาตรา ๑๕ เมื่อมีการยุบและรวมเขตหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ ให้
สมาชิกสภาตาบลซึ่งได้รับเลือกตั้งของหมู่บ้านเดิมที่ถูกยุบหรือถูกรวมยังคงเป็นสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้รั บเลือก
ตั้งอยู่ต่อไปจนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒
เมื่อมีการแยกพื้นที่บางส่วนของหมู่บ้านใดขึ้นเป็นหมู่บ้านใหม่ ให้สมาชิกสภาตาบลซึ่งได้รับ
เลื อกตั้งของหมู่บ้ านเดิมยั งคงเป็ น สมาชิกสภาตาบลซึ่งได้รับเลือกตั้งอยู่ต่อไป โดยให้ ส มาชิกสภาตาบลที่ มี
ภูมิลาเนาอยู่ในหมู่บ้านใด เป็นสมาชิกสภาตาบลของหมู่บ้านนั้นจนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒
และให้นายอาเภอจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ครบตามจานวนที่กฎหมายกาหนดทั้ง
หมู่บ้านเดิมและหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อเป็นสมาชิกสภาตาบลที่หมู่บ้านนั้นตั้งอยู่ในเขต ภายในหกสิบวันนับ
แต่วันที่ประกาศตั้งหมู่บ้านใหม่ และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของสมาชิกอื่นใน
ตาบลนั้น เว้นแต่วาระการดารงตาแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันให้สภาตาบลประกอบด้วยสมาชิก
เท่าที่มีอยู่๙
วรรคสาม๑๐ (ยกเลิก)
มาตรา ๑๖ สภาตาบลมีกานันเป็นประธานสภาตาบล และมีรองประธานสภาตาบลคนหนึ่งซึ่ง
นายอาเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาตาบลตามมติของสภาตาบล
รองประธานสภาตาบลมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี
รองประธานสภาตาบลพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระการดารงตาแหน่งตามวรรคสอง เมื่อ
(๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอาเภอ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าพ้นจากตาแหน่งนับแต่
วันลาออก
(๒) พ้นจากตาแหน่งสมาชิกสภาตาบลตามมาตรา ๑๒
มาตรา ๑๗ ประธานสภาตาบลเป็นผู้เรียกประชุมสภาตาบล และมีหน้าที่ดาเนินการประชุมให้
เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา ๑๒ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๘ มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๙ มาตรา ๑๕ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๐ มาตรา ๑๕ วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๖
๗

- ๑๒๓ รองประธานสภาตาบลมีหน้าที่กระทากิจการแทนประธานสภาตาบลเมื่อประธานสภาตาบล
ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือตามที่ประธานสภาตาบลมอบหมาย
เมื่อประธานสภาตาบลและรองประธานสภาตาบลไม่อยู่ในที่ประชุมให้สมาชิกสภาตาบลที่มา
ประชุมเลือกกันเองเป็นประธานในการประชุมคราวนั้น
มาตรา ๑๘ ให้มีการประชุมสภาตาบลไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้ง การประชุมต้องมีสมาชิก
สภาตาบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกสภาตาบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม
การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัตินี้
สมาชิกสภาตาบลคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๙ สภาตาบลมีเลขานุการสภาตาบลคนหนึ่งซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน
ตาบลนั้นหรือจากบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘
ให้นายอาเภอเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาตาบลตามมติของสภาตาบล
มาตรา ๒๐ เลขานุการสภาตาบลมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุมและ
งานอื่นใดตามที่สภาตาบลมอบหมาย
มาตรา ๒๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สมาชิกสภาตาบลและเลขานุการ
สภาตาบลเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ส่วนที่ ๒
อำนำจหน้ำที่ของสภำตำบล

มาตรา ๒๒ สภาต าบลมี อ านาจหน้ า ที่ ในการพั ฒ นาต าบลตามแผนงานโครงการ และ
งบประมาณของสภาตาบล เสนอแนะส่วนราชการในการบริหารราชการและพัฒ นาตาบลปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการตาบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด
มาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย สภาตาบลอาจดาเนินกิจการภายในตาบล ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(๒) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
(๓) จัดให้มีและรักษาทางระบายน้า และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้าทางเดิน และ
ที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๔) คุ้มครองดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๕) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

- ๑๒๔ มาตรา ๒๔ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจาตาบลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับสภาตาบลที่ตนดารงตาแหน่งหรือในกิจการที่
กระทาให้แก่สภาตาบลนั้น๑๑
ในกรณีที่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจาตาบลกระทาการฝ่าฝืนตามที่บัญญัติในวรรค
หนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวออกจากตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจาตาบล
แล้วแต่กรณี โดยให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากตาแหน่งเพราะบกพร่องในทางความประพฤติหรือความสามารถไม่
เหมาะสมกับตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
มาตรา ๒๕ ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องก านั น และผู้ ใหญ่ บ้ านตามกฎหมายว่าด้ ว ยลั ก ษณะ
ปกครองท้ อ งที่ ในส่ ว นที่ เกี่ ย วกั บ กิ จ การใดที่ ก าหนดไว้แ ล้ ว ในแผนพั ฒ นาต าบล ให้ ก านั น และผู้ ใหญ่ บ้ า น
ดาเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาตาบล
มาตรา ๒๖ ในการจัดทาโครงการหรือแผนงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานใด ในพื้นที่
ตาบลใด ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นคานึงถึงแผนพัฒนาตาบลนั้นด้วย
มาตรา ๒๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตาบล ให้ประธานสภาตาบลเป็นผู้รับผิดชอบดาเนิน
กิจการตามมติของสภาตาบล แต่สภาตาบลอาจมอบหมายให้สมาชิกสภาตาบลผู้อื่นดาเนินกิจการแทนเฉพาะ
กรณีได้
ในการทานิติกรรมของสภาตาบล ให้ประธานสภาตาบล เลขานุการสภาตาบลและสมาชิกสภา
ตาบลอีกหนึ่งคนร่วมกันมีอานาจกระทาการแทนสภาตาบล ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๒๘ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด สภาตาบลอาจทากิจการนอกเขต
สภาตาบล หรือร่วมกับสภาตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อทากิจการร่วมกันได้เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและกิจการนั้นเป็นกิจการที่
จาเป็นต้องทาและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของตน
ส่วนที่ ๓
รำยได้และรำยจ่ำยของสภำตำบล

มาตรา ๒๙ สภาต าบลมี ร ายได้ซึ่ งองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดจัด สรรให้ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อื่น
อันเกิดจากการฆ่าสัตว์ที่จัดเก็บได้ในตาบลนั้น
๑๑

มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

- ๑๒๕ (๒) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามที่จะมีกฎหมายกาหนดไว้ที่จัดเก็บได้ใน
ตาบลนั้น
(๓) ค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตการพนั น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการพนั น ที่ เก็ บ เพิ่ ม ขึ้ น ตาม
ข้อบัญญัติจังหวัดในเขตตาบลนั้น
(๔) ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่องค์การบริการส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร
(๕) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร
(๖) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร
มาตรา ๓๐ ทุกปีงบประมาณให้รัฐบาลจัดสรรเงินให้แก่สภาตาบลเป็นเงินอุดหนุน
มาตรา ๓๑ สภาตาบลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) รายได้จากทรัพย์สินของสภาตาบล
(๒) รายได้จากสาธารณูปโภคของสภาตาบล
(๓) เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้
(๔) เงินอุดหนุนและรายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้
(๕) รายได้อื่นตามที่จะมีกฎหมายกาหนดให้เป็นของสภาตาบล
มาตรา ๓๒ รายได้ ข องสภาต าบล ให้ ได้ รับ ยกเว้ น ไม่ ต้ อ งเสี ย ภาษี โดยตราเป็ น พระราช
กฤษฎีกา ตามประมวลรัษฎากร และไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๓๓ สภาตาบลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้
(๑) เงินเดือน
(๒) ค่าจ้าง
(๓) เงินค่าตอบแทนอื่นๆ
(๔) ค่าใช้สอย
(๕) ค่าวัสดุ
(๖) ค่าครุภัณฑ์
(๗) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ
(๘) ค่าสาธารณูปโภค
(๙) เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น
(๑๐) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กาหนดไว้
มาตรา ๓๔ เงินค่าตอบแทนประธานสภาตาบล รองประธานสภาตาบล สมาชิกสภาตาบลและ
เลขานุการสภาตาบล ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๓๕ งบประมาณรายจ่ายประจาปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของสภาตาบลให้
จัดทาเป็นข้อบังคับตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด

- ๑๒๖ ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใด รายจ่ายซึ่งกาหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่ายประจาปีนั้น
หรือมีความจาเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณให้จัดทาข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
เมื่อสภาตาบลจัดทาร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือร่างข้อบังคับงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมเสร็จแล้ว ให้เสนอนายอาเภอเพื่ออนุมัติ
ถ้าข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจาปีออกไม่ทันปีใหม่ ให้ใช้ข้อบังคับงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีก่อนนั้นไปพลางก่อน
มาตรา ๓๖ ให้กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบว่าด้วยการคลัง การงบประมาณ การรักษา
ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจัดหาพัสดุและการจ้างเหมา
กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินงานอื่นๆ ของสภาตาบล ให้สภาตาบล
ต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
ในการออกระเบี ย บตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง ให้ ค านึ งถึ ง ลั ก ษณะของพื้ น ที่ จ านวน
ประชากร รายได้ ความคล่องตัว และความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของสภาตาบลด้วย
มาตรา ๓๗ ให้กระทรวงมหาดไทยจัดให้มีการตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรือการเงินอื่นๆ
ของสภาตาบล
ส่วนที่ ๔
กำรกำกับดูแลสภำตำบล

มาตรา ๓๘ นายอาเภอมีอานาจกากับ ดูแลการปฏิบั ติห น้าที่ ของสภาตาบลให้ เป็น ไปตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
ในกรณีที่ปรากฏว่าการดาเนินการของสภาตาบลเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อหรืออาจ
ก่อให้ เกิดความเสี ยหายแก่ทางราชการ หรือไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ นายอาเภอมี
อานาจยับยั้งการดาเนินการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวได้และรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อวินิจฉัย
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการดาเนินการของสภาตาบลไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อหรือ
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมีอานาจสั่งการให้สภาตาบลระงับการดาเนินการดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการดาเนินการของสภาตาบลเป็นไปโดยชอบแล้ว ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสั่งเพิกถอนการยับ ยั้งของนายอาเภอ แต่ถ้านายอาเภอไม่รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ยับยั้ง หรือผู้ว่าราชการจังหวัดไม่วินิจฉัยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง ให้การ
ยับยั้งของนายอาเภอและอานาจสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอันสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ครบกาหนดเวลา
ดังกล่าว

- ๑๒๗ มาตรา ๓๙ หากปรากฏว่าสภาตาบลกระทาการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพ
ของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอานาจหน้าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจสั่งยุบ
สภาตาบลได้ตามคาเสนอแนะของนายอาเภอ และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งยุบสภาตาบลแล้วให้สภาตาบล
ยังคงประกอบด้วยสมาชิกสภาตาบลโดยตาแหน่งทั้งหมดจนกว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้รับ
เลือกตั้งใหม่
ในกรณีที่การยุบสภาตาบลตามวรรคหนึ่งเป็นผลจากการกระทาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ
แพทย์ประจาตาบล ซึ่งเป็นสมาชิกสภาตาบลโดยตาแหน่ง หรือบุคคลดังกล่าวได้ร่วมกระทาการด้วย ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวออกจากตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจาตาบล แล้วแต่กรณี
โดยให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากตาแหน่งเพราะบกพร่องในทางความประพฤติหรือความสามารถไม่เหมาะสมกับ
ตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และถ้าสมาชิกสภาตาบลโดยตาแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง
ของสมาชิกสภาตาบลโดยตาแหน่งทั้งหมด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งบุคคลตามจานวนที่เห็นสมควรเข้าร่วม
ปฏิบัติหน้าที่กับสมาชิกสภาตาบลโดยตาแหน่งที่เหลืออยู่จนกว่าจะมีการเลือกตั้งกานัน ผู้ใหญ่บ้ าน หรือแพทย์
ประจาตาบลและสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่
หมวด ๒
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล

มาตรา ๔๐ สภาตาบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน
สามปีเฉลี่ยไม่ต่ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท หรือตามเกณฑ์รายได้เ ฉลี่ยในวรรคสอง อาจจัดตั้งเป็นองค์การ
บริห ารส่วนตาบลได้ โดยทาเป็ น ประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใน
ประกาศนั้นให้ระบุชื่อและเขตขององค์การบริหารส่วนตาบลไว้ด้วย
การเปลี่ ย นแปลงเกณฑ์ รายได้ เฉลี่ ย ของสภาตาบลตามวรรคหนึ่ งให้ ท าเป็ น ประกาศของ
กระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๑ สภาตาบลที่ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริห ารส่วนตาบลตามมาตรา ๔๐ ให้ พ้นจาก
สภาพแห่งสภาตาบลนับแต่วันที่ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นต้นไป
บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิ น สิ ท ธิ สิ ท ธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้ าที่ ของสภาตาบลตาม
วรรคหนึ่ง ให้โอนไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตาบล
มาตรา ๔๑ ทวิ๑๒ สภาตาบลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลอาจรวมกับองค์การบริหารส่วน
ตาบลที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอาเภอเดียวกันได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตาบลนั้น โดยให้นา
มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๑๒

มาตรา ๔๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

- ๑๒๘ มาตรา ๔๑ ตรี ๑๓ สภาตาบลหรือองค์การบริห ารส่ว นตาบลอาจรวมกับ หน่ว ยการบริห าร
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอาเภอเดียวกันได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตาบล
นั้น โดยทาเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย และให้กาหนดเขตใหม่ของหน่วยการบริหารราชการส่ วน
ท้องถิ่นไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทยด้วย๑๔
ให้ น ามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสามมาใช้ บั งคั บ กั บ การรวมตาม
วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
มาตรา ๔๑ จัตวา๑๕ ให้ กระทรวงมหาดไทยดาเนินการประกาศยุบสภาตาบลทั้งหมดและ
องค์การบริหารส่วนตาบลใดที่มีจานวนประชากรไม่ถึงสองพันคน โดยให้รวมพื้นที่เข้ากับองค์การบริหารส่วน
ตาบลอื่นหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอาเภอเดียวกันภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว
การรวมกั บ องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลหรือ หน่ ว ยการบริห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใดตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตาบลนั้น
การส ารวจเจตนารมณ์ ข องประชาชนตามวรรคสอง ให้ เป็ น ไปตามที่ก ระทรวงมหาดไทย
กาหนด
องค์การบริหารส่วนตาบลใดมีจานวนประชากรไม่ถึงสองพันคนแต่มีสภาพพื้นที่เป็นเกาะหรือ
โดยสภาพทางภูมิศาสตร์ไม่สามารถติดต่อกับองค์การบริหารส่ วนตาบลหรือหน่ว ยการบริห ารราชการส่ว น
ท้องถิ่นที่จะไปรวมได้โดยสะดวก กระทรวงมหาดไทยจะไม่ดาเนินการตามวรรคหนึ่งกับองค์การบริหารส่วน
ตาบลนั้นก็ได้
ให้นามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับการยุบและรวมตาม
วรรคหนึ่งโดยอนุโลม
มาตรา ๔๑ เบญจ๑๖ สภาตาบลหรือองค์การบริหารส่ วนตาบลอาจแยกพื้นที่บางส่วนไปรวม
กับองค์การบริหารส่วนตาบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หรือรับพื้นที่บางส่วนของสภาตาบล
หรือองค์การบริหารส่วนตาบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นมารวมด้วยได้ โดยทาเป็นประกาศ
ของกระทรวงมหาดไทย และให้ ก าหนดเขตใหม่ ข องหน่ ว ยการบริห ารราชการส่ ว นท้ องถิ่ น ไว้ในประกาศ
กระทรวงมหาดไทยด้วย
การสารวจเจตนารมณ์เกี่ยวกับการรวม ยุบรวม รับรวม และแยกพื้นที่ในเขตสภาตาบลหรือ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหรื อ หน่ ว ยการบริ ห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ น ไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด

มาตรา ๔๑ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔๑ ตรี วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๕ มาตรา ๔๑ จัตวา แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๖ มาตรา ๔๑ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๓
๑๔

- ๑๒๙ การโอนงบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง หนี้ เจ้าหน้าที่ของสภาตาบล หรือพนักงานส่วน
ตาบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้สภาตาบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผู้โอน
และผู้รับโอนตกลงกัน ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกาหนด
มาตรา ๔๑ ฉ๑๗ ในกรณีที่มีการดาเนินการตามมาตรา ๔๑ ทวิ มาตรา ๔๑ ตรี มาตรา ๔๑
จัตวา หรือมาตรา ๔๑ เบญจ และเป็นเหตุให้ต้องเพิ่มจานวนสมาชิกสภาของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ให้ดาเนินการเลือกตั้งเพื่อให้มีสมาชิกครบจานวนตามที่กฎหมายกาหนด และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งอยู่ ใน
ตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของสมาชิกอื่นในหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เว้นแต่วาระการดารง
ต าแหน่ ง ที่ เหลื อ อยู่ ไ ม่ ถึ ง หนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั น ให้ ส มาชิ ก ของหน่ ว ยการบริ ห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น นั้ น
ประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๔๒๑๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการเทศบาล อาจจัดตั้งองค์การบริหารส่วน
ตาบลขึ้นเป็นเทศบาลได้โดยทาเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย
องค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้พ้นจากสภาพแห่งองค์การ
บริหารส่วนตาบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสิ้นสุดลง และนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลพ้นจากตาแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลเป็นต้นไป
บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลตามวรรคหนึ่ง ให้โอนไปเป็นของเทศบาลที่จัดตั้งขึ้นนั้น
บรรดาข้อบั ญ ญัติองค์การบริห ารส่ วนตาบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้ว ให้ ยังคงใช้
บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่
มาตรา ๔๓ องค์การบริห ารส่ ว นต าบลมีฐ านะเป็น นิ ติบุ คคลและเป็ น ราชการบริห ารส่ ว น
ท้องถิ่น
มาตรา ๔๔ ๑๙ องค์การบริห ารส่ วนตาบลประกอบด้วยสภาองค์การบริห ารส่วนตาบลและ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ส่วนที่ ๑
สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล

มาตรา ๔๕๒๐ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลจานวนหมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนั้น
มาตรา ๔๑ ฉ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๙ มาตรา ๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๗
๑๘

- ๑๓๐ ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตาบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
นั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจานวนหกคน และในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลใดมีเพียงสองหมู่บ้านให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลจานวนหมู่บ้านละสามคน
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ งและการเลื อ กตั้ งให้ เป็ น ไปตามกฎหมายว่ าด้ ว ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีกาหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
มาตรา ๔๖๒๑ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
กิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริห ารส่วนตาบล ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(๓) ควบคุ ม การปฏิ บั ติ งานของนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย
นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
มาตรา ๔๗๒๒ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลโดยอนุโลม
มาตรา ๔๗ ทวิ๒๓ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของตาบลที่สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
(๒) ไม่เป็ น ผู้ มีพ ฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตาแหน่งสมาชิกสภาตาบล สมาชิกสภา
ท้องถิ่น คณะผู้บ ริห ารท้องถิ่นหรือผู้บ ริห ารท้องถิ่น รองผู้บริห ารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทากับสภาตาบล
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
(๓) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามประการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
มาตรา ๔๗ ตรี๒๔ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสิ้นสุดลงเมื่อ
มาตรา ๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๒ มาตรา ๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๓ มาตรา ๔๗ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๐
๒๑

- ๑๓๑ (๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หรือมีการยุบสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอาเภอ
(๔) ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(๕) มิได้อยู่ประจาในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน
(๖) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
เป็ นคู่สัญ ญาหรือในกิจการที่กระทาให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลนั้นหรือที่องค์การบริหารส่ วนตาบลนั้น
จะกระทา
(๗) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๗ ทวิ
(๘) สภาองค์การบริห ารส่วนตาบลมีมติให้ พ้นจากตาแหน่ง โดยเห็ นว่ามีความประพฤติใน
ทางที่จะนามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนตาบลหรือกระทาการอัน
เสื่ อมเสียประโยชน์ ของสภาองค์การบริหารส่ วนตาบล โดยมีส มาชิกสภาองค์การบริห ารส่วนตาบลจานวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภา
องค์การบริการส่วนตาบลพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ถ้าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผู้นั้นมิได้อุทธรณ์
หรือโต้แย้งมติของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลภายในกาหนดเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งให้สมาชิกสภาพสิ้นสุด
ลงนับแต่วันที่ครบระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่าว
ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๘) ผู้นั้น
อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งมติของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไปยังนายอาเภอได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
รับ ทราบมติของสภาองค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบล โดยระบุ ข้ออุ ทธรณ์ ห รือข้อ โต้ แย้งและข้อ เท็ จจริงหรือข้ อ
กฎหมายประกอบด้วย และให้นายอาเภอสอบสวนและวินิจฉัยให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
คาอุทธรณ์หรือโต้แย้ง คาวินิจฉัยของนายอาเภอให้เป็นที่สุด
(๙) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลใดมีจานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผู้ใดไม่สมควรดารง
ตาแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผู้ใดสิ้ นสุดลงตาม
(๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ให้นายอาเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คาวินิจฉัยของนายอาเภอให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสิ้นสุดลงตาม (๙) พร้อมกัน
ทั้งหมด ให้ถือว่าเป็นการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบล

๒๔

มาตรา ๔๗ ตรี แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

- ๑๓๒ มาตรา ๔๘ สภาองค์การบริห ารส่วนตาบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่งซึ่ง
เลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ให้นายอาเภอแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
มาตรา ๔๙๒๕ ประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดารงตาแหน่งจน
ครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
มาตรา ๕๐๒๖ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๔๙ ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอาเภอ
(๒) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๙๒
ผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตาแหน่งตาม (๓) จะดารงตาแหน่งประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลอีกไม่ได้ ตลอดอายุของสภาองค์การบริห าร
ส่วนตาบลนั้น
มาตรา ๕๑ เมื่อตาแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลว่างลงเพราะ
เหตุ อื่น ใดนอกจากครบวาระ ให้ มีการเลื อกประธานหรือรองประธานสภาองค์ การบริห ารส่ ว นตาบลแทน
ตาแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตาแหน่งนั้นว่างลงและให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในตาแหน่งได้
เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
มาตรา ๕๒๒๗ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ดาเนินการประชุมและดาเนิน
กิจการอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ช่วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ปฏิบัติการตามหน้าที่ และกระทากิจการตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย
ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหรือประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลครั้งใด ถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ให้ส มาชิกสภาองค์การบริห ารส่ วนตาบลที่มาประชุมเลื อกกันเองเพื่อทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมสาหรับ
การประชุมในครั้งนั้น
ในการประชุมสภาองค์การบริห ารส่ วนตาบลครั้งใด ถ้าผู้ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมสั่ ง
ปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระการประชุม แต่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลอยู่ในที่ประชุมครบ
องค์ประชุมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
มาตรา ๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๗ มาตรา ๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๕
๒๖

- ๑๓๓ ส่วนตาบลเท่าที่มีอยู่ในที่ป ระชุมเสนอให้เปิดประชุม ให้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้น
ต่อไปจนกว่าจะหมดระเบียบวาระการประชุมหรือสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจะได้มีมติให้ปิดประชุม และให้
นาความในวรรคสามและวรรคสี่มาใช้บังคับกับกรณีดังกล่าว๒๘
มาตรา ๕๓๒๙ ในปีหนึ่งให้มีสมั ยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลจะกาหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลกาหนด
นายอาเภอต้ อ งก าหนดให้ ส มาชิ ก สภาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลด าเนิ น การประชุ ม สภา
องค์การบริหารส่วนตาบลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
กรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกาหนดเวลาใน
วรรคสอง หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลได้ นายอาเภออาจเสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัดให้มีคาสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
สมั ยประชุมสามัญ สมั ยหนึ่งๆ ให้ มี กาหนดไม่เกิน สิ บห้ าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก
จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอาเภอ
มาตรา ๕๔ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลตามสมัยประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม
ในกรณีที่ยังไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หรือประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย ให้นายอาเภอเป็นผู้เรียกประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม
มาตรา ๕๕๓๐ นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจาเป็นเพื่อประโยชน์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ อาจทาคาร้องยื่นต่อนายอาเภอขอเปิดประชุมวิสามัญ ถ้าเห็ นสมควรให้นายอาเภอเรียก
ประชุมวิสามัญได้
สมัยประชุมวิส ามัญ ให้ กาหนดไม่เกินสิ บห้ าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับ
อนุญาตจากนายอาเภอ
มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็น
องค์ประชุม
มาตรา ๕๒ วรรคห้า แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๐ มาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๘
๒๙

- ๑๓๔ ให้ น าบทบั ญ ญั ติต ามมาตรา ๑๘ วรรคสองและวรรคสามมาใช้ บั งคับ กั บการประชุ มสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๕๖/๑๓๑ ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลมีสิทธิตั้งกระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในเรื่องใดอัน
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้
มาตรา ๕๗ ๓๒ ให้ ส ภาองค์การบริห ารส่ว นตาบลเลื อกปลั ดองค์การบริห ารส่ วนตาบลหรื อ
สมาชิก สภาองค์ การบริ ห ารส่ วนต าบลคนหนึ่ งเป็ น เลขานุ ก ารสภาองค์ การบริห ารส่ ว นต าบล โดยมีห น้ าที่
รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เลขานุ การสภาองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลพ้ น จากตาแหน่ งเมื่อครบอายุ ของสภาองค์ การ
บริหารส่วนตาบล หรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีมติให้
พ้นจากตาแหน่ง
ส่วนที่ ๒
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล๓๓

มาตรา ๕๘๓๔ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตาบลคนหนึ่งซึ่งมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
มาตรา ๕๘/๑๓๕ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
(๒) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภา
ตาบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
(๓) ไม่เป็ น ผู้ มีพ ฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตาแหน่งสมาชิกสภาตาบล สมาชิกสภา
ท้องถิ่น คณะผู้ บ ริห ารท้องถิ่น หรือผู้ บ ริห ารท้องถิ่น รองผู้บ ริห ารท้องถิ่นหรือเลขานุ การหรือที่ ปรึกษาของ
มาตรา ๕๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๓ ชื่อ ส่วนที่ ๒ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖
๓๔ มาตรา ๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๕ มาตรา ๕๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๑
๓๒

- ๑๓๕ ผู้บ ริห ารท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่ วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญ ญาหรือกิจการที่กระทากับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
มาตรา ๕๘/๒๓๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดารงตาแหน่งนับตั้งแต่วันเลือกตั้งและมี
ระยะการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
มาตรา ๕๘/๓๓๗ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลตามที่ น ายกองค์การบริห ารส่ วนตาบลมอบหมายได้ไม่เกิน สองคน และอาจแต่งตั้งเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลคนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้
มาตรา ๕๘/๔ ๓๘ รองนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑
มาตรา ๕๘/๕๓๙ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การ
บริห ารส่ว นตาบลเรีย กประชุมสภาองค์การบริห ารส่ วนตาบลเพื่อให้ นายกองค์การบริห ารส่ วนตาบลแถลง
นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
กรณี ที่ ไม่มี ผู้ ด ารงต าแหน่ งประธานสภาองค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลและรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตาบลถูกยุบตามมาตรา ๕๓ หากมีกรณีที่สาคัญและ
จาเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สาคัญของราชการหรือราษฎร นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลจะดาเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จาเป็นก็ได้ เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
แล้ว ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล
การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลให้กระทาโดยเปิดเผย โดย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลต้องจัดทานโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลทุกคนที่มาประชุมด้วย
หากนายกองค์การบริห ารส่ วนตาบลไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริห ารส่ วน
ตาบลได้ ให้นายอาเภอแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจัดทานโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้นาวิธีการแจ้งคาสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่านายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแล้ว
มาตรา ๕๘/๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๕๘/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๘ มาตรา ๕๘/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๙ มาตรา ๕๘/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๖
๓๗

- ๑๓๖ ให้ นายกองค์การบริห ารส่วนตาบลจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประจาทุกปี
คาแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลด้วย
มาตรา ๕๘/๖๔๐ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือผู้
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย มีสิทธิเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและมีสิทธิแถลง
ข้อ เท็ จ จริ ง ตลอดจนแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ งานในหน้ าที่ ของตนต่ อ ที่ ป ระชุ ม แต่ ไม่ มี สิ ท ธิอ อกเสี ย ง
ลงคะแนน
มาตรา ๕๘/๗ ๔๑ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปใน
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลโดยไม่มีการลงมติ
ญัตติตามวรรคหนึ่ ง ให้ ยื่ น ต่อประธานสภาองค์การบริห ารส่วนตาบลและให้ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดวันสาหรับการอภิปรายทั่วไปซึ่งต้องไม่เร็วกว่าห้าวันและไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ได้รับญัตติ แล้วแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทราบ
การขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะทาได้ครั้งเดียวในสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง
มาตรา ๕๙๔๒ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ
และข้อบังคับของทางราชการ
(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริห ารส่วนตาบลและเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล
(๔) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
มาตรา ๖๐๔๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
๔๐
๔๑

๔๒

มาตรา ๕๘/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๕๘/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

- ๑๓๗ อานาจหน้ าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ให้
เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย
ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลตามลาดับ ที่นายกองค์การบริห ารส่ วนตาบลแต่งตั้งไว้เ ป็นผู้ รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้รักษาราชการ
แทน
ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคาสั่งใด แต่งตั้งให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลเป็นกรรมการหรือให้ มีอานาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนทาหน้าที่กรรมการหรือ
มีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในระหว่างรักษาราชการแทนด้วย
อานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลจะพึงปฏิบัติหรือดาเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคาสั่งใด หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคาสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องนั้น ไม่ได้กาหนดในเรื่องการมอบอานาจไว้เป็นอย่างอื่น นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอาจมอบอานาจ
โดยทาเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบัติราชการ
แทน ให้ทาเป็นคาสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ
การปฏิบั ติร าชการแทนนายกองค์ การบริห ารส่ ว นตาบลตามวรรคห้ า ต้องกระท าภายใต้
การกากับดูแลและกรอบนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดไว้
มาตรา ๖๐/๑๔๔ ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วน
ตาบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและรับผิดชอบควบคุมดูแล
ราชการประจาขององค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมาย
กาหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย
มาตรา ๖๑ (ยกเลิก)๔๕
มาตรา ๖๒ (ยกเลิก)๔๖
มาตรา ๖๓ (ยกเลิก)๔๗
มาตรา ๖๔๔๘ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
มาตรา ๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๖๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๕ มาตรา ๖๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
๔๖ มาตรา ๖๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
๔๗ มาตรา ๖๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
๔๘ มาตรา ๖๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๓
๔๔

- ๑๓๘ (๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอาเภอ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑
(๕) กระทาการฝ่าฝืนมาตรา ๖๔/๒
(๖) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคห้า หรือมาตรา ๙๒
(๗) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๘) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลมีจานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม่สมควรดารงตาแหน่งต่อไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสิ้นสุดลงตาม (๔) หรือ (๕)
ให้นายอาเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คาวินิจฉัยของนายอาเภอให้เป็นที่สุด
ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปฏิ บัติ
หน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเท่าที่จาเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
มาตรา ๖๔/๑๔๙ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพ้นจากตาแหน่ง
(๒) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมีคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง
(๓) ตาย
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๔
(๖) กระทาการฝ่าฝืนมาตรา ๖๔/๒
(๗) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๘) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๙๒
ให้ น าความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใช้ บั ง คั บ กั บ การพ้ น จากต าแหน่ ง ของ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลด้วยโดยอนุโลม
ให้ นาความในวรรคสองของมาตรา ๖๔ มาใช้บังคับกับกรณีรองนายกองค์การบริห ารส่วน
ตาบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๖๔/๒๕๐ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ต้องไม่กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เว้นแต่ตาแหน่งที่ดารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
มาตรา ๖๔/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๕๐ มาตรา ๖๔/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๙

- ๑๓๙ (๒) รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ
(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่ องค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
เป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทาให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลนั้น หรือที่องค์การบริหารส่วนตาบลนั้นจะ
กระทา
บทบั ญ ญั ติ ม าตรานี้ มิ ให้ ใช้ บั ง คั บ กั บ กรณี ที่ บุ ค คลดั งกล่ า วตามวรรคหนึ่ ง ได้ รั บ เบี้ ย หวั ด
บาเหน็จบ านาญ หรือเงินปี พระบรมวงศานุวงศ์ หรื อเงินอื่นใดในลักษะเดียวกันและมิให้ ใช้บังคับกับกรณี ที่
บุ ค คลดั งกล่ า วตามวรรคหนึ่ งรั บ เงิ น ตอบแทนค่ า เบี้ ย ประชุ ม หรื อ เงิ น อื่ น ใดเนื่ อ งจากการด ารงต าแหน่ ง
กรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สภาองค์การบริหารส่วนตาบล หรือสภาท้องถิ่นอื่น หรือ
กรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยตาแหน่ง
มาตรา ๖๕๕๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
และพนักงานส่วนตาบล เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล และพนักงานส่วนตาบลซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้ง มีอานาจเปรียบเทียบคดีละเมิด
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลได้ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
เมื่อได้ชาระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่า
คดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ส่วนที่ ๓
อำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล

มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม
มาตรา ๖๗ ภายใต้บั งคับแห่ งกฎหมาย องค์การบริห ารส่ว นตาบล มีห น้ าที่ต้องท าในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕๑

มาตรา ๖๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

- ๑๔๐ (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(๗) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๘)๕๒ บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๙)๕๓ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ตามความจาเป็นและสมควร
มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่ งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลอาจจัดทากิจการในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(๒) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๓) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
(๔) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(๗) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(๑๒)๕๔ การท่องเที่ยว
(๑๓)๕๕ การผังเมือง
มาตรา ๖๙ อานาจหน้ าที่ขององค์การบริห ารส่ วนตาบลตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และ
มาตรา ๖๘ นั้ น ไม่เป็ น การตัดอานาจหน้ าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่ว ยงานของรัฐ
ในอันที่จะดาเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตาบล แต่ต้อ งแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบล
ทราบล่วงหน้าตามสมควรในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตาบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินกิจการดังกล่าว
ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ นาความเห็นขององค์การบริหารส่วนตาบลไป
ประกอบการพิจารณาดาเนินกิจการนั้นด้วย
มาตรา ๖๙/๑๕๖ การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
มาตรา ๖๗(๘) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๖๗(๙) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
๕๔ มาตรา ๖๘(๑๒) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
๕๕ มาตรา ๖๘(๑๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
๕๒
๕๓

- ๑๔๑ ประชาชนในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล การจั ด ท างบประมาณ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบั ติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้ เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา ๗๐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินกิจการของทางราชการ
ในตาบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
มาตรา ๗๑๕๗ องค์การบริหารส่วนตาบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อใช้
บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตาบลออกข้อบัญญัติหรือ
ให้มีอานาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะกาหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรีย กเก็บและกาหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้
แต่มิให้กาหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่ วนตาบลตามกฎหมายว่าด้วย
การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
เมื่อสภาองค์การบริห ารส่วนตาบลและนายอาเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริห ารส่วนตาบลตามวรรคหนึ่ งแล้ว ให้ นายกองค์การบริห ารส่ วนตาบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญ ญั ติ
องค์การบริหารส่วนตาบลต่อไป
ในกรณีที่นายอาเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลใด ให้ส่งคืน
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอาเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตาบลดังกล่าวเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
ใหม่ หากนายอาเภอไม่ส่งร่างข้อบั ญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลคืนสภาองค์การบริห ารส่วนตาบลภายใน
สิบ ห้าวัน นั บแต่วัน ที่น ายอาเภอได้รับร่างข้อบัญ ญัติองค์การบริหารส่วนตาบลดังกล่าว ให้ ถือว่านายอาเภอ
เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
ตามวรรคสี่แล้ว มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ลงชื่อและประกาศเป็ นข้อบั ญญั ติองค์การบริห ารส่วนตาบลได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากนายอาเภอ
แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตาบลคืนจากนายอาเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนั้นเป็นอันตกไป

มาตรา ๖๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๕๗ มาตรา ๗๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๕๖

- ๑๔๒ มาตรา ๗๒๕๘ การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น
เพื่อประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลอาจขอให้
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ไปดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจาก
ต้ น สั งกั ด เดิ ม ทั้ งนี้ ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ด เป็ น ผู้ มี อ านาจอนุ ญ าตได้ ต ามความจ าเป็ น และในกรณี ที่ เป็ น
ข้าราชการซึ่งไม่อ ยู่ ในอานาจของผู้ ว่าราชการจังหวัด ให้ ก ระทรวงมหาดไทยท าความตกลงกั บหน่ ว ยงาน
ต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง
มาตรา ๗๓ องค์การบริหารส่วนตาบลอาจทากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบล หรือ
ร่วมกับสภาตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทากิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจ การนั้นเป็นกิจการที่
จาเป็นต้องทาและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของตน
ส่วนที่ ๔
รำยได้และรำยจ่ำยขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล

มาตรา ๗๔ ๕๙ ภาษี บ ารุ งท้ อ งที่ ภาษี โรงเรือ นและที่ ดิ น ภาษี ป้ า ย อากรการฆ่ าสั ต ว์แ ละ
ค่าธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ ทั้งนี้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลใดเมื่อได้มี
การจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้วให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
ในการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินขององค์การบริหารส่วนตาบลตาม
วรรคหนึ่ ง ให้ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมี อ านาจและหน้ า ที่ เช่ น เดี ย วกั บ อ านาจและหน้ า ที่ ข อง
นายกเทศมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบารุงท้องที่และกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน เว้นแต่จะมี
กฎหมายก าหนดไว้เป็ น อย่ า งอื่ น ทั้ งนี้ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลอาจมอบอ านาจและหน้ าที่ ดั งกล่ า วให้
หน่วยงานอื่นของรัฐดาเนินการแทนก็ได้ และให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่กาหนดในมาตรา ๘๑๖๐
มาตรา ๗๕ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนที่จัดเก็บได้ในจังหวัดใด ให้จัดสรร
ให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้น

มาตรา ๗๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๗๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
๖๐ มาตรา ๗๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๕๘
๕๙

- ๑๔๓ มาตรา ๗๖๖๑ องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อ
เก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละสิบของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภท
หนึ่งหรือทุกประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลกฎหมายรัษฎากรซึ่งสถานประกอบการตั้งอยู่ในองค์ การ
บริหารส่วนตาบล
(๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุราซึ่งร้านขายสุราตั้งอยู่ในองค์การ
บริหารส่วนตาบล
(๓) ค่าธรรมเนี ยมใบอนุญ าตในการเล่ นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนั นซึ่งสถานที่
เล่นการพนันอยู่ในองค์การบริหารส่วนตาบล
การเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทให้ปัดทิ้ง
ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๗๗๖๒ รายได้จากค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยน้าบาดาล เงินอากรประทานบัตร
ใบอนุ ญาตและอาชญาบั ตรตามกฎหมายว่าด้ว ยการประมง ค่ าภาคหลวง และค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
ว่าด้วยป่ าไม้ และค่าธรรมเนี ย มจดทะเบี ยนสิ ทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินที่ เก็บในองค์การ
บริหารส่วนตาบลใด ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
มาตรา ๗๘ ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมาย
ว่าด้วยปิโตรเลียม ทั้งนี้ ในองค์การบริหารส่วนตาบลใดเมื่อได้มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้ นแล้ว
ให้จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๙ เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติในองค์การบริห ารส่วนตาบลใด
ให้แบ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘๐๖๓ องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อ
เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้กาหนดเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร
ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละศูนย์ ให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเก็บในอัตราร้อยละศูนย์
(๒) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราอื่น ให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลเก็บหนึ่งในเก้าของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร
มาตรา ๗๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๗๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
๖๓ มาตรา ๘๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖
๖๑
๖๒

- ๑๔๔ มาตรา ๘๑ องค์การบริหารส่ วนตาบลจะมอบให้ กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีห น้าที่จัดเก็บ
ภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพื่อองค์การบริหารส่วนตาบลก็ได้ ในกรณี
เช่นนี้เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายตามที่กาหนดในกฎกระทรวงแล้ว ให้กระทรวง ทบวง กรมนั้นส่งมอบให้แก่องค์การ
บริหารส่วนตาบล
มาตรา ๘๒ องค์การบริหารส่วนตาบลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๒) รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๓) รายได้จากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามที่จะมีกฎหมายกาหนดไว้
(๕) เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้
(๖) รายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้
(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๘) รายได้อื่นตามที่จะมีกฎหมายกาหนดให้เป็นขององค์การบริหารส่วนตาบล
มาตรา ๘๓ องค์การบริ ห ารส่ วนตาบลอาจกู้เงิน จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือ
นิติบุคคลต่างๆ ได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
การกู้เงินตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๘๔ รายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีโดยการตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร
มาตรา ๘๕ องค์การบริหารส่วนตาบลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้
(๑) เงินเดือน
(๒) ค่าจ้าง
(๓) เงินค่าตอบแทนอื่นๆ
(๔) ค่าใช้สอย
(๕) ค่าวัสดุ
(๖) ค่าครุภัณฑ์
(๗) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ
(๘) ค่าสาธารณูปโภค
(๙) เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น
(๑๐) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กาหนดไว้

- ๑๔๕ มาตรา ๘๖ ๖๔ เงิน ค่าตอบแทนประธานสภาองค์ การบริห ารส่ ว นต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการสภา
องค์การบริห ารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา ๘๗๖๕ งบประมาณรายจ่ายประจาปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การ
บริห ารส่วนตาบล ให้ จัดทาเป็ น ข้อบั ญญั ติองค์การบริหารส่วนตาบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใดรายจ่ายซึ่งกาหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่ายประจาปีนั้น
หรือมีความจาเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณ ให้จัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
หรื อร่างข้อบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ มเติมแล้ ว ให้ เสนอนายอาเภอเพื่ อขออนุมั ติ และให้ นายอาเภอ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว
ถ้ านายอ าเภอไม่ อ นุ มั ติ ต้ อ งแจ้ งเหตุ ผ ลและส่ งคื น ให้ ส ภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเพื่ อ
พิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัตินั้นใหม่ หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้วนายอาเภอพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือ
ว่านายอาเภออนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าว
ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายเพิ่มเติม ให้นายอาเภอส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปยังผู้ ว่าราชการ
จังหวัดภายในกาหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลแจ้งมติยืนยันเพื่อให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาภายในสิบห้าวัน ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งไปยังนายอาเภอเพื่อลงชื่ออนุมัติ ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้นให้ร่างข้อบัญญัติ
นั้นเป็นอันตกไป หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้วยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ
ด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือร่างข้อบั ญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม สภาองค์การบริห ารส่วนตาบลต้องพิจารณาให้ แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
ร่างข้อบัญญั ตินั้น เมื่อพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าสภาองค์การบริห ารส่ วนตาบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จ
ให้ ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนตาบลให้ความเห็น ชอบตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเสนอและให้
ดาเนินการตามวรรคสามต่อไป
ถ้าข้ อบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี ออกไม่ ทั นปี งบประมาณใหม่ ให้ ใช้ ข้อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีในปีงบประมาณที่แล้วไปพลางก่อน
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือร่างข้อบั ญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจานวนในรายการมิได้
มาตรา ๘๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๖๕ มาตรา ๘๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๖๔

- ๑๔๖ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้
หรื อเงิน ที่ กาหนดให้ จ่ ายตามกฎหมาย และในการพิ จารณาของสภาองค์การบริห ารส่ ว นต าบล การเสนอ
การแปรญั ตติ หรือการกระทาด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้ส มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีส่วนไม่ว่า
โดยทางตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระทามิได้
มาตรา ๘๗/๑ ๖๖ ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้นายอาเภอตั้งคณะกรรมการ
คณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการจานวนเจ็ดคน เพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งโดยแก้ไข ปรับปรุง หรือ
ยืน ยั น สาระส าคัญ ที่บั ญ ญั ติไว้ในร่ างข้อบั ญ ญั ตินั้น ทั้งนี้ ให้ ยึดถือหลั กเกณฑ์ ตามกฎหมาย และระเบี ยบที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชนเป็นสาคัญ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอจานวนสามคน และบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเสนอจานวนสามคน โดยให้ตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลมีมติไม่รับหลักการ และให้กรรมการทั้งหกคนร่วมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และ
มิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคนหนึ่งทาหน้าที่เป็นประธานกรรมการดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับ
แต่วันที่กรรมการครบจานวนหกคน
ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะทาหน้าที่เป็นกรรมการหรือประธานกรรมการได้ภายใน
กาหนดเวลาตามวรรคสอง หรื อกรรมการหรือ ประธานกรรมการไม่ ป ฏิบั ติ ห รือไม่ อาจปฏิ บั ติห น้ าที่ ได้ ให้
นายอาเภอตั้งบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล และมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทาหน้าที่กรรมการหรือ
ประธานกรรมการดังกล่าวให้ครบตามจานวน
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาร่างข้อบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่
วันที่ได้แต่งตั้งประธานกรรมการในคราวแรกแล้วรายงานต่อนายอาเภอ ในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแล้ววินิจฉัยชี้ขาด
โดยเร็วแล้วรายงานต่อนายอาเภอ
ให้นายอาเภอส่งร่างข้อบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธานกรรมการใน
วรรคสี่ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโดยเร็ว แล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเสนอร่างข้อบัญญัติ
ดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่ วนตาบลตามมาตรา ๘๗ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจาก
นายอาเภอ หากนายองค์การบริห ารส่วนตาบลไม่เสนอร่างข้อบัญ ญัตินั้นต่อสภาองค์การบริห ารส่ วนตาบล
ภายในเวลาที่กาหนด ให้นายอาเภอรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
พ้นจากตาแหน่ง

๖๖

มาตรา ๘๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

- ๑๔๗ มาตรา ๘๗/๒๖๗ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล หากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกาหนด หรือมีม ติไม่เห็นชอบ
ให้ ตราข้อบัญญัตินั้น ให้ร่างข้อบั ญญัตินั้นตกไป และให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปี
ที่แล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ให้นายอาเภอเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีคาสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล
มาตรา ๘๘ ระเบียบว่าด้วยการคลัง การงบประมาณ การโอนการจัดการทรัพย์สิน การซื้อ
การจ้าง ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินงานอื่นๆ ขององค์การบริห ารส่ วน
ตาบลให้องค์การบริหารส่วนตาบลต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้คานึงถึงความเป็นอิสระความคล่องตัวและ
ความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลด้วย
มาตรา ๘๙ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๓๗ มาใช้บังคับกับการตรวจสอบการคลังการบัญชี หรือ
การเงินอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๕
กำรกำกับดูแลองค์กำรบริหำรส่วนตำบล

มาตรา ๙๐ ๖๘ ให้ น ายอาเภอมีอานาจกากับดูแลการปฏิบัติห น้าที่ขององค์การบริห ารส่ว น
ตาบลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
ในการปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่ของนายอาเภอตามวรรคหนึ่ง ให้นายอาเภอมีอานาจเรียก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลมา
ชี้แจงหรือสอบสวน ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตาบลมาตรวจสอบก็ได้
เมื่อนายอาเภอเห็นว่านายกองค์การบริห ารส่วนตาบลผู้ใดปฏิบัติการในทางที่อาจเป็นการ
เสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตาบลหรือเสียหายแก่ราชการและนายอาเภอได้ชี้แจงแนะนาตักเตือนแล้วไม่
ปฏิบัติตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นเร่งด่วนที่จะรอช้ามิได้ ให้นายอาเภอมีอานาจออกคาสั่งระงับการปฏิบัติ
ราชการของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลไว้ตามที่เห็นสมควรได้ แล้วให้รีบรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
ภายในสิบห้าวันเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว

มาตรา ๘๗/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๖๘ มาตรา ๙๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๖๗

- ๑๔๘ การกระทาของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลที่ฝ่าฝืนคาสั่งของนายอาเภอหรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดแล้วแต่กรณีตามวรรคสาม ไม่มีผลผูกพันองค์การบริหารส่วนตาบล
มาตรา ๙๑ ๖๙ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริห ารส่วนตาบลหรือ
ประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม นายอาเภอจะรายงานเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อยุบสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลก็ได้
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด
มีอานาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและให้แสดงเหตุผลไว้ในคาสั่งด้วย
เมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหรือถือว่ามีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลขึ้นใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน
มาตรา ๙๒๗๐ หากปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล กระทาการ
ฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วย
อานาจหน้าที่ ให้นายอาเภอดาเนินการสอบสวนโดยเร็ว
ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่ ว นต าบล ประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล หรื อ รองประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบล มี
พฤติการณ์ตามวรรคหนึ่งจริง ให้นายอาเภอเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตาแหน่ง
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจดาเนินการสอบสวนเพิ่มเติมด้วยก็ได้ คาสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด
บทเฉพำะกำล

มาตรา ๙๓ ให้ ถือว่าบรรดากรรมการสภาตาบลผู้ทรงคุณ วุฒิ ตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบั บ ที่ ๓๒๖ ลงวัน ที่ ๑๓ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ก่อนวันที่ พระราชบัญ ญั ตินี้ใช้บั งคับ
เฉพาะที่อยู่ในเขตตาบลตามพระราชบั ญญั ตินี้เป็นสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้รับเลือกตั้งตามพระราชบัญ ญัตินี้
จนกว่าจะพ้น จากตาแหน่งตามวาระตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๑๕ หรือพ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๙๔ บรรดาบทกฎหมายใดที่อ้างถึงกรรมการสภาตาบลผู้ทรงคุณวุฒิให้หมายถึงสมาชิก
สภาตาบลซึ่งได้รับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๙๕ สภาตาบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๑๕ ใด มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๙๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
๗๐ มาตรา ๙๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๖๙

- ๑๔๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเฉลี่ยไม่ต่ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ให้กระทรวงมหาดไทยดาเนินการจัดตั้ง
เป็ นองค์การบริหารส่วนตาบลตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ
ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อสภาตาบลที่จะจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลตาม
วรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระหว่างดาเนินการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลตามวรรคหนึ่งมิให้นามาตรา ๖ มาใช้
บังคับแก่ตาบลดังกล่าว และให้สภาตาบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๑๕ ยั งคงปฏิบั ติห น้ าที่ต่อไปตามประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่ าวจนถึงวันที่มีการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลครั้งแรก
เมื่อจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้โอนบรรดาสิทธิในงบประมาณหรือ
เงินอุดหนุน ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาตาบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตาบลที่จัดตั้งขึ้นนั้น
ในวาระเริ่มแรกเป็นเวลาสี่ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมิให้นาความในมาตรา ๕๘
วรรคสอง มาใช้บังคับกับองค์การบริหารส่วนตาบลที่จัดตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่งหรือตามพระราชบัญญัตินี้ และให้
กานันเป็นประธานกรรมการบริหารโดยตาแหน่ง

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร
บัญญัติ บรรทัดฐำน
รองนำยกรัฐมนตรี

- ๑๕๐ หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สภาตาบลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ทาให้การบริหารงานไม่
สามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน สมควรปรับปรุงฐานะของสภา
ตาบลและการบริ ห ารงานของสภาต าบลเสี ย ใหม่ ให้ ส ามารถรองรับ การกระจายอ านาจไปสู่ ป ระชาชนได้
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้มีการยกฐานะสภาตาบลซึ่งมีรายได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตาบล
ซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่นได้ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘๗๑
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติในเรื่อง
อายุ ข องผู้ มี สิ ท ธิเลื อ กตั้ งสมาชิ ก สภาต าบล และของผู้ มี สิ ท ธิส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ งเป็ น สมาชิ ก สภาต าบลตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พ.ศ ๒๕๓๗ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ ข อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึง
จาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒๗๒
มาตรา ๒๒ ในวาระเริ่ ม แรกเป็ น เวลาสี่ ปี นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใช้ บั ง คั บ มิ ให้ น า
บทบัญญัติมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) เฉพาะลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ (๖) แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับกับผู้มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และถ้าผู้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๙ (๖) ได้รับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ก็ให้พ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๙ (๖) นับแต่วันเลือกตั้ง
มาตรา ๒๓ บรรดาสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลและกรรมการบริห ารซึ่ งด ารง
ตาแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
ในกรณีที่ตาแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตามวรรคหนึ่งว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็
ตาม ไม่ต้องดาเนินการเลือกตั้งขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่างและให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลประกอบด้วยสมาชิก
เท่าที่มีอยู่
ในกรณี ที่ส มาชิกสภาองค์การบริห ารส่ วนตาบลซึ่งว่างลงตามวรรคสอง และเป็นประธาน
กรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารด้วย ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลที่มีอยู่เป็นประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหาร แล้วแต่กรณี ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ตาแหน่งนั้นว่างลง
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒/ตอนที่ ๔๘ ก/หน้า ๑/๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๘
๗๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๔๐ ก/หน้า ๑/๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๒
๗๑

- ๑๕๑ ให้ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารซึ่งได้รับการเลือกขึ้นแทนนั้นดารงตาแหน่ง
ได้เท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งเป็นสมาชิกโดยตาแหน่งพ้นจาก
สมาชิกภาพไปก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนตาบลประกอบด้วยสมาชิก
เท่าที่มีอยู่ และบรรดากิจการที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลดังกล่ าวได้กระทาไปในอานาจหน้าที่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้มีผลใช้บังคับได้
มาตรา ๒๕ ในระหว่างที่ไม่มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น ให้นากฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมาใช้บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์ การ
บริหารส่วนตาบลโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้อานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล เป็นอานาจหน้าที่ของนายอาเภอ และยกเว้นไม่ต้องเรียกเก็บเงินประกันการสมัคร
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตามมาตรา ๔๕ ให้ถือเขตหมู่บ้ านแต่ละ
หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเขตเลือกตั้ง
ใบสมั ค รและบั ต รเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ให้ เ ป็ น ไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา ๒๖ องค์การบริหารส่วนตาบลใดมีเหตุจะต้องยุบและรวมกับองค์การบริหารส่วนตาบล
หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้อ งถิ่นตามมาตรา ๔๑ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่ งเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใช้ บั งคั บ ให้
ดาเนินการตามมาตรา ๔๑ จัตวา ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้วาง
หลักการจัดองค์กรปกครองท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการปกครองตนเองยิ่งขึ้นและให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้ องถิ่น สมควรจัด ระเบี ยบบริห ารราชการท้ องถิ่น ระบบองค์ก ารบริห ารส่ วนตาบลตาม
กฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึง
จาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖๗๓
มาตรา ๓๑ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อยู่ในตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบอายุของสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
มาตรา ๓๒ ให้ ป ระธานกรรมการบริห ารองค์ การบริห ารส่ ว นตาบลและกรรมการบริห าร
องค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังอยู่ในตาแหน่งต่อไป และให้

๗๓

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

- ๑๕๒ ถื อ ว่ า ประธานกรรมการบริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเป็ น นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลและ
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตามพระราชบัญญัตินี้
บทบั ญ ญั ติ แ ห่ งกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ ข้ อ บั ญ ญั ติ ประกาศ หรือ ค าสั่ งใดที่ ได้
กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล หรือ
กรรมการบริ ห าร ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบลและองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ก่ อ นวัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือ
คาสั่งนั้นอ้างถึงคณะผู้บริหาร นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๓ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคาสั่งใด
ที่อ้างถึงข้อบังคับตาบล ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคาสั่ง
นั้นอ้างถึงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ เท่ าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ คือ เนื่องจากในปัจจุบันบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัด
ระเบียบบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตาบลตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ มีเนื้อหาสาระที่ไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการจัดระเบียบบริหารราชการ
ขององค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น อื่น โดยแม้ว่าสภาตาบลและองค์การบริห ารส่ว นตาบลจะเป็นหน่วยการ
ปกครองพื้นฐานที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็นการแตกต่างจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นก็ตาม แต่บทบัญญัติ
บางประการก็ควรจะมีลักษณะที่เหมือนกัน เช่น คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ระยะเวลาการเลือกตั้ง การ
ขาดคุณสมบัติ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล การบริหาร และการกากับดูแล เป็นต้น จึงจาเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้
พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖๗๔
มาตรา ๓๗ บรรดาสมาชิกสภาตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วนตาบลและคณะ
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ดารงตาแหน่ง
ต่อไปจนกว่าจะครบอายุของสภาตาบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หรือมีการยุบสภา
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง มิให้นาบทบัญญัติมาตรา 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
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับจนกว่าจะครบอายุของสภาตาบล สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล หรือมีการยุบสภา และมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของสภาตาบลหรือองค์การบริห ารส่วนตาบลนั้น

๗๔

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๑๒๔ ก/หน้า ๑๖/๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖

- ๑๕๓ หลังจากวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้นาบทบัญญัติเดิมก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับแทนในระหว่างเวลาดังกล่าว
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากเป็นการสมควรกาหนดให้ นายก
องค์การบริห ารส่ วนตาบลมาจากการเลื อกตั้งโดยตรงของประชาชน ประกอบกับบทบัญ ญั ติบางมาตราใน
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และไม่เหมาะสมกับการบริหารงานของสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล เพื่อให้การบริหารงานของสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒๗๕
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน เป็นการจากัดสิทธิของประชาชน
ทั้งสิทธิของผู้สมัครรับเลือกตั้งและสิทธิของประชาชนผู้มีสิท ธิเลือกตั้ง สมควรเปิดกว้างให้เป็นสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

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

- ๑๕๔ -

- ๑๕๕ -

พระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
พ.ศ.๒๕๒๘
[แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๕๐)
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๒๘
เป็นปีที่ ๔๐ ในรัชกำลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ ต ราพระราชบัญญั ติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พ ระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ยบ บริ ห ารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘”
มาตรา ๒๑ พระราชบั ญญั ตินี้ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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

- ๑๕๖ (๖) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓
มาตรา ๔ บทบั ญ ญั ติแห่ งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือคาสั่งอื่นใดอ้างถึงกรุงเทพ
มหานคร เขต แขวง จังหวัด อาเภอ ตาบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล ให้ถือว่าบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือคาสั่งนั้น อ้างถึงกรุงเทพมหานคร เขตหรือแขวง ตามพระราชบัญญัติ
นี้ แล้วแต่กรณี เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
กำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร

มาตรา ๖ ให้ กรุ งเทพมหานครมีฐ านะเป็ น นิ ติบุ ค คลและเป็ น ราชการบริห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น
มี ร ะเบี ย บการบริ ห ารตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ละมี อ าณาเขตท้ อ งที่ ต ามที่ ก รุ ง เทพมหานครมี อ ยู่ ในวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาณาเขตท้องที่กรุงเทพมหานครให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ
มาตรา ๗ ให้แบ่งพื้นที่การบริหารกรุงเทพมหานครเป็นเขตและแขวงตามพื้นที่เขตและแขวง
ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตให้กระทาโดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย และให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในเขตหนึ่ ง ถ้ า เห็ น สมควรอาจแบ่ งพื้ น ที่ ก ารบริ ห ารออกเป็ น แขวงก็ ได้ การตั้ ง ยุ บ หรื อ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงให้ทาเป็นประกาศของกรุงเทพมหานคร และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘ บทบั ญญัติแห่งกฎหมายใดอ้างถึงเขตท้องที่จังหวัดให้ห มายถึงกรุงเทพมหานคร
อ้างถึงเขตท้องที่อาเภอให้หมายถึงเขต อ้างถึงเขตท้องที่ตาบลให้หมายถึงแขวง อ้างถึงหัวหน้าเขตให้หมายถึง
ผู้อานวยการเขตตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๒
กำรบริหำรกรุงเทพมหำนคร

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

- ๑๕๗ ส่วนที่ ๑
สภำกรุงเทพมหำนคร

มาตรา ๑๐ สภากรุงเทพมหานครประกอบด้วย สมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งมีจานวนตามเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๑
มาตรา ๑๑ การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะกระทาได้เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกา
กาหนดให้มีการเลือกตั้งแล้ว ในพระราชกฤษฎีกานั้นให้ระบุวันเลือกตั้งและระยะเวลารับสมัครเลือกตั้ง
การกาหนดเขตเลือกตั้ง ให้ถือเกณฑ์ราษฎรหนึ่งแสนคนเป็นประมาณโดยพยายามจัดให้แต่ละ
เขตเลือกตั้งมีจานวนราษฎรใกล้เคียงกันเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ต้องไม่เป็นการนาเอาพื้นที่ของเขตหนึ่งไปรวมกับ
เขตอื่นหรือนาพื้นที่เพียงบางส่วนของแขวงหนึ่งไปรวมกับแขวงอื่น
ในเขตเลือกตั้งหนึ่ งให้ มีส มาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ห นึ่งคน ถ้าเขตใดมีจานวนราษฎร
ไม่พอที่จะจัดให้เป็นหนึ่งเขตเลือกตั้ง ก็ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตนั้นหนึ่งคนและให้ถือ
เป็นเขตเลือกตั้งหนึ่ง
การกาหนดเขตเลือกตั้งให้คานวณตามเกณฑ์จานวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร
ที่กระทรวงมหาดไทยประกาศครั้งสุ ดท้ ายก่ อนวัน ประกาศพระราชกฤษฎี กาให้ มี การเลื อกตั้งสมาชิก สภา
กรุงเทพมหานคร และให้ทาเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์และวิธีการของการกาหนดเขตเลือกตั้ง จานวนแตกต่างของราษฎรในแต่ละเขต
เลือกตั้ง และวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๒๒ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(๑)๓ มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ ๑ มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง และ
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบี ยนบ้านในเขตเลื อกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันจนถึงวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า
เก้าสิบวัน
มาตรา ๑๓ บุคคลผู้มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้
ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คือ
(๑) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๒)๔ (ยกเลิก)
มาตรา ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๑๒ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒
๔มาตรา ๑๓ (๒) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙
๒
๓

- ๑๕๘ (๓) ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๕)๕ อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มาตรา ๑๔ ผู้ มี สิ ท ธิส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ งเป็ น สมาชิ ก สภากรุงเทพมหานครต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ
ดังต่อไปนี้
(๑)๖ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) อายุไม่ต่ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง และ
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครเป็นเวลาติดต่อกันจนถึงวันสมัครไม่น้อย
กว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร และได้เสียภาษีตามกฎหมาย
ว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบารุงท้องที่ให้กรุงเทพมหานครในปีที่สมัครหรือ
ปีก่อนที่สมัครหนึ่งปี
มาตรา ๑๕๗ (ยกเลิก)
มาตรา ๑๖๘ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คือ
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นจากคดี
(๓) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๑๓ (๑) (๓) หรือ (๕)
(๔) ต้องคาพิพากษาให้จาคุก และถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
(๕) เคยต้ อ งค าพิ พ ากษาให้ จ าคุ ก ตั้ งแต่ ส องปี ขึ้ น ไป โดยได้ พ้ น โทษมายั งไม่ ถึ งห้ าปี ในวั น
เลือกตั้ง เว้นแต่ความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
(๖)๙ (ยกเลิก)
(๗) เป็นสมาชิกสภาซึ่งมีหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๘) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาซึ่งมีหน้ าที่ในทางนิติบัญญัติ สมาชิกสภาท้องถิ่น
คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๙) เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
(๑๐) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วน
ท้องถิ่น
มาตรา ๑๓ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๔ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒
๗ มาตรา ๑๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒
๘ มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙
๙ มาตรา ๑๖ (๖) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐
๕
๖

- ๑๕๙ (๑๑) เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจไล่ออก ปลดออก ให้ออกหรือเลิกจ้างเพราะ
ทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๒) เป็ น ผู้ ถู ก ถอดถอนให้ อ อกจากต าแหน่ ง ผู้ ว่ า ราชการกรุ งเทพมหานครถึ ง วั น สมั ค ร
รับเลือกตั้งยังไม่ครบสี่ปี
(๑๓) เป็นผู้ถูกให้ออกจากตาแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตามมาตรา ๒๓ (๘) ถึงวัน
สมัครรับเลือกตั้งยังไม่ครบสี่ปี
(๑๔) เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่ งของศาลให้ ทรัพย์สิ นตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
มาตรา ๑๗ อายุของสภากรุงเทพมหานครมีกาหนดคราวละสี่ปี นับแต่วันเลือกตั้งสมาชิ กสภา
กรุงเทพมหานคร
เมื่ออายุของสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง ให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ขึ้ น ใหม่ เป็ น การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไป ซึ่ ง ต้ อ งก าหนดวั น เลื อ กตั้ ง ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ อ ายุ ข องสภา
กรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งนั้นต้องกาหนดวันเดียวกันทั่วกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๘ ในกรณี ที่ ก ารด าเนิ น งานของผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครและสภา
กรุงเทพมหานคร ขัดแย้งกันจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร หรือแก่ราชการโดยส่วนรวม
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจยื่นข้อเสนอพร้อมด้วยเหตุผลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ ยุบสภา
กรุงเทพมหานครเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใหม่ได้
ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ประกาศยุบสภากรุงเทพมหานครภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอให้ยุบสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจยื่นข้อเสนอทบทวนให้
พิจารณาใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับข้อเสนอตาม
วรรคหนึ่ ง ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเห็นควรให้ ยุบสภากรุงเทพมหานครตามข้อเสนอ
ทบทวนหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอทบทวนดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สั่งยุบ
สภากรุงเทพมหานครในเหตุการณ์เดียวกันอีก ให้กระทาได้เมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ครบกาหนด
สามสิบวันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับข้อเสนอทบทวนตามวรรคสอง
มาตรา ๑๙ ถ้ า ปรากฏว่ า การด าเนิ น งานของผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครและสภา
กรุงเทพมหานครขัดแย้งกัน หรือการดาเนินงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานคร
เป็นไปในทางที่ไม่ถูกต้อง จนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร หรือแก่ราชการโดยส่วนรวม และ
การแก้ไขสภาพเช่น นั้ นไม่อาจกระทาได้โดยเหมาะสมด้วยวิธีการอื่นนอกจากการยุบสภากรุงเทพมหานคร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีอาจให้ยุบสภากรุงเทพมหานครเพื่อให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครใหม่ได้

- ๑๖๐ มาตรา ๒๐ การยุ บ สภากรุ ง เทพมหานครตามมาตรา ๑๘ หรื อ มาตรา ๑๙ และการที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอทบทวนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตาม
มาตรา ๑๘ วรรคสาม ให้ทาเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับแสดงเหตุผลโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
มาตรา ๒๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเริ่มตั้งแต่วันเลื อกตั้ง และอยู่ใน
ตาแหน่งตามอายุของสภากรุงเทพมหานคร
เมื่อตาแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามอายุ
ของสภากรุงเทพมหานครหรือมีการยุบสภากรุงเทพมหานคร ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ภายในกาหนดเวลาเก้าสิบวัน เว้นแต่อายุของสภากรุงเทพมหานครจะเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
สมาชิ ก สภากรุ งเทพมหานครผู้ เข้ ามาแทนนั้ น ให้ อ ยู่ ในต าแหน่ งได้ เพี ย งเท่ าอายุ ข องสภา
กรุงเทพมหานครที่เหลืออยู่
มาตรา ๒๒ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครต้องไม่ดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วน
ราชการหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ การพาณิ ช ย์ ข องกรุ ง เทพมหานคร หรื อ บริ ษั ท ซึ่ ง
กรุงเทพมหานครถือหุ้น หรือตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๒๓ สมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก สภากรุงเทพมหานครสิ้ น สุ ด ลงด้ ว ยเหตุ ใดเหตุ ห นึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภากรุงเทพมหานครหรือมีการยุบสภากรุงเทพมหานคร
(๒) ตาย
(๓) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภากรุงเทพมหานครและให้มีผลนับแต่วันถัด
จากวันยื่นหนังสือลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๔ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ เว้นแต่กรณีตาม
มาตรา ๑๖ (๔)
(๕) กระทาการอันต้องห้ามตามมาตรา ๒๒
(๖) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๗) ขาดการประชุ ม สภากรุงเทพมหานครตลอดสมั ย ประชุม ที่ มี ก าหนดเวลาไม่ น้ อยกว่ า
สามสิบวันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภากรุงเทพมหานคร
(๘) สภากรุงเทพมหานครวินิจฉัยให้ออก เพราะเห็นว่าได้กระทาการอันเป็นการเสื่อมเสียแก่
เกียรติศักดิ์ของตาแหน่ง มติของสภากรุงเทพมหานครในข้อนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จานวนสมาชิกทั้งหมดของสภากรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่สภากรุงเทพมหานครลงมติ

- ๑๖๑ (๙)๑๐ ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากตาแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และถ้าสมาชิก
ภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลงพร้อมกันทั้งหมดเพราะเหตุดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการยุบสภา
กรุงเทพมหานคร
ในกรณีตาม (๘) ให้กระทาเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร้องขอหรือเมื่อสมาชิกสภา
กรุ ง เทพมหานครไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ในสามของจ านวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดเข้ า ชื่ อ เสนอเป็ น ญั ต ติ ใ ห้ ส ภา
กรุงเทพมหานครพิจารณา
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่มีข้อกล่าวหาว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง
เพราะเหตุอย่างใดอย่า งหนึ่งตามมาตรา ๒๓ (๔) (๕) หรือ (๗) ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครดาเนินการ
สอบสวน ถ้าประธานสภากรุงเทพมหานครรายงานว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนนั้นสิ้นสุดลงตามข้อกล่าวหานั้น
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบด้วย ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคาสั่งให้พ้นจาก
ตาแหน่ง
การพ้นจากตาแหน่งตามมาตรานี้ ให้นามาตรา ๕๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๕ ให้ ส ภากรุ งเทพมหานครเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นประธานสภา
กรุงเทพมหานครคนหนึ่งและรองประธานสภากรุงเทพมหานครไม่เกินสองคน โดยให้ดารงตาแหน่งทันทีที่ได้
รับเลือก
ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยประกาศชื่ อ ประธานสภาและรองประธานสภา
กรุงเทพมหานครผู้ได้รับเลือกในราชกิจจานุเบกษา
ประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานครดารงตาแหน่งตามวาระคราวละสองปี
มาตรา ๒๖ ประธานสภาหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานครพ้นจากตาแหน่งก่อนถึงวาระ
ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
(๒) ลาออกจากตาแหน่ง โดยยื่นหนังสือลาออกต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และให้
มีผลนับแต่วันถัดจากวันที่ยื่นหนังสือลาออก
(๓) เมื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดเข้าชื่อ
เสนอญัตติให้สภากรุงเทพมหานครมีการเลือกตั้งประธานสภาหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานครใหม่ และ
สภากรุงเทพมหานครมีมติตามนั้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมด โดยให้พ้น
จากตาแหน่งเมื่อได้มีการเลือกตั้งประธานสภาหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
ในกรณี ตามวรรคหนึ่ ง ให้ ส ภากรุงเทพมหานครเลื อ กประธานสภาหรือ รองประธานสภา
กรุงเทพมหานครคนใหม่ขึ้นแทน แล้วแต่กรณี และให้ผู้ได้รับเลือกนั้นอยู่ในตาแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน

๑๐

มาตรา ๒๓ (๙) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒

- ๑๖๒ มาตรา ๒๗ ประธานสภากรุ ง เทพมหานครมี อ านาจหน้ า ที่ ด าเนิ น กิ จ การของสภา
กรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภากรุงเทพมหานคร
รองประธานสภากรุ ง เทพมหานครมี อ านาจหน้ า ที่ ก ระท ากิ จ การแทนประธานสภา
กรุงเทพมหานครเมื่อประธานสภากรุงเทพมหานครไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือตามที่ประธานสภา
กรุงเทพมหานครมอบหมาย
เมื่อประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานครไม่อยู่ในที่ ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคนหนึ่งทาหน้าที่ประธานเฉพาะใน
การประชุมคราวนั้น
มาตรา ๒๘ ให้ มี เลขานุ ก ารประธานสภากรุ ง เทพมหานครหนึ่ งคน และเลขานุ ก ารรอง
ประธานสภากรุ ง เทพมหานครไม่ เกิ น จ านวนรองประธานสภากรุ ง เทพมหา นคร โดยประธานสภา
กรุงเทพมหานครเป็นผู้แต่งตั้ง
มาตรา ๒๙ สภากรุงเทพมหานครมีอานาจตราข้อบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของสมาชิกสภา
กรุ ง เทพมหานคร ข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม เกี่ ย วกั บ การเลื อ กและการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องประธานสภา
กรุ ง เทพมหานคร รองประธานสภากรุ ง เทพมหานคร และคณะกรรมการสามั ญหรื อ วิ ส ามั ญ ของสภา
กรุงเทพมหานคร วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณาร่างข้อบัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย
การลงมติ การตั้งกระทู้ถาม การเปิดอภิปรายทั่วไป การรักษาระเบียบ และความเรียบร้อยของกิจการอื่นอัน
เป็นหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานคร
มาตรา ๓๐ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอันเป็นการเลือกตั้ง
ทั่วไป ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็น
ครั้งแรก
ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของสภากรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่าสองสมัย แต่ต้องไม่เกิน
สี่สมัย จานวนสมัยประชุมสามัญและวัน เริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีแต่ละสมัยให้ สภากรุงเทพมหานคร
กาหนด
สมัยประชุมสามัญของสภากรุงเทพมหานครสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกาหนดเวลาสามสิบวัน แต่ถ้ามี
กรณีจาเป็นให้ประธานสภากรุงเทพมหานครสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้ตามความจาเป็นครั้งละไม่
เกินสิบห้าวัน
การปิดสมัยประชุมสามัญก่อนครบกาหนดเวลาสามสิบวัน จะกระทาได้แต่โดยความเห็นชอบ
ของสภากรุงเทพมหานคร
ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครเป็นผู้เรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครตามสมัยประชุมและ
เป็นผู้เปิดหรือปิดการประชุม
มาตรา ๓๑ นอกจากสมัยประชุมสามัญ แล้ว เมื่อมี กรณี เป็นการจาเป็นเพื่อประโยชน์ของ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน

- ๑๖๓ สามของจานวนสมาชิกทั้งหมด อาจทาคาร้องยื่นต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร ขอให้ เรียกประชุมสภา
กรุงเทพมหานครเป็นการประชุมสมัยวิสามัญได้ ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครเรียกประชุม โดยกาหนด
วันประชุมภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคาร้อง
สมั ย ประชุ ม วิ ส ามั ญ ให้ มี ก าหนดเวลาสามสิ บ วั น แต่ ถ้ า มี ก รณี จ าเป็ น ให้ ป ระธานสภา
กรุงเทพมหานครสั่งขยายสมัยประชุมวิสามัญออกไปอีกได้ตามความจาเป็นครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
การปิ ด สมั ย ประชุ ม วิ ส ามั ญ ก่ อ นครบก าหนดเวลาสามสิ บ วัน จะกระท าได้ แ ต่ โดยความ
เห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร
มาตรา ๓๒ การประชุมสภากรุงเทพมหานครทุกคราวต้องมีส มาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และหรือผู้ ที่ผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครมอบหมาย มีสิ ทธิเข้าประชุมสภากรุงเทพมหานคร และมีสิ ทธิแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ต่อที่ประชุมแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มาตรา ๓๓ การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็น
อย่างอื่นในพระราชบัญญัตินี้ หรือในข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๓๔ ห้ ามมิให้ ส ภากรุงเทพมหานครประชุมปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออานาจ
หน้าที่
มาตรา ๓๕ การประชุมของสภากรุงเทพมหานครย่อมเป็นการเปิดเผยตามลักษณะที่กาหนด
ในข้อบั งคับ การประชุมสภากรุงเทพมหานคร แต่ถ้าหากว่าผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร มีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอให้ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับ
มาตรา ๓๖ ในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกย่อมมีสิทธิตั้งกระทู้ถามผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร แต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ย่ อ มมี สิ ท ธิ ที่ จ ะไม่ ต อบเมื่ อ เห็ น ว่ า เรื่ อ งนั้ น ๆ ยั ง ไม่ ค วรเปิ ด เผย เพราะเกี่ ย วกั บ ประโยชน์ ส าคั ญ ของ
กรุงเทพมหานคร
มาตรา ๓๗ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจานวนไม่น้อยกว่าสองในห้ าของจานวนสมาชิก
ทั้งหมดมีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอให้เปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงข้อเท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
ญั ต ติ ดั งกล่ า วในวรรคหนึ่ งให้ ยื่ น ต่ อ ประธานสภากรุงเทพมหานคร และให้ ป ระธานสภา
กรุงเทพมหานครแจ้งไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อกาหนดวันเวลาสาหรับการเปิดอภิปรายทั่วไป
ซึง่ ต้องไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับแจ้ง
การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้สภากรุงเทพมหานครจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้

- ๑๖๔ มาตรา ๓๘ สภากรุ ง เทพมหานครมี อ านาจเลื อ กสมาชิ ก สภากรุ ง เทพมหานครตั้ ง เป็ น
คณะกรรมการสามัญของสภากรุงเทพมหานคร และมีอานาจเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือ
มิได้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภากรุงเทพมหานคร เพื่อกระทากิจการ
หรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร แล้วรายงานต่อสภา
กรุงเทพมหานคร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือบุคคลผู้มิได้เป็น
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้ สภากรุงเทพมหานครตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิส ามัญได้จานวน
กรรมการที่ ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครมี สิ ท ธิ เสนอนั้ น ให้ เป็ น ไปตามที่ ก าหนดในข้ อ บั ง คั บ ของสภา
กรุงเทพมหานคร
มาตรา ๓๙ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้มีกรรมการจานวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดของสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผู้ที่เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้สภากรุงเทพมหานครตั้งเป็น กรรมการ
ได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งคณะ
มาตรา ๔๐ การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ ต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม และให้ใช้ข้อบังคับการประชุมสภา
กรุงเทพมหานครโดยอนุโลม
มาตรา ๔๑ คณะกรรมการของสภากรุ ง เทพมหานครมี อ านาจเรี ย กเจ้ า หน้ า ที่ ข อง
กรุงเทพมหานครมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทาหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวน
หรือศึกษาอยู่ นั้ น ได้ ทั้งนี้ จะกระทานอกสมัย ประชุม ของสภากรุงเทพมหานครก็ได้ และถ้ามีความจาเป็ น
คณะกรรมการแต่ ล ะคณะ อาจตั้ ง คณะอนุ ก รรมการขึ้ น พิ จ ารณารายละเอี ย ดในเรื่ อ งที่ เป็ น หน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการแล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการก็ได้
มาตรา ๔๒ คณะกรรมการสามั ญ ของสภากรุงเทพมหานคร ให้ มี ว าระการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
คราวละสองปี
คณะกรรมการวิสามัญตามมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ ให้สิ้นสภาพไปหลังจากที่ได้ปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายและเสนอรายงานต่อสภากรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว
มาตรา ๔๓ ให้ประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิก
สภากรุ ง เทพมหานคร รวมทั้ ง คณะกรรมการที่ ส ภากรุ ง เทพมหานครตั้ ง ขึ้ น หรื อ คณะอนุ ก รรมการที่
คณะกรรมการตั้งขึ้น ได้รั บ เงิน ประจ าตาแหน่ ง เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นตามที่ กาหนดโดย
พระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

- ๑๖๕ ส่วนที่ ๒
ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร

มาตรา ๔๔ ให้กรุงเทพมหานครมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนหนึ่งซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้น
โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะกระทาได้เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากาหนดให้มี
การเลือกตั้งแล้ว ในพระราชกฤษฎีกานั้นให้ระบุวันเลือกตั้งและระยะเวลารับสมัครเลือกตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เ ป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผลของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๕ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓
มาตรา ๔๖ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๑๔ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖
มาตรา ๔๗ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้จัดการเลือกตั้งขึ้นใหม่ภายใน
หกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดวาระ แต่ถ้าตาแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่างลงโดยเหตุอื่น ให้ทาการเลือก
ตั้งขึ้นใหม่ภายในเก้าสิบวัน และให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งอยู่ในตาแหน่งโดยเริ่มนับวาระใหม่
มาตรา ๔๘ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดารงตาแหน่งนับแต่วันเลือกตั้ง
ให้มีการมอบหมายงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง
มาตรา ๔๙ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายและบริหารราชการของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมาย
(๒) สั่ง อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับราชการของกรุงเทพมหานคร
(๓) แต่ ง ตั้ ง และถอดถอนรองผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร เลขานุ ก ารผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งและถอดถอนผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาหรือคณะที่ ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือเป็นคณะกรรมการเพื่อ
ปฏิบัติราชการใด ๆ
(๔ ) บ ริ ห ารราช ก ารตาม ที่ คณ ะรั ฐ ม น ตรี น ายก รั ฐ ม น ต รี ห รื อ รั ฐ มน ต รี ว่ า ก าร
กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
(๕) วางระเบียบเพื่อให้งานของกรุงเทพมหานครเป็นไปโดยเรียบร้อย
(๖) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

- ๑๖๖ (๗) อานาจหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
มาตรา ๕๐ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร และให้มีอานาจหน้าที่
ตามที่กฎหมายอื่นได้กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี
แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม ทั้งนี้ เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๕๑ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(๑) ต้องไม่ดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้นหรือตาแหน่งผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เว้นแต่ตาแหน่งที่ต้องดารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
(๒) ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้นนอกเหนือไปจากที่ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์หรือบริษัทปฏิบัติกับบุคคลอื่นในธุรกิจการงาน
ตามปกติ
(๓) ต้องไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับกรุงเทพมหานครหรือการพาณิชย์
ของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เป็น
คู่สัญญาหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาอยู่ก่อนได้รับการเลือกตั้ง
บทบั ญ ญั ติ ต ามมาตรานี้ มิ ให้ ใช้บั งคั บ ในกรณี ที่ ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับ เบี้ ย หวั ด
บาเหน็จบานาญหรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับในกรณีที่ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครรั บ เงิน ตอบแทน เงิน ค่าเบี้ ยประชุม หรือเงิน อื่ น ใด เนื่ อ งจากการดารงต าแหน่ ง
กรรมาธิการของรัฐสภาหรือวุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎร หรือสภากรุงเทพมหานครหรือสภาท้องถิ่นอื่น หรือ
กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติให้
เป็นโดยตาแหน่ง
มาตรา ๕๒ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและให้มีผลนับแต่
วันถัดจากวันที่ยื่นหนังสือลาออก
(๔) ขาดคุณ สมบั ติห รื อมี ลั กษณะต้ องห้ ามตามที่ บั ญ ญั ติไว้ในมาตรา ๔๖ ยกเว้น ลั กษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ (๔)
(๕) กระทาการอันต้องห้ามตามบทที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๑
(๖) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๗) มีการยุบสภากรุงเทพมหานคร

- ๑๖๗ (๘) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมติคณะรัฐมนตรีสั่งให้ออกจากตาแหน่งเมื่อมีกรณี
แสดงให้เห็นว่า ได้กระทาการอันเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหรือปฏิบัติการหรือละเลยไม่ปฏิบัติการ
อันควรปฏิบัติในลักษณะที่เห็นได้ว่าจะเป็นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรงแก่กรุงเทพมหานครหรือแก่ราชการโดย
ส่วนรวมหรือแก่การรักษาความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน
(๙)๑๑ ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากตาแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ในกรณีมีพฤติการณ์ดังที่ระบุไว้ตาม (๘) สภากรุงเทพมหานครจะมีมติขอให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก็ได้ มติของสภากรุงเทพมหานครในข้อนี้ต้องมีคะแนนเสียง
ไม่ น้ อ ยกว่ า สองในสามของจ านวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดของสภากรุ ง เทพมหานคร ในการนี้ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยต้องน าเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งมติของสภา
กรุงเทพมหานคร
มาตรา ๕ ๓ เมื่ อ ปรากฏ กรณี ตามมาตรา ๕ ๒ (๔ ) ห รื อ (๕ ) ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยสั่งให้มีการสอบสวนก่อนมีคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง แต่ผู้ถูกสั่งให้พ้นจากตาแหน่งมีสิทธิ
ยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคาสั่งภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง
ในระหว่างรอค าพิ พ ากษาของศาล ให้ ผู้ ถู กสั่ งให้ พ้น จากตาแหน่งพั ก การปฏิบั ติห น้ าที่ นั บ
แต่วันที่ได้รับคาสั่งจนกว่าศาลจะพิพากษา
ในกรณีผู้ถูกสั่งให้พ้นจากตาแหน่งไม่ยื่นฟ้องต่อศาล หรือศาลพิพากษาให้เป็นไปตามคาสั่ง
ให้ผู้ถูกสั่งนั้นพ้นจากตาแหน่งนับแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกคาสั่ง
วันที่ได้รับคาสั่งให้ออกจากตาแหน่งให้หมายถึงวันที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับคาสั่ง
ดังกล่าว
มาตรา ๕๔ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๕๒ (๑) คงอยู่ใน
ตาแหน่ งต่ อไปจนกว่าผู้ ว่าราชการกรุ งเทพมหานครซึ่งได้รับ เลื อกตั้งใหม่ เข้ ารับ หน้ าที่ แต่ในกรณี พ้ น จาก
ตาแหน่งด้วยเหตุอื่นใดนอกจากการออกตามวาระ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ถ้าไม่มีปลัดกรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งรองปลัดกรุงเทพมหานครหรือข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้มีอาวุโสตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๕๕ ให้มีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจานวนไม่เกินสี่คนตามลาดับที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครจัดไว้ ช่วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครตามที่ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครมีคาสั่งมอบหมาย
คาสั่งแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑๑

มาตรา ๕๒ (๙) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒

- ๑๖๘ มาตรา ๕๖ ให้มีเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหนึ่งคน และผู้ช่วยเลขานุการผู้ ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครไม่เกินจานวนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๕๗ ในกรณี มีการแต่งตั้งประธานที่ป รึกษา ที่ ปรึกษา และคณะที่ป รึกษาของผู้ ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๔๙ (๓) ตาแหน่งดังกล่าวจะมีจานวนรวมกันทั้งหมดเกินเก้าคนไม่ได้
มาตรา ๕๘ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่า
ราชการกรุ ง เทพมหานคร ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร เลขานุ ก ารประธานสภา
กรุงเทพมหานคร เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษา เป็นข้าราชการ
การเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง
ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองมาใช้บังคับแก่ผู้ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภา
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี มีอานาจแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตาแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการประธานสภา
กรุงเทพมหานคร เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษา จากบุคคลซึ่ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นสมควร และจะต้อง
เป็ น ผู้มีคุณ สมบั ติที่จ ะเป็ น ข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และให้ นา
บทบัญญัติมาตรา ๕๑ มาใช้บังคับแก่บุคคลดังกล่าวด้วย
เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานคร ผู้แต่งตั้งข้าราชการ
การเมือง แล้วแต่กรณี พ้นจากตาแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมืองตามวรรคสองพ้นจากตาแหน่ง
ด้วย นอกจากการพ้นจากตาแหน่งดังกล่าว บุคคลดังกล่าวต้องพ้นจากตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการการเมือง หรือเมื่อกระทาการต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๑ หรือถูกสั่งให้ออกตามคาสั่งของ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นไปโดยมีความผิดหรือไม่มีความผิด
ก็ตาม
มาตรา ๕๙ ให้ ข้ า ราชการการเมื อ งตามมาตรา ๕๘ และคณะกรรมการที่ ผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง ได้รับเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่น สาหรับตาแหน่งตามที่
กาหนดในพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
หมวด ๓
กำรจัดระเบียบรำชกำรของกรุงเทพมหำนคร
ส่วนที่ ๑
ส่วนรำชกำรของกรุงเทพมหำนคร
มาตรา ๖๐ ให้จัดระเบียบราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้
(๑) สานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

- ๑๖๙ (๒) สานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(๓) สานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
(๔) สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
(๕) สานักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นสานัก
(๖) สานักงานเขต
การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงสานัก หรือการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง
จะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการข้ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร โดยท าเป็ น ประกาศของ
กรุงเทพมหานคร และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๑ สานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจา
ของสภากรุงเทพมหานคร มีเลขานุ การสภากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเป็น
ผู้บังคับ บัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และลู กจ้างกรุงเทพมหานคร ขึ้นต่อปลัดกรุงเทพมหานคร และ
รั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ร าชการของส านั ก งานเลขานุ ก ารสภากรุ ง เทพมหานครขึ้ น ต่ อ ประธานสภา
กรุงเทพมหานคร และมีผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เป็น
ผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
มาตรา ๖๒ สานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการ
และงานของผู้ ว่าราชการกรุ งเทพมหานคร มี เลขานุ ก ารผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็ น ข้ าราชการ
การเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของส านั กงานเลขานุ การผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครขึ้นต่อผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และมี
ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นข้าราชการการเมือง เป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และมีหัวหน้าสานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
เป็ น ข้ าราชการกรุ งเทพมหานครสามั ญ เป็ น ผู้ ช่ ว ยของเลขานุ ก ารผู้ ว่ าราชการกรุงเทพมหาน คร และของ
ผู้ช่วยเลขานุ การผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการปฏิบัติราชการของสานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการ
กรุ งเทพมหานคร และในการบั งคับ บั ญ ชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและลู กจ้างกรุงเทพมหานครขึ้น ต่อ
เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามลาดับ
มาตรา ๖๓ สานั กงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับ
ราชการประจาของคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีหัวหน้าสานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุง เทพมหานคร และ
ลู กจ้ างกรุ งเทพมหานครขึ้น ต่อปลั ด กรุงเทพมหานคร และรับ ผิ ดชอบในการปฏิ บั ติราชการของส านั กงาน
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ขึ้นต่อประธานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และจะ
ให้ มีผู้ช่วยหัวหน้ าสานั กงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญคนหนึ่งหรือหลายคน เป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานครก็ได้

- ๑๗๐ มาตรา ๖๔ ส านั กปลั ดกรุงเทพมหานครมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจาทั่วไปของ
กรุงเทพมหานคร และราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ มีปลัดกรุงเทพมหานคร
ซึ่ ง เป็ น ข้ า ราชการกรุ ง เทพมหานครสามั ญ เป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาข้ า ราชการกรุ ง เทพมหานครและลู ก จ้ า ง
กรุ งเทพมหานคร รั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติร าชการของส านั ก ปลั ด กรุงเทพมหานคร และจะให้ มี รองปลั ด
กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการ
แทนปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้
มาตรา ๖๕ นอกจากอานาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๔ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครมี
อ านาจหน้ า ที่ ต ามที่ ก ฎหมายก าหนดและตามค าสั่ ง ของผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร และรั บ ผิ ด ชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจาของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร กากับ เร่งรัด
ติด ตามผลการปฏิ บั ติ ร าชการของส่ ว นราชการในกรุ งเทพมหานคร รวมทั้ งเป็ น ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาข้ าราชการ
กรุงเทพมหานคร และลูกจ้างกรุงเทพมหานครรองจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๖๖ ส านั กตามมาตรา ๖๐ (๕) มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการตามที่กาหนดไว้ใน
ประกาศกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้อานวยการสานักซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจ้างกรุงเทพมหานครรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสานัก และจะให้มี
รองผู้อานวยการสานักซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติ
ราชการแทนผู้อานวยการสานักก็ได้
มาตรา ๖๗ นอกจากอานาจหน้าที่ ตามที่บั ญ ญั ติไว้ในมาตรา ๖๖ ให้ ผู้อานวยการส านั กมี
อ านาจหน้ า ที่ ต ามที่ มี ก ฎหมายก าหนด และตามค าสั่ ง ของผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร และปลั ด
กรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาของสานักที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายของ
กรุงเทพมหานคร กากับ เร่งรัด ติดตามผลการปฏิบัติราชการของสานักที่รับผิดชอบ
ส่วนที่ ๒
เขตและสภำเขต

มาตรา ๖๘ สานักงานเขตมีผู้อานวยการเขตเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
และลูกจ้ างกรุงเทพมหานคร รับ ผิ ดชอบการปฏิบัติราชการภายในเขต และจะให้ มีผู้ ช่วยผู้ อานวยการเขต
คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการเขตก็ได้
มาตรา ๖๙ ให้ผู้อานวยการเขตมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) อ านาจหน้ า ที่ ต ามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห้ เป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข องนายอ าเภอ เว้ น แต่
พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
(๒) อานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของผู้อานวยการเขต

- ๑๗๑ (๓) อานาจหน้าที่ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย
มาตรา ๗๐ ในกรณีที่เป็นการสมควร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจสั่งให้สานักงานเขตใด
ปฏิบัติหน้าที่ใดแทนสานักงานเขตอื่นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ และจะให้ผู้อานวยการเขตใดเป็นผู้รับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่นั้นก็ได้ แต่ต้องประกาศการสั่งการดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗๑ ในเขตหนึ่ง ๆ ให้มีสภาเขต ประกอบด้วย สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งมีจานวน
อย่างน้อยเขตละเจ็ดคน ถ้าเขตใดมีราษฎรเกินหนึ่งแสนคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตในเขตนั้นเพิ่มขึ้นอีก
หนึ่งคนต่อจานวนราษฎรทุกหนึ่งแสนคน เศษของหนึ่งแสนถ้าถึงห้าหมื่นหรือกว่านั้นให้นับเป็นหนึ่งแสน
จานวนสมาชิกสภาเขตที่แต่ละเขตจะพึงมี ให้คานวณตามเกณฑ์จานวนราษฎรแต่ละเขตตาม
หลักฐานการทะเบียนราษฎรที่กระทรวงมหาดไทยประกาศครั้งสุดท้ายก่อนวันประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเขต และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศจานวนสมาชิกสภาเขตที่จะทาการเลือกตั้งในแต่ละ
เขต
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเขต
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
การประกาศตามวรรคสองและผลการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาเขตให้ ก ระท าเป็ น ประกาศ
กรุงเทพมหานคร และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗๒ อายุของสภาเขตมีกาหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต
เมื่ออายุของสภาเขตสิ้นสุดลง ให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตขึ้นใหม่เป็นการเลือกตั้ง ทั่วไป
ซึ่งต้องกาหนดวันเลือกตั้งภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่อายุของสภาเขตสิ้นสุดลง
มาตรา ๗๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเขตเริ่มแต่วันเลือกตั้ง และอยู่ในตาแหน่งตามอายุ
ของสภาเขต
เมื่อตาแหน่งสมาชิกสภาเขตในเขตใดว่างลงถึงกึ่งจานวนของสมาชิกสภาเขตที่เขตนั้นจะมีได้
ตามประกาศในมาตรา ๗๑ วรรคห้า สมาชิกภาพของสภาเขตแห่งนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง และให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเขตขึ้นใหม่ ภายในเก้าสิบวันนับแต่มีกรณีดังกล่าว
มาตรา ๗๔ ให้สภาเขตเลือกสมาชิกสภาเขตเป็นประธานสภาเขตคนหนึ่งและรองประธานสภา
เขตคนหนึ่ง โดยให้ดารงตาแหน่งทันทีที่ได้รับเลือก
ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศชื่อประธานสภาเขต และรองประธานสภาเขตผู้ได้รับ
เลือก
ประธานสภาเขต และรองประธานสภาเขตดารงตาแหน่งตามวาระคราวละหนึ่งปี
มาตรา ๗๕ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ให้ผู้อานวยการเขตนัดประชุม
สมาชิกสภาเขตเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก

- ๑๗๒ ให้สภาเขตกาหนดให้มีการประชุมสภาเขตอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และจะประชุมในวันใด
เวลาใด ให้เป็นไปตามมติของสภาเขต
มาตรา ๗๖ ผู้อานวยการเขต ผู้ช่วยผู้อานวยการเขต และหรือผู้ที่ผู้อานวยการเขตมอบหมายมี
หน้าที่เข้าประชุมสภาเขต และมีสิทธิแ ถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ต่อที่ประชุม
สภาเขต แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มาตรา ๗๗ ให้ ป ระธานสภาเขต และสมาชิกสภาเขตได้รับเงินประจาตาแหน่ง เงินค่าเบี้ย
ประชุม และเงินตอบแทนอื่นตามที่กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๗๘ ให้ผู้อานวยการเขตอานวยความสะดวกเกี่ยวกับการประชุมและกิจการอื่นที่อยู่ใน
อานาจหน้าที่ของสภาเขต
มาตรา ๗๙ ให้สภาเขตมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ สั ง เกตเกี่ ย วกั บ แผนพั ฒ นาเขตต่ อ ผู้ อ านวยการเขตและสภา
กรุงเทพมหานคร
(๒) จัดสรรงบประมาณเพื่อการพั ฒนาเขต ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรืองบประมาณรายจ่าย
(๓) สอดส่องและติดตามดูแลการดาเนินการของสานักงานเขต เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎร
(๔) ให้คาแนะนาหรือข้อสังเกตต่อผู้อานวยการเขต เกี่ยวกับการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริการ
ประชาชนภายในเขต หากผู้อานวยการเขตไม่ดาเนินการใด ๆ โดยไม่แจ้งเหตุผลให้ทราบ ให้สภาเขตแจ้งให้ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาดาเนินการต่อไป
(๕) ให้คาปรึกษาตามที่ผู้อานวยการเขตร้องขอ
(๖) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อั น
เกี่ยวกับการงานของสภาเขต ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการนั้น
(๗) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่กาหนดในกฎหมายหรือที่สภากรุงเทพมหานครมอบหมาย
ให้กรุงเทพมหานครจัดให้มีงบประมาณเพื่อการพัฒนาเขตตามความเหมาะสม ซึ่งการใช้จ่าย
งบประมาณดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาจัดสรรจากสภาเขตตาม (๒)
มาตรา ๘๐ ให้นาความในมาตรา 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

- ๑๗๓ หมวด ๔
กำรรักษำรำชกำรแทน และปฏิบัติรำชกำรแทน

มาตรา ๘๑ อ านาจหน้ า ที่ ใ นการสั่ ง หรื อ การปฏิ บั ติ ร าชการของรองผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีคาสั่งมอบหมาย
ในกรณี ที่ ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครไม่ อ าจปฏิ บั ติ ร าชการได้ ให้ ร องผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานครตามลาดับที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจัดไว้ตามมาตรา ๕๕ เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่
มีรองผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ รักษา
ราชการแทน ถ้าไม่มีปลัดกรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๘๒ วรรค
สอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
อ านาจในการสั่ ง การอนุ ญ าต การอนุ มั ติ หรื อ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ ผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานครจะพึงปฏิบัติหรือดาเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคาสั่งใด หรือ
มติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญ ญั ติ หรือคาสั่งนั้น หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กาหนดในเรื่องการมอบอานาจไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะ
มอบอานาจโดยท าเป็ น หนั งสื อให้ รองผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็ น ผู้ ปฏิ บั ติราชการแทนผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครก็ได้ แต่ถ้าจะมอบให้ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อานวยการสานัก
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นสานัก หรือผู้อานวยการเขตปฏิบัติราชการแทน ให้ทาเป็น
คาสั่ง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘๒ ในกรณีที่มีรองปลัดกรุงเทพมหานคร การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองปลัด
กรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครมีคาสั่งมอบหมาย
ในกรณี ที่ไม่มี ผู้ ดารงตาแหน่ งปลั ดกรุงเทพมหานครหรือมีแต่ ไม่ อาจปฏิ บั ติราชการได้ ให้
รองปลั ด กรุ งเทพมหานครเป็ น ผู้ รั ก ษาราชการแทน ถ้ามี รองปลั ด กรุงเทพมหานครหลายคน ให้ รองปลั ด
กรุงเทพมหานคร ผู้มีอาวุโสตามระเบี ย บแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ ดารง
ตาแหน่งรองปลัดกรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง
ผู้อานวยการสานักหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นสานักคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้รักษา
ราชการแทน
อานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ปลัดกรุงเทพมหานครจะพึง
ปฏิบัติหรือดาเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคาสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคาสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น
มิได้บัญญัติในเรื่องการมอบอานาจไว้เป็นอย่างอื่น ปลัดกรุงเทพมหานครจะมอบอานาจโดยทาเป็นหนังสือให้
รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้ แต่ถ้าจะมอบให้ผู้อานวยการ
สานั กหรือหั วหน้ าส่ วนราชการที่ เรีย กชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐ านะเป็น สานัก ผู้ อานวยการเขต ผู้ อานวยการกอง

- ๑๗๔ หัวหน้ากอง หรือผู้ดารงตาแหน่งเทียบเท่าปฏิบัติราชการแทนในนามปลัดกรุงเทพมหานคร ให้ทาเป็นคาสั่งและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘๓ ในกรณี ที่ มี ร องผู้ อ านวยการส านั ก การสั่ งหรื อ การปฏิ บั ติ ร าชการของรอง
ผู้อานวยการสานักให้เป็นไปตามที่ผู้อานวยการสานักมีคาสั่งมอบหมาย
ในกรณี ที่ไม่มีผู้ ดารงตาแหน่ งผู้อานวยการส านักหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ รอง
ผู้อานวยการสานักเป็นผู้รั กษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อานวยการสานักหลายคน ให้รองผู้อานวยการสานักผู้มี
อาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองผู้อานวยการสานักหรือมีแต่ไม่
อาจปฏิบั ติราชการได้ ให้ ป ลั ดกรุงเทพมหานครแต่งตั้งผู้ อานวยการกอง หั วหน้ากอง หรือผู้ ดารงตาแหน่ ง
เทียบเท่าของสานักนั้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน
อานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ผู้อานวยการสานักจะพึง
ปฏิบัติหรือดาเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคาสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคาสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น
มิได้กาหนดในเรื่องการมอบอานาจไว้เป็นอย่างอื่น ผู้อานวยการสานักจะมอบอานาจโดยทาเป็นหนังสือให้รอง
ผู้ อ านวยการส านั ก เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ร าชการแทนผู้ อ านวยการส านั ก ก็ ได้ แต่ ถ้ า จะมอบให้ ผู้ อ านวยกา รเขต
ผู้ อ านวยการกอง หั ว หน้ า กอง หรื อ ผู้ ด ารงต าแหน่ งเที ย บเท่ า ของส านั ก นั้ น ปฏิ บั ติ ร าชการแทนในนาม
ผู้อานวยการสานัก ให้ทาเป็นคาสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘๔ ในกรณี ที่ มี ผู้ ช่ ว ยผู้ อ านวยการเขต การสั่ งหรือ การปฏิ บั ติ ราชการของผู้ ช่ ว ย
ผู้อานวยการเขตให้เป็นไปตามที่ผู้อานวยการเขตมีคาสั่งมอบหมาย
ในกรณี ที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่ งผู้ อานวยการเขตหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ ผู้ ช่ว ย
ผู้อานวยการเขตเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีผู้ช่วยผู้อานวยการเขตหลายคน ให้ผู้ช่วยผู้อานวยการเขตผู้มี
อาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ช่วยผู้อานวยการเขตหรือมีแต่ไม่
อาจปฏิ บั ติ ร าชการได้ ให้ ป ลั ด กรุ งเทพมหานครแต่งตั้งผู้ อานวยการกอง หั ว หน้ ากองหรือ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง
เทียบเท่าคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้รักษาราชการแทน
อานาจในการสั่ง การอนุญ าต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ผู้อานวยการเขตจะพึง
ปฏิบัติหรือดาเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคาสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคาสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น
มิได้กาหนดในเรื่องการมอบอานาจไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ อานวยการเขตจะมอบอานาจโดยทาเป็นหนังสือให้ผู้ช่วย
ผู้อานวยการเขตหรือหัวหน้าส่วนราชการของสานักงานเขตปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการเขตก็ได้
มาตรา ๘๕ การสั่ งหรื อการปฏิบัติราชการของผู้ ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ให้
เป็นไปตามที่เลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีคาสั่งมอบหมาย
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งเลขานุการสภากรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการ
ได้ ให้ผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานครเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
หลายคน ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครมีคาสั่งมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการสภากรุ งเทพมหานครคนใด

- ๑๗๕ คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้
ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการในสานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครผู้มีอาวุโสตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน
มาตรา ๘๖ การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ให้เป็นไปตามที่เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีคาสั่งมอบหมาย
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ ให้ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครหลายคน ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีคาสั่งมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่า
ราชการกรุ ง เทพมหานครคนใดคนหนึ่ ง เป็ น ผู้ รั ก ษาราชการแทน ถ้ า ไม่ มี ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารผู้ ว่ า ราช การ
กรุ งเทพมหานครหรื อมี แต่ไม่ อาจปฏิ บั ติ ราชการได้ ให้ ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ งตั้ งข้าราชการใน
สานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษา
ราชการแทน
มาตรา ๘๗ ในกรณีที่มีผู้ช่วยหัวหน้าสานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของผู้ช่วยหัวหน้าสานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไป
ตามที่หัวหน้าสานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครมีคาสั่งมอบหมาย
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าสานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้ช่วยหัวหน้าสานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็น
ผู้รั กษาราชการแทน ถ้ามีผู้ ช่วยหั วหน้ าส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครหลายคน ให้
ประธานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าสานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ช่วยหัวหน้าสานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบั ติราชการได้ ให้ ประธานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แต่งตั้งข้าราชการในสานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้ มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน
มาตรา ๘๘ ให้ ผู้ รั ก ษาราชการแทนตามที่ ก าหนดไว้ในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี อ านาจหน้ า ที่
เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีที่ผู้ดารงตาแหน่งใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ดารงตาแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบ
อานาจให้ ผู้ ดารงต าแหน่ งอื่น ปฏิบั ติราชการแทน ให้ ผู้ ปฏิ บัติราชการแทนมีอานาจหน้ าที่ เช่นเดียวกับผู้ ซึ่ ง
มอบหมายหรือมอบอานาจ
ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดารงตาแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอานาจหน้าที่อย่าง
ใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนทาหน้าที่กรรมการหรือมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดารง
ตาแหน่งนั้นในระหว่างที่รักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี

- ๑๗๖ หมวด ๕
อำนำจหน้ำที่ของกรุงเทพมหำนคร

มาตรา ๘๙ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น ให้กรุงเทพมหานครมีอานาจหน้าที่ดาเนินกิจการใน
เขตกรุงเทพมหานครในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทั้งนี้ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และ
ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
(๒) การทะเบียนตามที่กฎหมายกาหนด
(๓) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๔) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(๕) การผังเมือง
(๖) การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
(๗) การวิศวกรรมจราจร
(๘) การขนส่ง
(๙) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ
(๑๐) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(๑๑) การควบคุมอาคาร
(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(๑๓) การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(๑๔) การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(๑๔ ทวิ)๑๒ บ ารุงรักษาศิล ปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น และวัฒ นธรรมอันดีของ
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 ทวิ) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒

- ๑๗๗ (๒๓) การสังคมสงเคราะห์
(๒๔) การส่งเสริมการกีฬา
(๒๕) การส่งเสริมการประกอบอาชีพ
(๒๖) การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
(๒๗) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ
เทศบาลนคร หรือตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย หรือที่
กฎหมายระบุเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
บรรดาอานาจหน้ าที่ ใดซึ่ งเป็ น ของราชการส่ ว นกลางหรือราชการส่ ว นภู มิ ภ าคจะมอบให้
กรุงเทพมหานครปฏิบัติก็ได้ โดยให้ทาเป็นพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับ หรือประกาศ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ทาเป็นข้อบังคับหรือประกาศต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๙๐ ในการปฏิบัติห น้าที่ตามมาตรา ๘๙ ให้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นสานัก
หรือเทียบเท่าสานัก ผู้อานวยการเขต ผู้ช่วยผู้อานวยการเขต และข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สาหรับปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และให้มีฐานะเป็นพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือตารวจ ตามความหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งมีอานาจเข้าไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่มีเหตุ
อันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบัญญัติดังกล่าว ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึง
พระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทาการของสถานที่นั้น และเพื่อการนี้ให้มีอานาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือสั่งให้แสดง
เอกสารหรือหลั กฐานอื่น ที่เกี่ย วข้องจากบุคคลที่อยู่หรือทางานในสถานที่นั้น และให้ มีอานาจยึดหรืออายัด
เอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะ หรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด รวมทั้งให้มีอานาจจับกุมผู้กระทา
ความผิดได้ด้วย
ในกรณี ที่ มี ก ารจั บ กุ ม ผู้ ก ระท าความผิ ด ตามวรรคสอง ถ้ าผู้ ว่ าราชการกรุงเทพมหานคร
ปลั ดกรุงเทพมหานคร ผู้ อานวยการส านักหรือหั วหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีฐานะเป็น สานัก
ผู้อานวยการเขต แล้วแต่กรณี เห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษจาคุกให้มีอานาจเปรียบเทียบกาหนดค่าปรับ ได้
เมื่อผู้ ต้ องหาช าระค่าปรั บ ตามจ านวนที่ พนั กงานเจ้าหน้าที่ดั งกล่ าวก าหนดภายในสามสิ บ วัน นั บแต่ วัน ที่ มี
การเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกัน
ถ้าผู้ต้องหาไม่ยอมตามที่ปรับ หรือเมื่อยอมแล้วไม่ชาระค่าปรับภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ผู้ว่า ราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งมีอานาจในการสอบสวนและมีฐานะเป็น
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เงินค่าปรับตามมาตรานี้ให้เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๙๑ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ให้ ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครรองผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร เลขานุ การผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ ช่ว ยเลขานุการผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

- ๑๗๘ เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา และข้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๙๒ กรุ ง เทพมหานครอาจให้ บ ริ ก ารแก่ เอกชน ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นโดยเรียกค่าบริการได้ โดยตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๙๓ กรุงเทพมหานครอาจดาเนินกิจการนอกเขตกรุงเทพมหานครได้ เมื่อ
(๑) การนั้ น จาเป็ นต้องกระทาและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร และ
(๒) ได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และ
(๓) ได้ รั บ ความยิ น ยอมจากผู้ ว่าราชการจั งหวั ด ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ ส่ ว นราชการที่
เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี
มาตรา ๙๔ กรุงเทพมหานครอาจทากิจการร่วมกับบุคคลอื่นโดยก่อตั้งบริษัทหรือถือหุ้นใน
บริษัทได้ เมื่อ
(๑) บริษัทนั้นมีวัตถุประสงค์เฉพาะกิจการเป็นสาธารณูปโภค แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึง
กิจการที่กรุงเทพมหานครได้กระทาอยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และ
(๒) กรุงเทพมหานครต้องถือหุ้นเป็นมูลค่าเกินร้อยละห้าสิบของทุนที่บริษัทนั้นจดทะเบียนไว้
ในกรณีที่กรุงเทพมหานคร ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นถือหุ้นอยู่ใน
บริษัทเดียวกัน ให้นับหุ้นที่ถือนั้นรวมกัน และ
(๓) สภากรุ งเทพมหานครมีมติ ให้ ความเห็ นชอบด้ว ยคะแนนเสี ยงเกินกึ่ งหนึ่ งของจานวน
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด และ
(๔) ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
การเปลี่ ย นแปลงจ านวนหุ้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครถื อ อยู่ ต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากสภ า
กรุงเทพมหานคร
มาตรา ๙๕ ถ้ากิจการใดอยู่ภายใต้อานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครอาจ
ดาเนินการนั้นร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นได้โดยจัดตั้งเป็น
องค์ ก ารเรี ย กว่ า สหการ มี ฐ านะเป็ น นิ ติ บุ ค คล และมี ค ณะกรรมการบริ ห ารประกอบด้ ว ยผู้ แ ทนของ
กรุงเทพมหานคร ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี
การจัดตั้งสหการจะกระทาได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกานั้นให้กาหนด
ชื่ออานาจหน้าที่ และวิธีดาเนินงาน เมื่อจะยุบเลิกสหการให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ระบุวิธีจัดการ
ทรัพย์สินไว้ด้วย
มาตรา ๙๖ ในกรณีจาเป็น กรุงเทพมหานครอาจมอบให้เอกชนกระทากิจการ ซึ่งอยู่ในอานาจ
หน้ า ที่ ข องกรุ ง เทพมหานครและเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย ม ค่ า บริ ก าร หรื อ ค่ า ตอบแทนที่ เกี่ ย วข้ อ งแทน

- ๑๗๙ กรุ ง เทพมหานครได้ แต่ ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสภากรุ ง เทพมหานคร และรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยเสียก่อน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้กระทากิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
สิทธิในการกระทากิจการตามวรรคหนึ่ง เป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไปมิได้
หมวด ๖
ข้อบัญญัติ

มาตรา ๙๗ ข้ อ บั ญ ญั ติ ก รุ ง เทพมหานครจะตราขึ้ น ได้ โ ดยความเห็ น ชอบของสภา
กรุงเทพมหานคร ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้กรุงเทพมหานครมีอานาจตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
(๓) การดาเนินการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
การจ้าง และการพัสดุ
ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครจะกาหนดโทษผู้ละเมิดข้อบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่มิให้กาหนด
โทษจาคุกเกินหกเดือน และหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๙ ๘ ๑๓ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ก รุ ง เทพ มหานครจะเสนอได้ ก็ แ ต่ โ ดยผู้ ว่ า ราชการ
กรุ งเทพมหานคร สมาชิก สภากรุ งเทพมหานคร หรือ ราษฎรผู้ มี สิ ท ธิเลื อ กตั้ งในเขตกรุงเทพมหานครตาม
กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ในกรณีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิก
สภากรุงเทพมหานครลงนามรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด
ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวด้วยการเงิน สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะเสนอได้
ก็ต่อเมื่อมีคารับรองของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๙๙ ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวด้วยการเงิน หมายความถึงร่างข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยข้อความต่อไปนี้ทั้งหมดหรือแต่ข้อใดข้อหนึ่ง
(๑) การตั้งขึ้น หรือยกเลิ ก หรือลด หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือผ่อนหรือวางระเบียบการ
บังคับอันเกี่ยวกับภาษีอากร
(๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินของกรุงเทพมหานคร หรือการโอนงบประมาณรายจ่าย
ของกรุงเทพมหานคร
(๓) การกู้เงิน การค้าประกัน หรือการใช้เงินกู้
๑๓

มาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒

- ๑๘๐ (๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
การจ้างและการพัสดุ
(๕) การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
(๖) การออกพันธบัตรของกรุงเทพมหานคร
ในกรณีเป็นที่สงสัยว่าร่างข้อบัญญัติใดเป็นร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่จะต้องมีคารับรอง
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือไม่ ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครเป็นผู้วินิจฉัย
มาตรา ๑๐๐ เมื่อสภากรุงเทพมหานครได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและลงมติ
เห็นชอบแล้วให้ประธานสภากรุงเทพมหานครส่งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภา
กรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบ และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่
ผ่านความเห็ นชอบของสภากรุงเทพมหานครแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมาย
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากประธานสภากรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๐๑ ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่เห็นชอบด้วยกับสภากรุงเทพมหานคร
ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่งร่างข้อบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่เห็นชอบด้วยให้สภากรุงเทพมหานคร
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับร่างข้อบัญญัติจากประธานสภากรุงเทพมหานคร
เพื่อให้สภากรุงเทพมหานครพิจารณาใหม่ ถ้าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่ส่งให้สภากรุงเทพมหานครภายใน
เวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบด้วย และให้ประธานสภากรุงเทพมหานครลงนาม
ในร่างข้อบั ญญัตินั้ นแทนผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช้บังคับเป็น
กฎหมาย
ในกรณี ที่ ผู้ ว่า ราชการกรุ งเทพมหานครไม่ เห็ น ชอบด้ ว ยและส่ งให้ ส ภากรุงเทพมหานคร
พิจารณาใหม่ สภากรุงเทพมหานครจะยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ต่อเมื่อเวลาได้ล่วงพ้ นไปสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครส่งกลับให้สภากรุงเทพมหานคร นอกจากร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวด้วย
การเงิน สภากรุงเทพมหานครอาจยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที
ในกรณีที่สภากรุงเทพมหานครมีมติยืนยันร่างเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวให้ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ ว่าราชการกรุ งเทพมหานครต้องดาเนิ นการต่อไปตามมาตรา ๑๐๐ ถ้าผู้ ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครไม่ดาเนินการตามกาหนด ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครลงนามในร่างข้อบัญญัตินั้น
แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมาย
มาตรา ๑๐๒ ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่สภากรุงเทพมหานครไม่เห็นชอบด้วยให้เป็น
อันตกไป ยกเว้นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ที่ ต กไปตามวรรคหนึ่ ง ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครหรื อ สมาชิ ก สภา
กรุงเทพมหานครจะเสนอใหม่ได้เมื่อพ้นหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่สภากรุงเทพมหานครไม่เห็นชอบด้วยกับ
ร่างข้อบัญญัตินั้น

- ๑๘๑ มาตรา ๑๐๓ งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครให้ทาเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ เสนอ ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณออกไม่ทัน
ปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่แล้วนั้นไปพลางก่อน
ถ้าปี ใดจานวนเงินซึ่งได้กาหนดไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
ไม่พอสาหรับการใช้จ่ายประจาปีก็ดี หรือมีความจาเป็นที่จะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้นใหม่ในระหว่างปีก็ดี
ให้ทาเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
มาตรา ๑๐๔ ภายใต้บั งคับมาตรา ๑๐๖ ในกรณี ที่ส ภากรุงเทพมหานครเห็ นชอบด้วยกับ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้สภากรุงเทพมหานครเลือกคณะกรรมการวิสามัญตามมาตรา ๓๙ เพื่อ
พิจารณาร่างข้อบั ญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้นตามข้อบังคับของสภากรุงเทพมหานคร และให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับ
มาตรา ๑๐๕ ภายใต้ บั งคั บ มาตรา ๑๐๖ ในกรณี ที่ ส ภากรุงเทพมหานครไม่ เห็ น ด้ ว ยกั บ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้สภากรุงเทพมหานครตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจานวนแปดคน และ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตั้งบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจานวนเจ็ดคน ประกอบเป็น
คณะกรรมการร่วมเพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งในสาระสาคัญที่บัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อสภากรุงเทพมหานครภายในสิบวันนับแต่วันที่สภากรุงเทพมหานคร
ตั้งคณะกรรมการร่วม
ถ้าสภากรุงเทพมหานครยังไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการร่วมด้วยคะแนน
เสียงไม่ต่ากว่าสามในสี่ของจานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด ให้ร่างข้อ บัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เป็นอันตกไป และให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีที่แล้วนั้นไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งยุบสภากรุงเทพมหานครถ้ามีข้อเสนอของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๐๖ ร่ างข้อบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณและร่างข้อบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สภากรุงเทพมหานครจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สภา
กรุงเทพมหานครได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้นเป็นครั้งแรก
ถ้าสภากรุงเทพมหานครพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้นไม่ เสร็จภายในเวลาที่
กาหนดดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าสภากรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายนั้น และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับ
มาตรา ๑๐๗ ในกรณี ที่ ส ภากรุงเทพมหานครสิ้ น อายุห รือ มีก ารยุบ สภากรุงเทพมหานคร
บรรดาร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ก รุ ง เทพมหานครที่ ส ภากรุ ง เทพมหานครยั ง มิ ไ ด้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบ หรื อ ที่ ส ภา
กรุงเทพมหานครให้ความเห็น ชอบแล้ ว แต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังมิได้ลงนามและประกาศใช้เป็น
กฎหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันรับร่างข้อบัญญัติจากประธานสภากรุงเทพมหานครให้เป็นอันตกไป
มาตรา ๑๐๘ ในระหว่างที่ ไม่มีส ภากรุงเทพมหานคร หรือในกรณี ฉุกเฉินที่ มีความจาเป็ น
รี บ ด่ ว นในอั น จะรั ก ษาความปลอดภั ย สาธารณะหรือ ป้ อ งปั ด ภั ย พิ บั ติ ส าธารณะและจะเรีย กประชุ ม สภา

- ๑๘๒ กรุงเทพมหานครให้ทันท่วงทีมิได้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะ
ออกข้อกาหนดกรุงเทพมหานครให้ใช้บังคับดังเช่นข้อบัญญัติ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้
บังคับได้
ในการประชุมสภากรุงเทพมหานครคราวต่อไป ให้นาข้อกาหนดกรุงเทพมหานครนั้นเสนอต่อ
สภากรุงเทพมหานครเพื่ออนุมัติ ถ้าสภากรุงเทพมหานครอนุมัติแล้ว ให้ ข้อกาหนดกรุงเทพมหานครนั้นใช้บังคับ
เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป ถ้าสภากรุงเทพมหานครไม่อนุมัติ ให้ข้อกาหนดกรุงเทพมหานครนั้นเป็น
อันตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงกิจการที่ได้กระทาไปในระหว่างที่ใช้ข้อกาหนดกรุงเทพมหานครนั้น
การอนุมัติหรือไม่อนุมัติข้อกาหนดกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไม่อนุมัติให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๗
กำรคลังและทรัพย์สินของกรุงเทพมหำนคร

มาตรา ๑๐๙ ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษาป้ าย อากรการฆ่าสั ตว์ และ
ผลประโยชน์ อื่น อัน เนื่ องในการฆ่าสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ กรุงเทพมหานครจัดเก็บเป็ นรายได้ของ
กรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๑๑๐ ภาษี แ ละค่ า ธรรมเนี ย มรถหรื อ รถยนต์ หรื อ ล้ อ เลื่ อ นที่ จั ด เก็ บ ได้ ใ นเขต
กรุงเทพมหานครให้เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๑๑๑ ให้ กรุงเทพมหานครมีอานาจออกข้อบัญญั ติเก็บภาษีบารุงกรุงเทพมหานคร
สาหรับ น้ามันเบนซินและน้ามันที่คล้ ายกัน น้ ามันดีเซลและน้ามันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลี ยม ซึ่งสถาน
การค้าปลีกในเขตกรุงเทพมหานครเป็นผู้จาหน่ายได้ไม่เกิน ลิตรละห้าสตางค์ ราคาขายปลีกที่สูงเพิ่มขึ้นไม่เกิน
จานวนภาษีที่เรียกเก็บตามมาตรานี้ไม่ถือว่าเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการกาหนดราคาสินค้าและ
ป้องกันการผูกขาด
มาตรา ๑๑๒๑๔ กรุงเทพมหานครมีอานาจออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียม
เพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละสิบของภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร
(๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา
(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
ในการเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทให้ตัดทิ้ง

๑๔

มาตรา ๑๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔

- ๑๘๓ ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีอากรและธรรมเนียมตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น
มาตรา ๑๑๒ ทวิ ๑๕ กรุงเทพมหานครมี อ านาจออกข้อ บั ญ ญั ติ เก็บ ภาษี มู ล ค่าเพิ่ ม โดยให้
กาหนดเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ ป ระมวลรั ษ ฎ ากรเรี ย กเก็ บ ภ าษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ในอั ต ราร้ อ ยละศู น ย์ ใ ห้
กรุงเทพมหานครเก็บในอัตราร้อยละศูนย์
(๒) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราอื่น ให้กรุงเทพมหานครเก็บ
หนึ่งในเก้าของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร
มาตรา ๑๑๓ กิจการใดที่กฎหมายมอบหน้าที่ให้เทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ดาเนินการ ถ้ากิจการ
นั้ น อยู่ ในเขตกรุงเทพมหานครให้ กรุงเทพมหานครเป็ นเจ้าหน้ าที่ ดาเนิน การตามกฎหมายนั้ น และบรรดา
ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาตและค่าปรับเนื่องในกิจการเช่นว่านั้น ให้เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๑๔ กรุงเทพมหานครอาจออกข้อบัญญัติเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ จากผู้ซึ่งใช้
หรื อ ได้ ป ระโยชน์ จ ากบริ ก ารสาธารณะที่ ก รุ ง เทพมหานครจั ด ให้ มี ขึ้ น ได้ เมื่ อ ได้ รั บ ควา มเห็ น ชอบจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๑๑๕ ในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ให้ผู้ว่าราชการ
กรุ ง เทพมหานคร รองผู้ ว่ าราชการกรุ งเทพมหานคร ปลั ด กรุ งเทพมหานคร รองปลั ด กรุ ง เทพมหานคร
ผู้อานวยการสานัก หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีฐานะเป็นสานัก ผู้อานวยการเขต ผู้อานวยการ
กอง หัวหน้ากอง หรือผู้ดารงตาแหน่งเทียบเท่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มี
อานาจและหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมาย เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการนั้นจะได้กาหนดไว้เป็นประการอื่น
ในการบังคับเรียกเก็บภาษีอากรค้างชาระ ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้อานวยการเขต โดย
ความเห็ นชอบของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอานาจสั่ งยึด และสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ ต้อง
รับผิดชอบเสียภาษีอากรได้ โดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่ง
วิธียึ ดและขายทอดตลาดทรัพ ย์สิ น ดังกล่ าวในวรรคสอง ให้ ป ฏิบั ติต ามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง โดยอนุโลม
เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด เมื่อหักค่าธรรมเนียมกับค่าใช้จ่ายในการยึดและขาย และเงิน
ภาษีอากรค้างชาระออกแล้ว ถ้ามีเงินเหลือ ให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สิน
มาตรา ๑๑๖ กรุงเทพมหานครจะมอบให้กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร
หรือค่าธรรมเนีย ม เรียกเก็บ ภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพื่อกรุงเทพมหานครก็ได้ ในกรณี เช่นนี้เมื่อได้หั ก
ค่าใช้จ่ายตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงแล้ว ให้กระทรวง ทบวง กรม นั้นส่งมอบให้แก่กรุงเทพมหานคร

๑๕

มาตรา ๑๑๒ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔

- ๑๘๔ มาตรา ๑๑๗ กรุงเทพมหานครอาจมีรายได้ดงั ต่อไปนี้
(๑) รายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร
(๒) รายได้จากการสาธารณูปโภคของกรุงเทพมหานคร
(๓) รายได้จากการพาณิ ชย์ของกรุงเทพมหานคร การทากิจการร่วมกับบุคคลอื่นหรือจาก
สหการ
(๔) ภาษี อากรหรือ ค่าธรรมเนียมตามที่ จะมีกฎหมายบั ญ ญั ติไว้ให้ เป็น ของเทศบาลหรือ มี
กฎหมายบัญญัติให้เป็นของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ
(๕) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับตามที่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้
(๖) ค่าบริการตามมาตรา ๙๒
(๗) รายได้จากการจาหน่ายพันธบัตร เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และตราเป็น
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
(๘) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
สภากรุงเทพมหานคร
(๙) เงิน อุดหนุ น จากรัฐ บาล ส่ วนราชการ หรือราชการส่ วนท้ องถิ่นอื่น และเงินสมทบจาก
รัฐบาล
(๑๐) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
(๑๑) เงิน กู้จากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร
(๑๒) เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผู้อุทิศให้
(๑๓) เงินช่วยเหลือหรือเงินค่าตอบแทน
(๑๔) รายได้จากทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจที่ดาเนินการเพื่อมุ่งแสวงหากาไรใน
กรุงเทพมหานครตามที่จะมีกฎหมายกาหนด
(๑๕) รายได้จากการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินหรือค่าธรรมเนียมพิเศษตามที่จะมีกฎหมายกาหนด
(๑๖) รายได้อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นของกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๑๘ กรุงเทพมหานครอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้
(๑) เงินเดือน
(๒) ค่าจ้างประจา
(๓) ค่าจ้างชั่วคราว
(๔) ค่าตอบแทน
(๕) ค่าใช้สอย
(๖) ค่าสาธารณูปโภค
(๗) ค่าวัสดุ
(๘) ค่าครุภัณฑ์

- ๑๘๕ (๙) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(๑๐) เงินอุดหนุน
(๑๑) รายจ่ายอื่นตามที่กฎหมายหรือระเบียบของกรุงเทพมหานครกาหนดไว้
(๑๒) รายจ่ายตามข้อผูกพัน
มาตรา ๑๑๙ การจ่ายเงินของกรุงเทพมหานครให้ เป็นไปตามที่ได้อนุญ าตไว้ในข้อบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ห รือข้อบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายเพิ่ มเติมการจ่ายเงิน ซึ่งมิได้อนุญ าตไว้ใน
ข้อบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่าย ให้ เป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ
ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๑๒๐ ให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การบัญชี
การเงิน และทรัพย์สินอื่น ๆ ของกรุงเทพมหานคร
เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจาปี
งบประมาณที่สิ้นสุดลงนั้นในราชกิจจานุเบกษา โดยมิชักช้า
รายงานการรับจ่ายเงินประจาปีตามวรรคสอง เมื่อสานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบ
แล้ว ให้ทารายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อเสนอสภากรุงเทพมหานคร
หมวด ๘
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรัฐบำลกับกรุงเทพมหำนคร

มาตรา ๑๒๑ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่นนอกเหนือจากที่พระราชบัญญัตินี้
และกฎหมายอื่น กาหนดให้ เป็ น อานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ถ้ากระทรวง ทบวง กรมใดเห็ นสมควร
ส่งข้าราชการมาประจากรุงเทพมหานครเพื่อปฏิบัติราชการในหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ ก็ย่อม
กระทาได้ โดยทาความตกลงกับกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๒๒ การตั้ ง งบประมาณเป็ น เงิน อุ ด หนุ น ในกรุ ง เทพมหานคร ให้ รั ฐ บาลตั้ ง ให้
กรุงเทพมหานครโดยตรง
ภายใต้ บั ง คั บ แห่ ง กฎหมายอื่ น เงิ น อุ ด หนุ น ที่ รั ฐ บาลจั ด ให้ แ ก่ ก รุ ง เทพมหานครนั้ น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบกาหนดการใช้จ่ายเงินดังกล่าวก็ได้
มาตรา ๑๒๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติ
ราชการของกรุงเทพมหานคร เพื่อการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอานาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริง
หรือสั่งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร
ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นว่าการปฏิบัติใด ๆ ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขัดต่อ

- ๑๘๖ กฎหมาย มติ ข องคณะรั ฐ มนตรี ห รื อ เป็ น ไปในทางที่ อ าจท าให้ เ สี ย ประโยชน์ ข องกรุ ง เทพมหานคร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะยับยั้งหรือสั่งการตามที่เห็นสมควรก็ได้
บทเฉพำะกำล

มาตรา ๑๒๔ ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อบัญญั ติ ประกาศ หรือคาสั่ง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญ ญัตินี้ ให้ นาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคาสั่งที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษามาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๕ ให้ดาเนิน การให้ มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๒๖ ให้กรุงเทพมหานครจัดให้มีส่วนราชการตามมาตรา ๖๐ ภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๒๗ ให้ดาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และสมาชิกสภาเขตให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๒๘ ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้นาบทบัญญัติแห่งกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม และให้อานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามกฎหมายนั้นเป็นอานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
ในการเลื อกตั้งตามวรรคหนึ่ ง ให้ ถือเขตแต่ละเขตเป็นเขตเลื อกตั้ง และให้ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศจานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะทาการเลือกตั้งในแต่ละเขตนั้น
จานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่แต่ละเขตจะพึงมี ให้คานวณตามเกณฑ์จานวนราษฎร
แต่ละเขตตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่กระทรวงมหาดไทยประกาศครั้งสุดท้ายก่อนวันประกาศพระราช
กฤษฎีกา ให้ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในราชกิจจานุเบกษา โดยถือเกณฑ์หนึ่งแสนคนต่อ
สมาชิ ก สภากรุ ง เทพมหานครหนึ่ ง คน เขตใดมี ร าษฎรไม่ ถึ ง หนึ่ ง แสนคนให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภา
กรุ งเทพมหานครในเขตนั้ น ได้ ห นึ่ งคน ถ้ าเขตใดมี ร าษฎรเกิ น หนึ่ งแสนคนก็ ให้ มี ก ารเลื อ กตั้ งสมาชิ ก สภา
กรุงเทพมหานครในเขตนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนต่อจานวนราษฎรทุกหนึ่งแสนคน เศษของหนึ่งแสนถ้าถึงห้าหมื่น
หรือกว่านั้นให้นับเป็นหนึ่งแสน
การประกาศตามวรรคสอง และผลการเลือกตั้งสมาชิ กสภากรุงเทพมหานครให้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๒๙ ในระหว่างที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๕๙ ให้นาบัญชีอัตราเงินเดือน
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

- ๑๘๗ และผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพม หานคร ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๒๐ มาใช้บังคับ
มาตรา ๑๓๐ นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ จนถึ ง วั น เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภา
กรุงเทพมหานครตามาตรา ๑๒๗ ให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงมีวาระอยู่ในตาแหน่งต่อไป ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวเมื่อมีเหตุอันสมควร
ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็ น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี มี อ านาจสั่ ง ให้ ส มาชิ ก สภา
กรุงเทพมหานครทั้งคณะหรือแต่ละบุคคลพ้นจากตาแหน่ง และจะแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรดารงตาแหน่งแทน
ก็ได้
ในกรณี ที่ ส มาชิ ก สภากรุ ง เทพมหานครว่ า งลงในระหว่ า งระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรดารงตาแหน่งแทนก็ได้
มาตรา ๑๓๑ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งดารง
ตาแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงอยู่ในตาแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครซึ่งได้รับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๒๗ จะเข้ารับหน้าที่ ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวเมื่อมีเหตุอัน
สมควรให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอานาจสั่งให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตาแหน่งและจะแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรดารง
ตาแหน่งแทนก็ได้
มาตรา ๑๓๒ ให้ตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบลและสารวัตร
กานันในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงมีอยู่ต่อไป ถ้าในเขตหรือแขวงใด
หมดความจาเป็นต้องมีตาแหน่งดังกล่าว ให้กรุงเทพมหานครประกาศยกเลิกตาแหน่งนั้นในราชกิจจานุเบกษา

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร
พลเอก ป. ติณสูลำนนท์
นำยกรัฐมนตรี

- ๑๘๘ หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญ ญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญ ญัติระเบียบบริห าร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน แม้จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาแล้วรวม ๕ ครั้ง ก็
ยังมีบทบัญญัติที่ไม่เหมาะสมกับกาลสมัย ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการกรุงเทพมหานครมีความเหมาะสม
และคล่องตัวสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้โดยสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และ
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจาเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔๑๖
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นไป
มาตรา ๕ ในระหว่างที่กรุงเทพมหานครยังมิได้มอบให้กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
เพื่อกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
๒๕๒๘ ให้กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นอีกเท่ากับอัตราภาษีตามมาตรา
๑๑๒ ทวิ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
การเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากรตามมาตรานี้ ให้ถือว่ากรุงเทพมหานครได้มอบ
ให้กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๑๖
มาตรา ๖ ให้ รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงมหาดไทยและรัฐ มนตรี ว่า การกระทรวงการคลั ง
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมำยเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้พ ระราชบั ญ ญั ติฉบั บ นี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญ ญั ติแก้ไขเพิ่มเติ ม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้ยกเลิกภาษีการค้าและนาภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
มาใช้แทน สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครในส่วนที่เกี่ยวกับรายได้
เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ภาษีดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙๑๗
หมายเหตุ:- เหตุผ ลในการประกาศใช้พระราชบัญ ญั ติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญ ญัติระเบียบบริห าร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มี
สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที่ ๒๐๑/ฉบับพิเศษ หน้า ๒๐๘/๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
๑๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนที่ ๙ ก/หน้า ๑/๙ เมษายน ๒๕๓๙
๑๖

- ๑๘๙ กรุงเทพมหานครที่ยังไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ ประกอบกับมีบทบัญญัติบางประการที่ยังไม่
เหมาะสม สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ และให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒๑๘
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร ในส่วนของการกาหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ที่เกี่ยวกับการมีสัญชาติไทยและการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งยังไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยยังได้เพิ่มสิทธิของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถลงคะแนนเสียงให้สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตาแหน่งตามที่กฎหมาย
บัญญัติ และให้มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้
รวมทั้ งให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ห น้ าที่ บ ารุงรั ก ษาศิ ล ปะ จารีต ประเพณี ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ให้
เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐๑๙
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประเพณีการปกครองประเทศไทยใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ห้ามมิให้เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล
เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องสภาพทางกาย แต่บทบัญญัติมาตรา ๑๖ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ ห ารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็ น บทบั ญ ญั ติ ที่ถื อปฏิบั ติต่ อบุ คคล เพราะเหตุ แห่ งความ
แตกต่างในเรื่องสภาพทางกาย สมควรแก้ไขบทบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

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

- ๑๙๐ -

- ๑๙๑ -

พระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ
พ.ศ. ๒๕๔๒
[แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๒]
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกำลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทา
ได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ ตราพระราชบัญญั ติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.
๒๕๔๒”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ /ตอนที่ ๑๒๐ก/หน้า ๒๑/๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒

- ๑๙๒ มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑
(๒) พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.
๒๕๒๑ พ.ศ. ๒๕๒๓
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๔ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศหรือคาสั่งใดที่
ได้กาหนดเป็ น อานาจหน้าที่ของนายกเมืองพัทยาหรือปลัดเมืองพัทยาตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริห าร
ราชการเมืองพัทยา ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคาสั่งนั้น
อ้างถึงประธานสภาเมืองพัทยาหรือนายกเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสภาเมืองพัทยา
“ข้อบัญญัติ” หมายความว่า ข้อบัญญัติเมืองพัทยา
“ผู้ว่าราชการจังหวัด” หมายความว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ มี
อานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
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 สภาเมืองพัทยาประกอบด้วยสมาชิกจานวนยี่สิบสี่คน ซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา
ในกรณี ที่ตาแหน่ งสมาชิกว่างลงไม่ว่าด้ว ยเหตุใดและยังมิได้มีการเลื อกตั้งสมาชิกขึ้นแทน
ตาแหน่งที่ว่าง ให้สภาเมืองพัทยาประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๑๐ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิก
(๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ ๑ มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้งและ
(๓) มี ชื่ อ อยู่ ใ นทะเบี ย นบ้ า นในเขตเมื อ งพั ท ยาเป็ น เวลาติ ด ต่ อ กั น ไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ร้ อ ย
แปดสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง
มาตรา ๑๑ บุคคลผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามมิ
ให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
(๑) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๒) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๔) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มาตรา ๑๒ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง และ
(๓) มีชื่ ออยู่ ในทะเบี ย นบ้ านในเขตเมื องพั ทยาเป็ นเวลาติ ดต่ อกัน ไม่ น้อ ยกว่าหนึ่ งปี นับ ถึ ง
วันสมัครรับเลือกตั้ง หรือเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาในวันสมัครรับเลือกตั้งและได้เสียภาษี

- ๑๙๔ ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบารุงท้องที่ ให้เมืองพัทยาในปีที่สมัครหรือ
ในปีก่อนปีที่สมัครหนึ่งปี
มาตรา ๑๓ บุ คคลผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ ามมิให้ ใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
(๑) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒)หรือ (๔)
(๒) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ต้องคาพิพากษาให้จาคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
(๕) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีใน
วันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
(๖) เคยถูกไล่ ออก ปลดออก หรือให้ ออกจากราชการ หน่ วยงานของรัฐ หรือรัฐ วิส าหกิ จ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๗) เคยต้อ งค าพิ พ ากษาหรื อ คาสั่ งของศาลให้ ท รัพ ย์ สิ น ตกเป็ น ของแผ่ น ดิ น เพราะร่ารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๘) เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
(๙) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา
(๑๐) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือของรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
(๑๑) อยู่ในระหว่างต้องห้ามหรือตัดสิทธิมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
(๑๒) เคยเป็ นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริห ารท้องถิ่น ซึ่งถูกให้ พ้นจากตาแหน่งเนื่องจาก
กระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
(๑๓) เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งราษฎรลงคะแนนเสียงให้พ้นจาก
ตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่นและยังไม่
พ้นกาหนดห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่งครั้งหลังสุดจนถึงวันเลือกตั้ง
มาตรา ๑๔ การเลือกตั้งสมาชิกให้กระทาโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี การสมั ครรับ เลื อกตั้ งและการเลื อ กตั้ ง ให้ เป็ น ไปตามกฎหมายว่าด้ ว ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
มาตรา ๑๕ อายุของสภาเมืองพัทยามีกาหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
สมาชิกภาพของสมาชิกเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง
มาตรา ๑๖ ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเมืองพัทยาด้วยถ้อยคา
ดังต่อไปนี้

- ๑๙๕ “ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตตาม
ความเห็นของข้าพเจ้าโดยบริสุทธิ์ใจ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม”
มาตรา ๑๗ สมาชิกเป็ นผู้ แทนของประชาชนในเขตเมืองพัทยา และต้องปฏิบัติห น้าที่ตาม
ความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายใดๆ
มาตรา ๑๘ สมาชิกต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในสัญญาที่เมืองพัทยา
เป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทาให้แก่เมืองพัทยาหรือที่เมืองพัทยากระทา
มาตรา ๑๙ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาเมืองพัทยาหรือมีการยุบสภาเมืองพัทยา
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาเมืองพัทยา
(๔) กระทาการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๘
(๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓
(๖) ขาดประชุมสภาเมืองพัทยาสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๗) สภาเมืองพัทยามีมติให้พ้นจากตาแหน่ง เพราะมีความประพฤติในทางที่จะนามาซึ่งความ
เสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่เมืองพัทยา หรือกระทาการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาเมืองพัทยา
โดยมีสมาชิกจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาเมืองพัทยาพิจารณา
และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้สมาชิกภาพสิ้นสุด
ลงนับแต่วันที่สภาเมืองพัทยามีมติ
(๘) ราษฎรผู้ มี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ งในเขตเมื อ งพั ท ยาได้ ล งคะแนนเสี ย งให้ พ้ น จากต าแหน่ งตาม
กฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เมื่อมีกรณีสงสัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คาวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้น สุดลงตาม (๘) พร้อมกัน ให้ถือว่าเป็นการยุบสภาเมือง
พัทยา
มาตรา ๒๐ เมื่อตาแหน่งสมาชิกว่างลงเพราะถึงคราวออกตามอายุของสภาเมืองพัทยา หรือมี
การยุบสภาเมืองพัทยา หรือถือว่ามีการยุบสภาเมืองพัทยาตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม ให้มีการเลือกตั้งภายใน
สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบอายุของสภาเมืองพัทยา หรือวันที่มีการยุบสภาเมืองพัทยา หรือวันที่ถือว่ามีการยุบ
สภาเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๑ เมื่อตาแหน่งสมาชิกว่างลงให้มีการเลือกตั้งสมาชิกขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่างภายใน
สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ตาแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่อายุของสภาเมืองพัทยาเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ให้ ส มาชิ ก ซึ่ งได้ รั บ เลื อ กตั้ งแทนนั้ น อยู่ ในต าแหน่ งได้ เพี ย งเท่ าอายุ ข องสภาเมื อ งพั ท ยาที่
เหลืออยู่

- ๑๙๖ ในกรณีที่ตาแหน่งสมาชิกว่างลงเกินกึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดรายงานเสนอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งยุบสภาเมืองพัทยาก็ได้
มาตรา ๒๒ ให้ ส ภาเมืองพั ทยาเลื อกสมาชิกเป็ นประธานสภาเมืองพั ทยาคนหนึ่งและรอง
ประธานสภาเมืองพัทยาจานวนสองคน แล้วเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
การเลือกประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยาให้กระทาในการประชุม
สภาเมืองพัทยาครั้งแรกภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไป
มาตรา ๒๓ ประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยา อยู่ในตาแหน่งจนครบ
อายุ ของสภาเมืองพัทยา หรือมีการยุบ สภาเมืองพัทยา หรือถือว่ามีการยุบสภาเมืองพัทยาตามมาตรา ๑๙
วรรคสาม
มาตรา ๒๔ นอกจากการพ้ น จากต าแหน่ งตามมาตรา ๒๓ ประธานสภาเมือ งพั ท ยาและ
รองประธานสภาเมืองพัทยาพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) พ้นจากสมาชิกภาพแห่งสภาเมืองพัทยา
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่ตาแหน่งประธานสภาเมืองพัทยาหรือรองประธานสภาเมืองพัทยาว่างลง
เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา ๒๔ ให้สภาเมืองพัทยาเลือกสมาชิกขึ้นเพื่อดารงตาแหน่งที่ว่างแทนภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ตาแหน่งว่างลง
มาตรา ๒๖ ประธานสภาเมืองพัทยามีหน้าที่ดาเนินการประชุมและดาเนินกิจการอื่นให้เป็นไป
ตามข้อบังคับเมืองพัทยา
รองประธานสภาเมืองพัทยามีหน้าที่ช่วยประธานสภาเมืองพัทยาปฏิบัติการตามหน้าที่และ
กระทากิจการตามที่ประธานสภาเมืองพัทยามอบหมาย
ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาเมืองพัทยาหรือประธานสภาเมืองพัทยาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้หรือไม่ปฏิบัติหน้ าที่ ให้รองประธานสภาเมืองพัทยาคนที่ห นึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน และในกรณีที่ไม่มี
ประธานสภาเมือ งพั ท ยาและรองประธานสภาเมื องพั ท ยาคนที่ ห นึ่ งหรือประธานสภาเมืองพั ท ยาและรอง
ประธานสภาเมืองพัทยาคนที่หนึ่งไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภา
เมืองพัทยาคนที่สองปฏิบัติหน้าที่แทน
ในการประชุมครั้งใดถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติหน้ าที่ประธานในที่ประชุม ให้สมาชิกเลือกกันเองเพื่อทา
หน้าที่ประธานในที่ประชุมสาหรับการประชุมครั้งนั้น
ในการประชุมครั้งใด ถ้าผู้ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมสั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระ
การประชุม แต่สมาชิกจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกเท่าที่มีอยู่เสนอให้เ ปิดประชุมให้ดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้นต่อไป จนกว่าสมาชิกจะมีมติให้ปิดประชุม และให้นาความในวรรคสาม
และวรรคสี่มาใช้บังคับกับกรณีดังกล่าว

- ๑๙๗ มาตรา ๒๗ ประธานสภาเมือ งพั ท ยาอาจแต่ งตั้ งเลขานุ ก ารประธานสภาเมื องพั ท ยาและ
ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาไม่เกินจานวนรองประธานสภาเมืองพัทยา เพื่อช่วยเหลือกิจการตามที่
ได้รับมอบหมาย
บุ ค คลซึ่ งได้ รั บ การแต่ งตั้ งเป็ น เลขานุ ก ารประธานสภาเมื อ งพั ท ยาหรือ ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร
ประธานสภาเมืองพัทยา ต้องมิใช่รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมือง
พัทยา ประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษา
เลขานุ การประธานสภาเมืองพัทยา และผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาพ้นจาก
ตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ประธานสภาเมืองพัทยาพ้นจากตาแหน่ง
(๒) ประธานสภาเมืองพัทยามีคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง
(๓) ตาย
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาเมืองพัทยา
(๕) ต้องคาพิพากษาให้จาคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
มาตรา ๒๘ ให้ ป ลั ด เมื อ งพั ท ยาท าหน้ าที่ เลขานุ ก ารสภาเมื อ งพั ท ยา มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
งานธุรการและการจัดประชุมและงานอื่นใดตามที่สภาเมืองพัทยามอบหมาย
มาตรา ๒๙ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกอันเป็ นการเลือกตั้งทั่วไปให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเรียกประชุมสภาเมืองพัทยาครั้งแรก
ในปีปฏิทินหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของสภาเมืองพัทยาไม่น้อยกว่าสองสมัยแต่ต้องไม่เกิน
สี่สมัย จานวนสมัยประชุมสามัญและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีแต่ละสมัยให้สภาเมืองพัทยากาหนดแต่
สภาเมืองพัทยาจะกาหนดจานวนสมัยประชุมและวันเริ่มสมัยประชุมสาหรับปีแรกเป็นการเฉพาะก็ได้
สมัยประชุมสามัญให้มีกาหนดสามสิบวัน แต่ถ้ามีกรณีจาเป็นสภาเมืองพัทยาจะมีมติขยาย
สมัยประชุมสามัญออกไปอีกก็ได้แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน
มาตรา ๓๐ เมื่อมีกรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์แห่งเมื องพัทยา นายกเมืองพัทยาหรือสมาชิก
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ อาจยื่นคาร้องต่อประธานสภาเมืองพัทยาขอให้เปิดประชุม
สมัยวิสามัญได้ และให้ประธานสภาเมืองพัทยาเรียกประชุมสมัยวิสามัญโดยกาหนดวันประชุมภายในเจ็ดวันนับ
แต่วันที่ได้รับคาร้อง
สมัยประชุมวิสามัญให้มีกาหนดสิบห้าวัน
มาตรา ๓๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๙ ให้ประธานสภาเมืองพัทยาเรียกประชุมสภาเมืองพัทยา
ตามสมัยประชุม
ในกรณี ที่ ไม่ มี ป ระธานสภาเมื อ งพั ท ยาหรือ ประธานสภาเมื อ งพั ท ยาไม่ เรีย กประชุ ม ตาม
กฎหมาย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมและนัดให้สมาชิกมาประชุมในกรณีดังต่อไปนี้

- ๑๙๘ (๑) สมาชิกจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่มีสิทธิยื่นคาร้องต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัด ขอให้เรียกประชุมสภาเมืองพัทยาได้ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกประชุมสภาเมืองพัทยา
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้อง
(๒) กรณีที่ไม่มีการประชุมภายในระยะเวลาเจ็ดวันนับแต่วันเริ่มกาหนดให้มีการประชุมตาม
มาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมสภาเมืองพัทยา ประธานสภาเมืองพัทยา และ
รองประธานสภาเมืองพัทยา จะทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมมิได้ และให้สมาชิกเลือกกันเองเพื่อทาหน้าที่
ประธานในที่ประชุมสาหรับการประชุมครั้งนั้น
มาตรา ๓๒ การประชุมสภาเมืองพัทยา ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
สมาชิกเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา หรือผู้ซึ่งนายกเมืองพัทยามอบหมายมีสิทธิเข้าประชุม
สภาเมืองพั ทยา และมีสิท ธิแถลงข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็ นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่
ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มาตรา ๓๓ การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ที่บัญญัติไว้
เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัตินี้
สมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม
มีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๓๔ สภาเมืองพัทยาจะกระทาการใดอันมิใช่เป็นอานาจหน้าที่ของเมืองพัทยาไม่ได้
มาตรา ๓๕ การประชุมสภาเมืองพั ทยาต้องกระทาโดยเปิดเผยตามลักษณะที่ได้กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา แต่ถ้านายกเมืองพัทยาหรือสมาชิกจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจานวน
สมาชิกเท่าที่มีอยู่ร้องขอให้ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับ
มาตรา ๓๖ ในที่ประชุมสภาเมืองพัทยา สมาชิกมีสิทธิตั้งกระทู้ถามนายกเมืองพัทยาในเรื่องที่
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของนายกเมืองพัทยา
มาตรา ๓๗ สมาชิกจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่มีสิทธิเข้าชื่อ
เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาเมืองพัทยาเพื่อให้นายกเมืองพัทยาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง
ความเห็นในปัญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการเมืองพัทยาโดยไม่มีการลงมติ
ญัตติตามวรรคหนึ่งให้ยื่นต่อประธานสภาเมืองพัทยา และให้ประธานสภาเมืองพัทยากาหนด
วันสาหรับการอภิปรายทั่วไป ซึ่งต้องไม่เร็วกว่าห้าวันและไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับญัตติ แล้วแจ้งให้
นายกเมืองพัทยาทราบ
มาตรา ๓๘ สภาเมืองพัทยามีอานาจเลือกสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภาเมือง
พัทยา และมีอานาจเลือกบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเมืองพัทยาเพื่อ

- ๑๙๙ กระท ากิจการหรือพิ จารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยู่ในอานาจหน้าที่ของสภาเมือ งพัท ยาแล้ ว
รายงานต่อสภาเมืองพัทยา
ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหนึ่ง นายกเมืองพัทยามีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผู้เป็น
หรือมิได้เป็นสมาชิก เพื่อให้สภาเมืองพัทยาแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของ
จานวนกรรมการทั้งหมด
คณะกรรมการที่สภาเมืองพัทยาตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
หรือปฏิบัติการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
มาตรา ๓๙ สภาเมืองพัทยามีอานาจตราข้อบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของสมาชิก ข้อบังคับ
การประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
การเสนอญั ต ติ การปรึ ก ษา การอภิ ป ราย การลงมติ การตั้ งและตอบกระทู้ ถ าม การเปิ ด อภิ ป รายทั่ ว ไป
การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย และกิจการอื่นอันเป็นหน้าที่ของสภาเมืองพัทยา
มาตรา ๔๐ เงิ น ประจ าต าแหน่ ง เงิ น ค่ า เบี้ ย ประชุ ม และประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ของ
ประธานสภาเมื อ งพั ท ยา รองประธานสภาเมื อ งพั ท ยา สมาชิ ก เลขานุ ก ารประธานสภาเมื อ งพั ท ยา
ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา กรรมการสามัญหรือกรรมการวิสามั ญที่สภาเมืองพัทยาตั้งขึ้น หรือ
อนุกรรมการที่คณะกรรมการตั้งขึ้น ให้เป็นไปตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
ส่วนที่ ๒
นำยกเมืองพัทยำ

มาตรา ๔๑ ให้เมืองพัทยามีนายกเมืองพัทยาคนหนึ่งซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
เขตเมืองพัทยา
การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาให้กระทาโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
หลั ก เกณฑ์ และวิธีการสมัครรับ เลื อกตั้งและการเลื อกตั้ งนายกเมืองพัท ยา ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
มาตรา ๔๒ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายก
เมืองพัทยาโดยอนุโลม
มาตรา ๔๓ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยา
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
(๓) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ

- ๒๐๐ (๔) มีชื่ ออยู่ ในทะเบี ย นบ้ านในเขตเมื องพั ทยาเป็ นเวลาติ ดต่ อกัน ไม่ น้อ ยกว่าหนึ่งปี นับ ถึ ง
วันสมัครรับเลือกตั้ง หรือเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาในวันสมัครรับเลือกตั้งและได้เสียภาษี
ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบารุงท้องที่ ให้เมืองพัทยาในปีที่สมัครหรือ
ในปีก่อนปีที่สมัครหนึ่งปี
มาตรา ๔๔ บุคคลผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๑๓ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยา
มาตรา ๔๕ ๒ ให้ นายกเมืองพัทยาดารงตาแหน่งนับตั้งแต่วันเลือกตั้ ง และมีระยะการดารง
ตาแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
เมื่อนายกเมืองพัทยาพ้นจากตาแหน่ง ให้จัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นใหม่ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่
วันที่พ้นจากตาแหน่ง
มาตรา ๔๖ ให้มีการมอบหมายงานในหน้าที่นายกเมืองพัทยาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้มี
การประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา
นายกเมื อ งพั ท ยาอาจแต่ งตั้ งรองนายกเมื อ งพั ท ยาจ านวนไม่ เกิ น สี่ ค นซึ่ งมิ ใช่ ส มาชิ ก เป็ น
ผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเมืองพัทยาตามที่นายกเมืองพัทยามอบหมาย
มาตรา ๔๗ รองนายกเมืองพัทยาต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๓ (๑) (๒) และ (๓) และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๔
มาตรา ๔๘ นายกเมืองพัทยามีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายและรั บ ผิ ด ชอบในการบริห ารราชการของเมื อ งพั ท ยาให้ เป็ น ไปตาม
กฎหมาย ข้อบัญญัติ และนโยบาย
(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเมืองพัทยา
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเมื องพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการ
นายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษา
(๔) วางระเบียบเพื่อให้งานของเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกาหนดให้ เป็ นอานาจหน้าที่ของนายกเมืองพัทยาหรือนายกเทศมนตรีห รือ
คณะเทศมนตรี
มาตรา ๔๙ นายกเมืองพัทยาและรองนายกเมืองพัทยาต้องไม่กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) ด ารงต าแหน่ งหรื อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ใดในการพาณิ ช ย์ ข องเมื อ งพั ท ยา หรื อ บริ ษั ท ที่
เมืองพัทยาถือหุ้น เว้นแต่ตาแหน่งที่ต้องดารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
๒ มาตรา ๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

- ๒๐๑ (๒) เป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ไม่ ว่ า ทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มในสั ญ ญาที่ ท ากั บ เมื อ งพั ท ยา หรื อ
การพาณิชย์ของเมืองพัทยา หรือบริษัทที่เมืองพัทยาถือหุ้น
มาตรา ๕๐ นายกเมืองพัทยาพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) เมื่อมีการยุบสภาเมืองพัทยาตามมาตรา ๗๖
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๔๓ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๔
(๖) กระทาการฝ่าฝืนมาตรา ๔๙
(๗) รัฐมนตรีพิจารณาสอบสวนและสั่งให้ออกจากตาแหน่ง เพราะมีความประพฤติในทางที่จะ
นามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่เมืองพัทยา หรือปฏิบัติการหรือละเลยไม่ปฏิบัติการ
อันควรปฏิบัติในลักษณะที่จะเป็นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรงแก่เมืองพัทยา หรือแก่ราชการโดยส่วนรวมหรือ
แก่ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน
(๘) ราษฎรผู้ มี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ งในเขตเมื อ งพั ท ยาได้ ล งคะแนนเสี ย งให้ พ้ น จากต าแหน่ งตาม
กฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ในระหว่างที่ไม่มีนายกเมืองพัทยา ให้ปลัดเมืองพัทยาปฏิบัติหน้าที่ของนายกเมืองพั ทยาเท่าที่
จาเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนกว่านายกเมืองพัทยาซึ่งได้รับเลือกตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่
เมื่อมีกรณี สงสั ยว่าความเป็นนายกเมืองพัทยาสิ้นสุ ดลงตาม (๕) หรือ (๖) ให้ ผู้ ว่าราชการ
จังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คาวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นที่สุด
มาตรา ๕๑ รองนายกเมืองพัทยาพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) นายกเมืองพัทยาพ้นจากตาแหน่ง
(๒) นายกเมืองพัทยามีคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง
(๓) ตาย
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกเมืองพัทยา
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๗
(๖) กระทาการฝ่าฝืนมาตรา ๔๙
ให้น าความในวรรคสามของมาตรา ๕๐ มาใช้บังคับกับกรณี รองนายกเมืองพัทยาด้วยโดย
อนุโลม
มาตรา ๕๒ นายกเมืองพัทยาอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกเมืองพัทยาและผู้ช่วยเลขานุการ
นายกเมืองพัทยาไม่เกินจานวนรองนายกเมืองพัทยา และอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรึกษาและ
ที่ปรึกษาได้จานวนรวมกันแล้วไม่เกินห้าคน เพื่อช่วยเหลือในการบริหารราชการเมืองพัทยาตามที่นายกเมือง
พัทยามอบหมาย

- ๒๐๒ บุ ค คลที่ ได้รั บ แต่ งตั้ งเป็ น เลขานุ การนายกเมื องพั ท ยา ผู้ ช่ว ยเลขานุ ก ารนายกเมือ งพั ท ยา
ประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาต้องมิใช่สมาชิก และให้นามาตรา ๕๑ (๑) (๒) (๓) และ (๔) มาใช้บังคับกับ
การพ้นจากตาแหน่งของบุคคลดังกล่าวด้วย
มาตรา ๕๓ เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเมือง
พัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษา
หรือที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
หมวด ๓
ระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ

มาตรา ๕๔ ให้นายกเมืองพัทยาควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเมืองพัทยา
และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเมืองพัทยาและลูกจ้างเมืองพัทยา
มาตรา ๕๕ เมืองพัทยาแบ่งส่วนราชการดังต่อไปนี้
(๑) สานักปลัดเมืองพัทยา
(๒) ส่ ว นราชการอื่ น ตามที่ น ายกเมื อ งพั ท ยาประกาศก าหนดโดยความเห็ น ชอบของ
กระทรวงมหาดไทย
การก าหนดอ านาจหน้ าที่ ของส านั กปลั ด เมือ งพั ท ยา และส่ ว นราชการอื่น ตามวรรคหนึ่ ง
ให้เป็นไปตามที่นายกเมืองพัทยาประกาศกาหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๕๖ ให้มีปลัดเมืองพัทยาคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเมืองพัทยาและลูกจ้าง
เมืองพัทยารองจากนายกเมืองพัทยา และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาของเมืองพัทยาให้เป็นไปตาม
นโยบาย และมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดหรือตามที่นายกเมืองพัทยามอบหมาย
การบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๕๗ ในกรณี ที่ มี ค วามจาเป็ น เพื่ อประโยชน์ แ ก่ ราชการเมื อ งพั ท ยาที่ จ ะต้ อ งอาศั ย
ข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นอื่นมาปฏิบัติงานชั่วคราว นายกเมืองพัทยาอาจขอยืมตัวผู้นั้นมาช่วยปฏิบัติราชการของเมืองพัทยาเป็น
การชั่ ว คราวโดยมี ก าหนดเวลาก็ ให้ ก ระท าได้ แต่ ต้ อ งท าความตกลงกั บ หน่ ว ยราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ
รัฐวิส าหกิจ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น อื่นนั้นก่อน และเมื่อหมดความจาเป็น เมื่อใดให้ รีบ ส่งตัว ผู้ นั้ น
คืนสังกัดเดิม
ให้ถือว่าข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ผู้ ได้ รั บ แต่ งตั้ งตามวรรคหนึ่ ง มี อ านาจหน้ า ที่ เป็ น พนั ก งานเมื อ งพั ท ยาตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยไม่ขาดจากสถานภาพเดิม และคงได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง แล้วแต่กรณี จากสังกัดเดิม

- ๒๐๓ มาตรา ๕๘ อานาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกเมืองพัทยา ให้เป็นไป
ตามที่นายกเมืองพัทยามอบหมาย
ในกรณีที่นายกเมืองพัทยาไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกเมืองพัทยาตามลาดับที่นายก
เมืองพัทยาจัดไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกเมืองพัทยาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัด
เมืองพัทยาเป็นผู้รักษาราชการแทน
อานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกเมืองพัทยาจะพึง
ปฏิบัติหรือดาเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคาสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคาสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น
ไม่ได้กาหนดในเรื่องการมอบอานาจไว้เป็นอย่างอื่น นายกเมืองพัทยาอาจมอบอานาจโดยทาเป็นหนังสือให้
รองนายกเมืองพัทยาเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเมืองพัทยาก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดเมืองพัทยาหรือรองปลัด
เมืองพัทยาปฏิบัติราชการแทน ให้ทาเป็นคาสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ
การปฏิบัติราชการแทนนายกเมืองพัทยาตามวรรคสาม ต้องกระทาภายใต้การกากับดูแลและ
กรอบนโยบายที่นายกเมืองพัทยากาหนดไว้
มาตรา ๕๙ ในกรณี ที่ มีรองปลั ดเมื องพั ทยา อานาจในการสั่ งหรือการปฏิ บั ติราชการของ
รองปลัดเมืองพัทยา ให้เป็นไปตามที่ปลัดเมืองพัทยามอบหมาย
ในกรณี ที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งปลัดเมืองพัทยาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองปลั ด
เมืองพัทยาเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองปลัดเมืองพัทยาหลายคนให้ รองปลัดเมืองพัทยาผู้มีอาวุโสตาม
ระเบียบแบบแผนของราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดารงตาแหน่งรองปลัดเมืองพัทยาหรือมีแต่ไม่
อาจปฏิ บั ติราชการได้ ให้ น ายกเมืองพั ทยาแต่งตั้งหั ว หน้าส่ วนราชการของเมืองพัทยาหรือผู้ ดารงตาแหน่ ง
เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน
อานาจในการสั่ ง การอนุญ าต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ปลั ดเมืองพัทยาจะพึ ง
ปฏิบัติหรือดาเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคาสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคาสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น
ไม่ได้กาหนดเรื่องการมอบอานาจไว้เป็นอย่างอื่น ปลัดเมืองพัทยาอาจมอบอานาจโดยทาเป็นหนังสือให้รองปลัด
เมืองพัทยาปฏิบัติราชการแทนปลัดเมืองพัทยาก็ได้ แต่ถ้าจะมอบให้หัวหน้าส่วนราชการของเมืองพัทยาหรือ
ผู้ดารงตาแหน่งเทียบเท่าปฏิบัติราชการแทน ให้ทาเป็นคาสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ
มาตรา ๖๐ ในกรณี ที่ไม่มีผู้ ดารงตาแหน่งหั ว หน้าส่ว นราชการของเมืองพัท ยาหรือผู้ ดารง
ตาแหน่งเทียบเท่าหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดเมืองพัทยาแต่งตั้งพนักงานเมืองพัทยาคนหนึ่งเป็น
ผู้รักษาราชการแทนได้ ทั้งนี้ ให้ทาเป็นคาสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ
อานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่หัวหน้าส่วนราชการของ
เมืองพัทยาหรือผู้ดารงตาแหน่งเทียบเท่าจะพึงปฏิบัติ หรือดาเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อบัญญัติ หรือคาสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ
หรือคาสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไม่ได้กาหนดเรื่องการมอบอานาจไว้เป็นอย่างอื่น หัวหน้าส่วน

- ๒๐๔ ราชการของเมืองพัทยาหรือผู้ดารงตาแหน่งเทียบเท่าอาจมอบอานาจโดยทาเป็นหนังสือให้พนักงานเมืองพัทยา
คนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนได้ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๖๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยาและพนักงานเมือง
พัทยาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๔
อำนำจหน้ำที่ของเมืองพัทยำ

มาตรา ๖๒ ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมาย เมืองพัทยามีอานาจหน้าที่ดาเนินการ
ในเขตเมืองพัทยาในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การรักษาความสงบเรียบร้อย
(๒) การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(๓) การคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(๔) การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง
(๕) การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
(๖) การจัดการจราจร
(๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(๘) การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการบาบัดน้าเสีย
(๙) การจัดให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
(๑๐) การจัดให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ และที่จอดรถ
(๑๑) การควบคุมอนามัยและความปลอดภัยในร้านจาหน่ายอาหาร โรงมหรสพและสถาน
บริการอื่น
(๑๒) การควบคุมและส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว
(๑๓) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๑๔) อานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นของเทศบาลนครหรือของเมืองพัทยา
มาตรา ๖๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บัญญัติให้เป็นอานาจหน้าที่ของเมืองพัทยา
หรือข้อบัญญัติ ให้นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา รองปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วน
ราชการของเมืองพัทยา หรือผู้ดารงตาแหน่งเทียบเท่า และพนักงานเมืองพัทยา ซึ่งนายกเมืองพัทยาแต่งตั้งเป็น
พนั กงานเจ้าหน้ าที่ ส าหรับ ปฏิ บั ติห น้ าที่ดังกล่ าว และให้ มีฐานะเป็ นพนั กงานฝ่ ายปกครองหรือตารวจตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้มีอานาจดังต่อไปนี้

- ๒๐๕ (๑) เข้าไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือข้อบัญญัติ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการของสถานที่นั้น
(๒) มีห นั งสื อสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือสั่ ง ให้ แสดงเอกสารหรือ
หลั กฐานอื่น ที่ เกี่ย วข้อ งกับ การกระท าที่มี เหตุอั นควรสงสั ยว่ามี การฝ่ าฝื น หรือไม่ป ฏิ บัติ ตามกฎหมายหรือ
ข้อบัญญัติ
(๓) ยึ ด หรื อ อายั ดเอกสาร หลั ก ฐาน ยานพาหนะหรือสิ่ งใดๆ เพื่ อใช้ เป็ น หลั ก ฐานในการ
ดาเนินคดี
(๔) จับกุมผู้กระทาความผิดตามกฎหมาย หรือข้อบัญญัติเพื่อดาเนินคดี
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารปฏิ บั ติห น้ าที่ ของพนั ก งานเจ้าหน้ าที่ ต ามวรรคสอง ให้ เป็ น ไปตาม
ระเบียบที่นายกเมืองพัทยากาหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย
ในกรณีที่มีการกระทาความผิดตามกฎหมาย หรือข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่ง นายกเมืองพัทยา
ปลัดเมืองพัทยา หรือหัวหน้าส่วนราชการของเมืองพัทยา หรือผู้ดารงตาแหน่งเทียบเท่า แล้วแต่กรณี เห็นว่า
ผู้ ต้ อ งหาไม่ ค วรได้ รั บ โทษจ าคุ ก ให้ มี อ านาจเปรี ย บเที ย บ และเมื่ อ ผู้ ก ระท าความผิ ด ช าระค่ า ปรั บ ตามที่
เปรี ย บเที ย บภายในสามสิ บ วัน นั บ แต่วันที่ มี การเปรียบเทีย บ ให้ ถือ ว่าคดีเลิ กกัน ตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา
ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดไม่ยอมเปรียบเทียบ หรือเมื่อยอมแล้วแต่ไม่ชาระค่าปรับภายใน
กาหนดเวลา ให้ พ นั กงานเมือ งพั ท ยาซึ่ งนายกเมือ งพั ท ยาแต่งตั้งมีอ านาจในการสอบสวนและมีฐ านะเป็ น
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เมื่อทาการสอบสวนเสร็จให้ส่งรายงานการ
สอบสวนไปยังพนักงานอัยการ เพื่อดาเนินคดีในศาลต่อไป โดยให้ถือว่ารายงานการสอบสวนนั้นเป็นสานวนการ
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เงินค่าปรับให้เป็นรายได้ของเมืองพัทยา
มาตรา ๖๔ เมืองพัทยาอาจให้บริการแก่บุคคล หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิ สาหกิจ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีค่าตอบแทนได้ เมื่อบริการนั้นโดยปกติเป็นบริการที่มีค่าตอบแทน
การประกอบการพาณิชย์ของเมืองพัทยาให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
การประกอบกิจการใดที่เมืองพัทยามีรายได้หรือผลพลอยได้อันเกิดจากการกระทาตามอานาจ
หน้าที่จะไม่ตราเป็นข้อบัญญัติก็ได้
มาตรา ๖๕ เมืองพัทยาอาจดาเนินกิจการนอกเขตเมืองพัทยา เมื่อการนั้นจาเป็นต้องทาและ
เป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ที่อยู่ภายในเขตเมืองพัทยา หรือเป็นประโยชน์แก่
เมืองพัทยา
การด าเนิ น กิจ การตามวรรคหนึ่ งต้อ งได้รับ ความเห็ น ชอบจากสภาเมือ งพั ท ยา และได้ รับ
ความยินยอมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเข้าไปดาเนินการ
ในกรณีที่ไม่ได้รับความยินยอมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคสอง ให้นายกเมือง
พัทยารายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณา ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการดาเนินกิจการนั้ นจะเป็น

- ๒๐๖ ประโยชน์ต่อประชาชนเป็นส่วนรวม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดาเนินการให้นายกเมืองพัทยาและผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมาประชุม เพื่อหาข้อยุติร่วมกัน
มาตรา ๖๖ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดดาเนินกิจการใดที่อยู่นอกเขตเมืองพัทยา
อันมีลักษณะที่จะมีผลกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อย หรือความปลอดภัยของประชาชนในเขตเมือง
พัทยา ให้ นายกเมืองพัทยาเสนอผู้ว่าราชการจั งหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาปัญ หาดังกล่ าว
ร่วมกัน
เมื่อผู้ ว่าราชการจั งหวัดได้รับ ข้อเสนอของนายกเมืองพั ทยาตามวรรคหนึ่ง ให้ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งภายในสิบห้าวันนับแต่ได้รับข้อเสนอและถ้าคณะกรรมการได้
พิจ ารณาและมีมติอย่างใดแล้ ว ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแจ้งให้ เมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามมติของคณะกรรมการต่อไปในกรณีที่หาข้อยุติไม่ได้ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้ชี้ขาด
คณะกรรมการตามวรรคสอง ให้ประกอบด้วยผู้แทนเมืองพัทยา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และบุคคลอื่นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร
มาตรา ๖๗ ในกรณีที่หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ดาเนิน กิ จการใดที่อยู่
นอกเขตเมืองพัทยาอันมีลักษณะที่จะมีผลกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยของ
ประชาชนในเขตเมืองพัทยา ให้ น ายกเมืองพัทยารายงานต่อผู้ ว่าราชการจังหวัด เพื่อแจ้งให้ ห น่วยราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาและหาข้อยุติร่วมกัน
มาตรา ๖๘ ในกรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
และลดภาระทางการเงินของเมืองพัทยา เมืองพัทยาอาจมอบให้ บุคคลอื่นหรือเข้าร่วมกับบุคคลอื่นกระทา
กิจการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของเมืองพัทยาได้ ในกรณีเช่นนั้น ผู้กระทากิจการมีสิทธิเรีย กเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าบริการ หรือค่าตอบแทน ที่เกี่ยวข้องกับ กิจการนั้นแทนเมืองพัทยาตามอัตราที่ได้ทาความตกลงกับเมือง
พัทยาได้
การกระทากิจการตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา และรัฐมนตรีก่อน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกระทากิจการตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้
ในข้อบัญญัติ ทั้งนี้ ข้อบัญญัติดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะที่อาจเป็นผลให้ประชาชนผู้ใช้หรือรับบริการต้องเสีย
ค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่นสูงขึ้น
มาตรา ๖๙ เมืองพัทยาอาจร่วมกับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น จัดตั้งองค์การขึ้นเรียกว่า สหการ มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อทากิจการใดอันอยู่ภายใต้
อานาจหน้าที่ของเมืองพัทยาได้
การจัดตั้งสหการจะทาได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยระบุชื่อ อานาจหน้าที่ และวิธีการ
บริก ารและการด าเนิ น งานไว้ และเมื่ อจะยุ บ เลิ กสหการ ให้ ต ราเป็ น พระราชกฤษฎี กา โดยระบุ วิธีจั ดการ
ทรัพย์สินไว้ด้วย

- ๒๐๗ หมวด ๕
ข้อบัญญัติเมืองพัทยำ

มาตรา ๗๐ เมื อ งพั ท ยามี อ านาจตราข้ อ บั ญ ญั ติ โ ดยไม่ ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ กฎหมายในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) การปฏิบัติให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของเมืองพัทยา
(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เมืองพัทยามีอานาจตราข้อบัญญัติได้
(๓) การให้บริการโดยมีค่าตอบแทนตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง
(๔) การพาณิชย์ตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง
(๕) การคลั ง การงบประมาณ การเงิน ทรัพ ย์ สิ น การจั ด หาผลประโยชน์ จ ากทรัพ ย์ สิ น
การจ้าง และการพัสดุ
ในข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่ง จะกาหนดโทษจาคุกหรือโทษปรับหรือทั้งจาและปรับผู้ละเมิด
ข้อบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่จะกาหนดโทษจาคุกเกินหกเดือนและโทษปรับเกินหนึ่งหมื่นบาทไม่ได้
ข้อบัญญัติตาม (๕) ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ากว่ามาตรฐานกลางที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่งจะตราขึ้นได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา
มาตรา ๗๑ ร่างข้อบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกเมืองพัทยา สมาชิก หรือราษฎรผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
ในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติ ต้องมีสมาชิกลงนามรับรอง ไม่น้อยกว่าสองคน
ร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกจะเสนอได้ต่อเมื่อมีคารับรองของนายกเมืองพัทยา
มาตรา ๗๒ ร่ างข้ อ บั ญ ญั ติ เกี่ ยวกับ การเงิน หมายความถึ งร่างข้ อ บั ญ ญั ติ ว่าด้ ว ยเรื่อ งใด
เรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบี ยบ การบังคับอันเกี่ยวกับ
ภาษีอากร
(๒) การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน หรือการโอนงบประมาณของเมืองพัทยา
(๓) การกู้เงิน การค้าประกัน หรือการใช้เงินกู้
(๔) การคลั ง การงบประมาณ การเงิน ทรัพ ย์ สิ น การจั ด หาผลประโยชน์ จ ากทรัพ ย์ สิ น
การจ้าง และการพัสดุ
ในกรณีเป็นที่สงสัยว่าร่างข้อบัญญัติใดเป็นร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ที่จะต้องมีคารับรอง
ของนายกเมืองพัทยา ให้ประธานสภาเมืองพัทยาเป็นผู้วินิจฉัย
มาตรา ๗๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๖ ร่างข้อบัญญัติที่สภาเมืองพัทยาไม่เห็นชอบด้วยให้เป็น
อันตกไป

- ๒๐๘ ร่างข้อบั ญญัติที่ตกไปตามวรรคหนึ่ง จะเสนอใหม่ได้เมื่อพ้นหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไป
มาตรา ๗๔ งบประมาณรายจ่ายประจาปี ของเมืองพัท ยา ต้องตราเป็น ข้อบั ญ ญั ติในกรณี
ที่ข้อบั ญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีของปีงบประมาณก่อนนั้นไปพลางก่อน
ในกรณี ที่งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ตั้งไว้ไม่พอสาหรับการใช้จ่าย หรือมีความจาเป็น
ที่จะต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
มาตรา ๗๕ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่ ม เติ ม สภาเมื อ งพั ท ยาจะต้ อ งพิ จ ารณาให้ เสร็จ ภายในสี่ สิ บ ห้ าวั น นั บ แต่ วั น ที่ ส ภาเมื อ งพั ท ยาได้ รับ ร่า ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้น
ถ้าสภาเมืองพัทยาพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไม่เสร็จภายในกาหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าสภาเมืองพั ทยาได้ให้ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้น และให้นายก
เมืองพัทยาลงนามใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายต่อไป
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของสภาเมืองพัทยา การเสนอ การแปร
ญัตติ หรือการกระทาด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกมีส่วนไม่ว่ าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณ
รายจ่าย จะกระทามิได้
มาตรา ๗๖ ในกรณีที่สภาเมืองพัทยาไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ห รื อ ร่ างข้ อ บั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายเพิ่ ม เติ ม ให้ ส ภาเมื อ งพั ท ยาตั้ งคณะกรรมการคณะหนึ่ ง
ประกอบด้วยกรรมการจานวนสิบห้าคน เพื่อ พิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งในสาระสาคัญที่บัญญัติไว้ในร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้น
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งสภาเมืองพัทยาแต่งตั้งจานวนเจ็ดคน
และบุ คคลซึ่งเป็ นหรือมิได้เป็ นสมาชิกซึ่งนายกเมืองพัทยาเสนอจานวนเจ็ดคน และให้กรรมการทั้งสิบสี่ คน
ร่ว มกั น ปรึ ก ษาและเสนอบุ ค คลซึ่ งมิ ได้ เป็ น กรรมการและมิ ได้ เป็ น สมาชิ ก คนหนึ่ งท าหน้ า ที่ เป็ น ประธาน
คณะกรรมการดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่กรรมการครบจานวนสิบสี่คน
ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะทาหน้าที่เป็นประธานได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรค
สอง ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ตั้ ง บุ ค คลซึ่ ง มิ ได้ เป็ น กรรมการและมิ ไ ด้ เป็ น สมาชิ ก ขึ้ น ท าหน้ า ที่ ป ระธาน
คณะกรรมการดังกล่าว
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาและรายงานผลการพิจารณาต่อสภาเมืองพัทยาให้
แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่แต่งตั้งประธานคณะกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ประธานคณะกรรมการรวบรวมผลการพิจารณา แล้ววินิจฉัยชี้ขาด
และรายงานต่อสภาเมืองพัทยาโดยเร็ว

- ๒๐๙ ถ้าสภาเมืองพั ท ยายั งไม่เห็ นชอบด้ว ยกับผลการพิ จารณาของคณะกรรมการ หรือผลการ
วินิจฉัยของประธานคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี ให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้นเป็นอันตกไปและให้
รัฐมนตรีสั่งยุบสภาเมืองพัทยา
มาตรา ๗๗ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเมืองพัทยามีมติเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติใดให้
ประธานสภาเมืองพัทยาส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ตามวรรคหนึ่งให้เสร็จและส่งคืนประธานสภา
เมืองพัทยาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนดให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งให้นายกเมือง
พัทยาลงนามใช้บังคับเป็ นข้อบัญญัติต่อไป แต่ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยให้ ส่งร่างข้อบัญญัตินั้น
พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่เห็นชอบด้วยคืนไปยังสภาเมืองพัทยาเพื่อพิจารณาใหม่ ถ้าสภาเมืองพัทยามีมติยื นยันตาม
ร่างข้อบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ ให้ประธานสภาเมืองพัทยาแจ้ง
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบและส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้นายกเมืองพัทยาลงนามใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติต่อไป
มาตรา ๗๘ ข้อบัญญัตินั้นให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยาและให้มีผลใช้
บังคับได้ ดังนี้
(๑) ถ้าเป็นข้อบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
เป็นต้นไปหรือตามที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัตินั้น
(๒) ถ้าเป็นข้อบัญญัติอื่น ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นเจ็ดวันนับแต่วันประกาศ เว้น แต่ข้อบัญญัติ
นั้นจะกาหนดไว้เป็นประการอื่น แต่ต้องไม่เร็วกว่าวันถัดจากวันประกาศ
ให้ปลัดเมืองพัทยาเป็นผู้รับผิดชอบในการประกาศข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่ง และให้ระบุวันที่
ที่ประกาศไว้ด้วย
มาตรา ๗๙ ให้ เมื อ งพั ท ยาจัด ให้ มี ส าเนาข้ อ บั ญ ญั ติ ไว้ ณ ศาลาว่าการเมื อ งพั ท ยาเพื่ อ ให้
ประชาชนตรวจดู ได้ และหากประชาชนประสงค์ จะได้ ส าเนาข้ อ บั ญ ญั ติ ใดๆ ให้ เมื อ งพั ท ยาจั ด ให้ โดยคิ ด
ค่าตอบแทนได้ไม่เกินค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงในการดาเนินการดังกล่าว
หมวด ๖
รำยได้และรำยจ่ำย

มาตรา ๘๐ ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ ดิน ภาษีป้ าย และอากรการฆ่าสั ตว์และ
ค่าธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ ในเขตเมืองพัทยา ให้เมืองพัทยาจัดเก็บเป็นรายได้
ของเมืองพัทยาตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

- ๒๑๐ มาตรา ๘๑ กิจการใดที่มีกฎหมายมอบหน้าที่ให้เทศบาลหรือนายกเทศมนตรีเป็นเจ้าหน้าที่
ดาเนินการหรือกาหนดให้แบ่งรายได้ให้เทศบาล ถ้ากิจการนั้นอยู่ในเขตเมืองพัทยา ให้เมืองพัทยาหรือนายก
เมือ งพั ท ยาเป็ น เจ้ าหน้ าที่ ดาเนิ น การหรือ ให้ เมื องพั ท ยาได้รับส่ วนแบ่ งรายได้ ตามกฎหมายนั้ น และบรรดา
ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ เนื่องในกิจการเช่นว่านั้น ให้เป็นรายได้ของเมืองพัทยา
มาตรา ๘๒ เมืองพัทยามีอานาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไม่เกิน
ร้อยละสิบของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร ซึ่งสถานประกอบการอยู่ในเขตเมืองพัทยา
(๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ซึ่งร้านขายสุราอยู่ในเขตเมือง
พัทยา
(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน ซึ่งสถานที่เล่น
การพนันอยู่ในเขตเมืองพัทยา
ในการเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้เศษของหนึ่งบาทให้ปัดทิ้ง
ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๘๓ เมืองพัทยามีอานาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มโดยให้กาหนดเป็นอัตรา
ภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละศูนย์ ให้เมืองพัทยาเก็บ
อัตราร้อยละศูนย์
(๒) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราอื่น ให้เมืองพัทยาเก็บหนึ่งใน
เก้าของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร
มาตรา ๘๔ เมื่อเมืองพัทยาออกข้อบัญญัติตามมาตรา ๘๒ (๑) หรือมาตรา ๘๓ แล้วให้เป็น
หน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บภาษีดังกล่าวให้เมืองพัทยา
มาตรา ๘๕ เมื อ งพั ท ยาจะมอบให้ ก ระทรวง ทบวง กรม ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ จั ด เก็ บ ภาษี อ ากร
ค่าธรรมเนี ย ม ค่าใบอนุ ญ าต ค่าตอบแทน หรื อรายได้ อื่น ใด เพื่ อเมือ งพั ท ยาก็ได้ ในกรณี เช่น นี้ เมื่อได้ หั ก
ค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละหนึ่งตามที่กาหนดในกฎกระทรวงแล้วให้กระทรวง ทบวง กรม นั้นส่งมอบให้แก่เมือง
พัทยา
มาตรา ๘๖ ในการปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ หรือข้อบัญญัติที่ออกตามมาตรา ๘๒
(๒) หรือ (๓) ให้เมืองพัทยามีอานาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ และให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งมีอานาจ
และหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
ในการบั งคับเรียกเก็บภาษีค้างตามมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ (๒) หรือ (๓) หรือ
มาตรา ๘๓ เมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากนายกเมื อ งพั ท ยา ให้ ป ลั ด เมื องพั ท ยามี อ านาจสั่ งยึ ด และสั่ งขาย

- ๒๑๑ ทอดตลาดทรัพ ย์ สิ น ของผู้ ต้องรับ ผิ ดเสี ยภาษี อากรโดยมิต้องขอให้ ศาลออกหมายยึดหรือสั่ ง แต่ถ้าจะขาย
ทอดตลาดต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย
วิธีการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคสอง ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งโดยอนุโลม
เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น ให้หักค่าธรรมเนียมกับค่าใช้จ่ายในการยึดและ
ขายและเงินภาษีอากรค้าง ถ้ามีเงินเหลือให้คืนให้แก่เจ้าของทรัพย์สิน
มาตรา ๘๗ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนที่จัดเก็บได้ในจังหวัดชลบุรี ให้จัดสรร
ให้แก่เมืองพัทยาโดยให้ถือว่าเมืองพัทยาเป็นเทศบาล ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น
มาตรา ๘๘ ในกรณี ที่ มี กฎหมายกาหนดให้ จั ดสรรหรือแบ่งรายได้ อัน เกิ ดจากภาษี อ ากร
ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต หรือค่าปรับใดๆ ให้แก่เทศบาล หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้เมืองพัทยา
ได้รับส่วนแบ่งรายได้ดังกล่าวด้วย เช่นเดียวกับเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นและเพื่อประโยชน์ใน
การนี้ ให้ถือว่าเมืองพัทยาเป็นเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น แล้วแต่กรณี
มาตรา ๘๙ เมืองพัทยาอาจมีรายได้อนื่ ดังต่อไปนี้
(๑) ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต หรือค่าปรับใด ตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้
(๒) รายได้จากทรัพย์สินของเมืองพัทยา
(๓) รายได้จากสาธารณูปโภคของเมืองพัทยา
(๔) รายได้จากการพาณิชย์ของเมืองพัทยา
(๕) รายได้จากการจาหน่ายพันธบัตรเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงการคลังร่วมกัน และตราเป็นข้อบัญญัติแล้ว
(๖) เงินกู้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย และตราเป็นข้อบัญญัติแล้ว ถ้าเป็น
เงินกู้จากต่างประเทศต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังด้วย
(๗) เงินอุดหนุนหรือรายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้
(๘) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ ถ้าเป็น
กรณีที่เงินช่วยเหลือดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือข้อผูกพันใดๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงการคลังร่วมกันก่อน ถ้ากรณีไม่มีเงื่อนไขหรือข้อผูกพันใดๆให้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
(๙) เงินช่วยเหลือและค่าตอบแทน
(๑๐) เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผู้อุทิศให้
(๑๑) รายได้อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นของเมืองพัทยา
มาตรา ๙๐ การตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนเมืองพัทยา ให้รัฐบาลตั้งให้เมืองพัทยาโดยตรง
ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความเหมาะสมของปริมาณงาน และรายได้ของรัฐที่ได้รับจากเมืองพัทยาด้วย

- ๒๑๒ ภายใต้บั งคับ แห่ งกฎหมายอื่น เงิน อุดหนุนที่ รัฐบาลจัดให้ แก่เมืองพั ทยา รัฐมนตรีจะออก
ระเบียบเพื่อกาหนดการใช้จ่ายเงินดังกล่าวก็ได้
มาตรา ๙๑ เมืองพัทยาอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้
(๑) เงินเดือน
(๒) ค่าจ้าง
(๓) ค่าตอบแทน
(๔) ค่าใช้สอย
(๕) ค่าวัสดุ
(๖) ค่าครุภัณฑ์
(๗) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(๘) เงินอุดหนุน
(๙) รายจ่ายตามข้อผูกพัน
(๑๐) รายจ่ายอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือข้อบัญญัติกาหนด
มาตรา ๙๒ การจ่ายเงินของเมืองพัทยา ให้เป็นไปตามที่ได้อนุญาตไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
การจ่ ายเงิน ที่มิได้อนุ ญาตไว้ในข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้ กระทาได้
เฉพาะเมื่อเป็นกรณีฉุกเฉินและจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาประโยชน์ของเมืองพัทยา หรือการป้องกั นภัย
พิบัติสาธารณะ หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย ในกรณีเช่นนั้น นายกเมืองพัทยาจะสั่งจ่ายเงินจากเงินสะสม
ไปก่อนก็ได้ แต่ต้องรายงานให้สภาเมืองพัทยาทราบในการประชุมครั้งแรกหลังจากการสั่งจ่ายเงินและให้ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินสะสมต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินสะสมและการตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินสะสม
ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อการใด จะโอนไปเพื่อใช้จ่ายสาหรับการอื่นไม่ได้เว้นแต่จะมี
ข้อบัญญัติให้โอนได้
มาตรา ๙๓ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้นายกเมืองพัทยาประกาศรายการรับจ่ายเงินประจาปี
งบประมาณที่สิ้ นสุ ดลงพร้อมทั้งรายการผูกพันที่เบิกตัดปีงบประมาณไว้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดปีงบประมาณ
ให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การบัญชีการเงินและ
ทรัพย์สินอื่นๆ ของเมืองพัทยาและทารายงานผลการตรวจสอบเสนอนายกเมืองพัทยาเพื่อเสนอสภาเมืองพัทยา
ต่อไป

- ๒๑๓ หมวด ๗
กำรกำกับดูแล

มาตรา ๙๔ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจหน้าที่กากับดูแลการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยา
เพื่อการนี้ ผู้ ว่าราชการจังหวัดมีอานาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงหรือสั่ งให้ นายกเมืองพัทยาชี้แจงแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยาได้
มาตรา ๙๕ บรรดาเรื่องที่เมืองพัทยาต้องเสนอไปยังรัฐมนตรีหรือกระทรวง ทบวง กรม ให้
นายกเมืองพัทยารายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะทาความเห็นเสนอ
รัฐมนตรี หรือกระทรวง ทบวง กรม แล้วแต่กรณี เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้
มาตรา ๙๖ ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่านายกเมืองพัทยาปฏิบัติการในทางที่อาจนามา
ซึ่งความเสียหายแก่เมืองพัทยา หรือกระทาการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติ และผู้ว่า
ราชการจังหวัดได้ชี้แจง แนะนา หรือตักเตือนแล้ว แต่นายกเมืองพัทยาไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
รายงานให้รัฐมนตรีทราบเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร ในกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นรีบด่วนที่จะรอช้ามิได้
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจออกคาสั่งระงับการปฏิบัติราชการของนายกเมืองพัทยาไว้ตามที่เห็นสมควรได้
การกระทาของนายกเมืองพัทยาที่ฝ่าฝืนคาสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรี แล้วแต่
กรณี ตามวรรคหนึ่ง ไม่มีผลผูกพันเมืองพัทยา
มาตรา ๙๗ ในกรณีที่เมืองพัทยาดาเนินการนอกเขตเมืองพัทยาตามมาตรา ๖๕ และกิจการ
นั้นมีลักษณะที่อาจนามาซึ่งความเดือดร้อนราคาญแก่ประชาชนในเขตเมืองพัทยา หรืออาจกระทบกระเทือนต่อ
ความสงบเรียบร้อย หรือความปลอดภัยของประชาชนในเขตเมืองพัทยาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจแนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขหรือกระทาการใดๆ ได้ตามสมควร ในกรณีที่เมืองพัทยาไม่
ปฏิ บัติตามและผู้ว่าราชการจังหวัดเห็ นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ว่าราชการจังหวัดจะออกคาสั่ งระงับการ
ดาเนินกิจการดังกล่าวก็ได้
มาตรา ๙๘ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเมืองพัทยาหรือประโยชน์ของประเทศ
เป็นส่วนรวม ผู้ว่าราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งยุบสภาเมืองพัทยาก็ได้
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้รัฐมนตรีมีอานาจยุบ
สภาเมืองพัทยา และให้แสดงเหตุผลไว้ในคาสั่งด้วย
มาตรา ๙๙ บรรดาอานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาเห็นสมควร จะทาหนังสือมอบอานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติแทนก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้
เมืองพัทยาทราบและให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย

- ๒๑๔ บทเฉพำะกำล

มาตรา ๑๐๐ ให้ ส มาชิกสภาเมืองพัทยาตามพระราชบัญ ญั ติระเบียบบริห ารราชการเมือง
พัท ยา พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวัน ก่อนวันที่พระราชบัญ ญัตินี้ใช้บังคับพ้นจากตาแหน่ง และให้
เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๐๑ ให้ปลัดเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมื องพัทยา พ.ศ.
๒๕๒๑ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ พ้นจากตาแหน่ง และให้มีการเลือกตั้ง
นายกเมืองพัทยาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระหว่างที่ ไม่มี น ายกเมื อ งพั ท ยาตามวรรคหนึ่ ง ให้ ป ลั ดเมือ งพั ท ยาซึ่ งได้ รับ แต่ งตั้ งตาม
พระราชบั ญญัตินี้ ปฏิบัติหน้ าที่ในฐานะนายกเมืองพัทยาเท่าที่จาเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนกว่านายกเมือง
พัทยาซึ่งได้รับเลือกตั้งจะเข้ารับหน้าที่
ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ป ลั ด เมื อ งพั ท ยาตามวรรคสอง ให้ หั ว หน้ า ส านั ก ปลั ด เมื อ งพั ท ยา ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการเมื อ งพั ท ยา พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง อยู่ ในวั น ก่ อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงอยู่ในตาแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกเมืองพัทยาเท่าที่จาเป็นได้เป็น
การชั่วคราว จนกว่านายกเมืองพัทยาที่ได้รับเลือกตั้งจะเข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๐๒ ในระหว่างที่ไม่มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นให้นากฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมาใช้บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา
หรือนายกเมืองพัทยาเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ให้ยกเว้นไม่ต้องเรียกเก็บ
เงินประกันการสมัคร
ในการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ให้ถือเขตเมืองพัทยาเป็นเขตเลือกตั้ง
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยาในคราวเดียวกันให้ใช้
หน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง เจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจคะแนน เจ้าหน้าที่คะแนน และ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมกันก็ได้
ใบสมัค รและบั ต รเลื อกตั้ งสมาชิ ก สภาเมื อ งพั ท ยา หรือนายกเมือ งพั ท ยาให้ เป็ น ไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยเรียบร้อยกระทรวงมหาดไทยอาจออก
ระเบียบกาหนดวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิ กสภาเมืองพัทยา หรือนายกเมืองพัทยาเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลได้
มาตรา ๑๐๓ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และเงินงบประมาณของเมืองพัทยาที่
มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไปเป็นของเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี้

- ๒๑๕ มาตรา ๑๐๔ ให้ บ รรดาพนักงานเมืองพัทยาและลู กจ้างเมืองพัทยาซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ใน
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 เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๐๖ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศในเรื่อง
ใดที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือที่ใช้
บังคับกับเมืองพัทยาหรือกิจการของเมืองพัทยา และใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้ บังคับ ให้คง
ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือประกาศในเรื่องนั้น ตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใช้บังคับแทน

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร
ชวน หลีกภัย
นำยกรัฐมนตรี

- ๒๑๖ หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญั ติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
กาหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น แต่เนื่องจากการปกครองท้องถิ่น
ในรูปแบบเมืองพัทยาในปัจจุบันซึ่งมีปลัดเมืองพัทยาทาหน้าที่บริหารกิจการเมืองพัทยาโดยสัญญาจ้างยังไม่
สอดคล้องและเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว ประกอบกับสมควรจัดระเบียบการปกครองเมือง
พั ท ยาใหม่ ให้ เหมาะสมกั บ สภาวการณ์ และเพื่ อ ให้ เมื อ งพั ท ยามี ค วามเป็ น อิ ส ระในการก าหนดนโยบาย
การปกครอง การบริห าร การบริห ารงานบุ คคล การเงิน และการคลังสอดคล้องกับหลักการที่กาหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒๓
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน เป็นการจากัดสิทธิของประชาชนทั้งสิทธิ
ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมควรเปิดกว้างให้เป็นสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

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

- ๒๑๗ -

๓. กฎหมำยที่ได้ดำเนินกำรแก้ไขหรือจัดให้มี
ตำมแผนกำรกระจำยอำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๑ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน

- ๒๑๘ -

- ๒๑๙ -

พระรำชบัญญัติ
ทำงหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๕
[แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๙]
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกำลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยทางหลวง
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ ตราพระราชบัญญั ติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕”
มาตรา ๒ ๑พระราชบั ญญั ตินี้ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕
(๒) พระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ประกาศของคณะปฏิ วั ติ ฉบั บ ที่ ๒๙๕ ลงวั น ที่ ๒๘
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๒๒
(๓) พระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ประกาศของคณะปฏิ วั ติ ฉบั บ ที่ ๒๙๕ ลงวั น ที่ 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 ทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทาง
บกไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน หรือใต้หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น นอกจากทางรถไฟและ
หมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธุ์ไม้ทุกชนิด สะพาน ท่อหรือรางระบายน้า อุโมงค์ ร่องน้า กาแพงกันดิน เขื่อน
รั้ว หลักสารวจ หลักเขต หลักระยะป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องสัญญาณไฟฟ้า
เครื่องแสดงสัญญาณที่จอดรถ ที่พักคนโดยสาร ที่พักริมทาง เรือหรือพาหนะส าหรับขนส่งข้ามฟาก ท่าเรือ
สาหรับขึ้นหรือลงรถ และอาคารหรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์งานทางบรรดาที่มีอยู่หรือที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวง
เพื่อประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้ทางหลวงนั้นด้วย
“งานทาง” หมายความว่า กิจการใดที่ทาเพื่อหรือเนื่องในการสารวจการก่อสร้างการขยาย
การบูรณะ หรือการบารุงรักษาทางหลวง หรือการจราจรบนทางหลวง
“ทางจราจร” หมายความว่า ส่ ว นหนึ่ งของทางหลวงที่ ท าหรือ จั ด ไว้เพื่ อ การจราจรของ
ยานพาหนะ
“ทางเท้า” หมายความว่า ส่วนหนึ่งของทางหลวงที่ทาหรือจัดไว้สาหรับคนเดิน
“ทางขนาน"๓ (ยกเลิก)
“ไหล่ทาง” หมายความว่า ส่วนหนึ่งของทางหลวงที่อยู่ติดต่อกับทางจราจรทั้งสองข้าง
“ยานพาหนะ”๔ หมายความว่า รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รถตามกฎหมายว่าด้วยการ
ขนส่งทางบก รวมทั้งเครื่องจักร เครื่องกล และสิ่งอื่นใดที่เคลื่อนที่ไปได้บนทางหลวงในลักษณะเดียวกัน
“ผู้อานวยการทางหลวง” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอานาจและหน้าที่หรือได้รับแต่งตั้งให้
ควบคุมทางหลวงและงานทางเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง หรือเฉพาะสาย
ใดสายหนึ่ง ตามพระราชบัญญัตินี้
“เจ้าพนักงานทางหลวง” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานทางหลวงเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้ รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น และให้มีอานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงาน
ทางหลวงกับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะ
(๒) จัดทา ปัก ติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายสัญญาณหรือสัญญาณอย่าง
อื่น ขีดเส้น เขียนข้อความ หรือเครื่องหมายอื่นใดสาหรับการจราจรบนทางหลวง
(๓) กาหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ บทนิยามคาว่า “ทางหลวง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
มาตรา ๔ บทนิยามคาว่า “ทางขนาน” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๔ มาตรา ๔ บทนิยามคาว่า “ยานพาหนะ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๒
๓

- 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 ทางหลวงพิ เศษ คือ ทางหลวงที่จัด หรือท าไว้เพื่ อให้ การจราจรผ่ านได้ตลอด
รวดเร็วเป็นพิเศษ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดและได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงพิเศษโดยกรมทางหลวง
เป็นผู้ดาเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบารุงรักษา รวมทั้งควบคุมให้มีการเข้าออกได้เฉพาะ โดยทางเสริมที่
เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงพิเศษตามที่กรมทางหลวงจัดทาขึ้นไว้เท่านั้น
มาตรา ๘ ทางหลวงแผ่นดิน คือ ทางหลวงสายหลักที่เป็นโครงข่ายเชื่อมระหว่างภาค จังหวัด
อาเภอ ตลอดจนสถานที่ที่สาคัญ ที่กรมทางหลวงเป็นผู้ดาเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบารุงรักษา และได้
ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงแผ่นดิน
มาตรา ๙ ๗ ทางหลวงชนบท คือ ทางหลวงที่กรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ดาเนินการก่อสร้าง
ขยาย บูรณะและบารุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงชนบท
มาตรา ๑๐ ๘ ทางหลวงท้องถิ่น คือ ทางหลวงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนิ นการ
ก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบารุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงท้องถิ่น
มาตรา ๑๑๙ (ยกเลิก)
มาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๗ มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๘ มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๙ มาตรา ๑๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๕
๖

- 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 รัฐมนตรีมีอานาจแต่งตั้งผู้อานวยการทางหลวง การแต่งตั้งนั้นจะจากัดให้เป็น
ผู้อานวยการทางหลวงเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งหรือเฉพาะสายใด
สายหนึ่งก็ได้
มาตรา ๑๕ ๑๑ ในกรณีที่รัฐมนตรียังไม่ได้แต่งตั้งผู้อานวยการทางหลวงตามมาตรา ๑๔ ให้
บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้อานวยการทางหลวง
(๑) อธิบดีกรมทางหลวงเป็นผู้อานวยการทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวง
สัมปทาน
(๒) อธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นผู้อานวยการทางหลวงชนบท
(๓) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นผู้อานวยการทางหลวงท้องถิ่น
มาตรา ๑๖ ให้รัฐมนตรีมีอานาจสั่งเปลี่ยนประเภททางหลวงดังต่อไปนี้
(๑) ทางหลวงที่อยู่ในอานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเดียวกันให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
นั้นเป็นผู้มีอานาจสั่งเปลี่ยน
(๒) ทางหลวงที่อยู่ในอานาจของรัฐมนตรีว่าการต่างกระทรวงกันให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ซึ่งเป็นผู้รับการเปลี่ยนประเภททางหลวงเป็นผู้มีอานาจสั่งเปลี่ยน
เมื่อได้เปลี่ยนประเภททางหลวงตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้แก้ไขทะเบียนให้ถูกต้อง
การสั่งเปลี่ยนทางหลวงประเภทอื่นเป็นทางหลวงพิเศษหรือการสั่งเปลี่ยนทางหลวงพิเศษเป็น
ทางหลวงประเภทอื่น ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่มีปัญหาว่าทางหลวงสายใดเป็นทางหลวงประเภทใดให้รัฐมนตรีเป็น
ผู้วินิจฉัยชี้ขาด
มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๑ มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๐

- ๒๒๓ มาตรา ๑๘ บุ คคลซึ่งก่อสร้างทางขึ้น อาจร้องขอให้ เจ้าหน้ าที่ตามมาตรา ๑๓ ลงทะเบียน
ทางนั้นเป็นทางหลวงได้ แต่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะรับลงทะเบียนให้ได้ต่อเมื่อบุคคลซึ่งก่อสร้างทางนั้นได้ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ได้กาหนดไว้แล้ว
หมวด ๒
กำรกำกับ ตรวจตรำและควบคุมทำงหลวงและงำนทำง
มาตรา ๑๙ ให้อธิบดีกรมทางหลวงเป็นเจ้าหน้าที่กากับ ตรวจตราและควบคุมทางหลวงและ
งานทางที่เกี่ยวกับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน
มาตรา ๒๐ ๑๒ ให้ อธิบ ดีก รมทางหลวงชนบทเป็ นเจ้าหน้ าที่ ก ากั บ ตรวจตราและควบคุ ม
ทางหลวงและงานทางที่เกี่ยวกับทางหลวงชนบท
มาตรา ๒๑ ๑๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรื อผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นเจ้าหน้าที่กากับตรวจตราและควบคุมทางหลวงและงานทางที่เกี่ยวกับ
ทางหลวงท้องถิ่น
มาตรา ๒๒ ให้ผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวง
มีอานาจและหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจตรายานพาหนะที่เดินบนทางหลวงและการจราจร
บนทางหลวงให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่กรณีที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๒๓ ให้เจ้าพนักงานทางหลวงมีอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจตราดูแลมิให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้
(๒) เรี ย กยานพาหนะให้ ห ยุ ด เพื่ อ ท าการตรวจสอบในกรณี ที่ เชื่ อ ว่ามี ก ารกระท าอั น เป็ น
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) จับกุมผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในขณะกระทาความผิดเพื่อส่งให้พนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตารวจดาเนินคดีต่อไป
ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามวรรคหนึ่ งให้ เจ้าพนั ก งานทางหลวงแสดงบั ต รประจาตั ว ต่ อ ผู้ ซึ่ ง
เกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวเจ้าพนักงานทางหลวงให้เป็นไปตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง

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

- ๒๒๔ มาตรา ๒๔ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ เจ้ า พนั ก งานทางหลวงเป็ น
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๕ ในส่ ว นที่เกี่ย วกับ ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่ นดิน และทางหลวงสั มปทาน
ให้อธิบดีกรมทางหลวงมีอานาจกาหนดมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทางรวมทั้งกาหนดเขต
ทางหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวต้นไม้ และเสาพาดสาย
มาตรา ๒๖ ๑๔ ในส่ วนที่เกี่ยวกับทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่น ให้ อธิบดีกรมทาง
หลวงชนบท มีอานาจกาหนดมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทาง รวมทั้งกาหนดเขตทางหลวง ที่
จอดรถ ระยะแนวต้นไม้และเสาพาดสาย ตลอดจนควบคุมในทางวิชาการและอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างเกี่ยวกับ
ทางหลวงและงานทาง
มาตรา ๒๗ นอกจากทางหลวงสัมปทาน การสร้างทางหลวงประเภทใดขึ้นใหม่หรือขยายเขต
ทางหลวงประเภทใด ให้เป็นอานาจและหน้าที่ของผู้อานวยการทางหลวงประเภทนั้น
มาตรา ๒๘ ในกรณี จ าเป็ น เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ง านทางหรื อ การจราจรบนทางหลวงให้
ผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวงมีอานาจปิดการจราจรบนทางหลวง
นั้น ทั้งสายหรือบางส่ วนเป็ น การชั่วคราว และวางระเบียบปฏิบั ติส าหรับให้ เจ้าพนักงานปิดการจราจรเป็ น
ครั้งคราวเพื่อความปลอดภัยได้
มาตรา ๒๙ ในกรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์แก่งานทาง ให้ผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวงมีอานาจ
(๑) ใช้ที่ดิน ริมทางหลวงซึ่งปราศจากสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลใดเป็น
การชั่วคราว
(๒) ใช้และเข้าครอบครองวัตถุสาหรับใช้งานทางซึ่งอยู่ในที่ดินของบุคคลใดเป็นการชั่วคราว
รวมทั้งทาทางผ่านเข้าไปในที่ดินใดๆ เพื่อใช้และเข้าครอบครองวัตถุสาหรับใช้งานทางได้ด้วย
ก่อนที่จะกระทาการตาม (๑) หรือ (๒) ให้ผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ผู้อานวยการทางหลวงแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
มาตรา ๓๐ เพื่ อ ประโยชน์ ในการป้ อ งปั ด ภั ย พิ บั ติ ส าธารณะอั น มี ม าเป็ น การฉุ ก เฉิ น ให้
ผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวงมีอานาจใช้ที่ดินหรือเข้าครอบครอง
วัตถุสาหรับใช้งานทางซึ่งอยู่ในความครอบครองของบุคคลใดในบริเวณหรือใกล้เคียงกับบริเวณที่เกิดภัยพิบัตินั้น
ได้ เท่ าที่ จ าเป็ น เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ งานทาง และมี อ านาจเกณฑ์ แ รงราษฎร สั ต ว์พ าหนะหรื อ ยานพาหนะ
ตลอดจนเครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องอุปกรณ์สาหรับใช้งานทางได้ด้วย
การเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งและอัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทน ให้เป็นไปตามที่กาหนดในพระราช
กฤษฎีกา
๑๔

มาตรา ๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

- ๒๒๕ มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชน์ในการป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเป็นการฉุกเฉินให้อธิบดี
กรมทางหลวงมีอานาจเข้าครอบครองทางหลวงสัมปทาน และในการนี้ให้ สิทธิและอานาจสั่ งการของผู้รับ
สัมปทานตกมาอยู่กับอธิบดีกรมทางหลวงทั้งหมด จนกว่าภัยพิบัตินั้นจะหมดไป
มาตรา ๓๒ ๑๕ เพื่อประโยชน์แก่งานทาง ให้ผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากผู้อานวยการทางหลวง มีอานาจทาหรือแก้ทางระบายน้าที่ไหลผ่านทางหลวง หรือทาหรือแก้ทางระบายน้า
ออกจากทางหลวงเพื่อไปสู่แหล่งน้าสาธารณะที่ใกล้เคียงตามความจาเป็นได้
ให้ผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวงประกาศแนวเขต
ที่จะทาหรือแก้ทางระบายน้า พร้อมทั้งแผนผังแสดงแนวเขตดังกล่าว และปิดประกาศไว้ในบริเวณที่จะกระทา
การนั้น และให้มีหนังสือแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สินในแนวเขตดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ไม่น้อย
กว่าเก้ าสิ บ วัน ก่ อ นการจั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น จากผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาจัดทาหรือแก้ทางระบายน้าของผู้ อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ผู้อานวยการทางหลวง
เมื่ อ ได้ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ตามวรรคสองแล้ ว ให้ ผู้ อ านวยการทางหลวงหรื อ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ
มอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวงกาหนดแนวเขตที่จะทาหรือแก้ทางระบายน้า และมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนเข้าดาเนินการและให้เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สินมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ในกรณี จาเป็ นต้องป้ องปัดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเป็นการฉุกเฉินและเพื่อประโยชน์แก่
งานทางผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวงมีอานาจดาเนินการตาม
วรรคหนึ่งได้ทันที แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สินนั้นทราบโดยเร็ว
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่ ผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากผู้อานวยการทางหลวงต้องแสดงบัตรประจาตัวต่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน หรือผู้ทรงสิทธิอื่น
เนื่องจากการกระทาของผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวงตามมาตรา
๒๙ (๑) หรือ (๒) มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ ง หรือมาตรา ๓๒ ให้ นาบทบัญญั ติของกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการกาหนดค่าทดแทนมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๔ ผู้ อานวยการทางหลวงหรือผู้ ซึ่งได้รับ มอบหมายจากผู้ อานวยการทางหลวงมี
อานาจทางานทางเพื่อเชื่อม ผ่าน ทับ ข้าม หรือลอดทางรถไฟหรือทางน้าได้แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งส่ง
สาเนาแบบก่อสร้างให้ผู้ควบคุมการรถไฟ หรือทางน้านั้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
มาตรา ๓๕ ในกรณี ที่เห็ น สมควร อธิบ ดีกรมทางหลวงมีอานาจสร้างทางหลวงพิเศษหรือ
ทางหลวงแผ่นดินเพื่อเชื่อม ผ่าน ทับ ข้าม หรือลอดทางหลวงประเภทอื่นได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ทางหลวงประเภท

๑๕

มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

- ๒๒๖ อื่น นั้ น ทั้ งสายหรื อบางส่ ว นอยู่ ในการกากับ ตรวจตราและควบคุม ของอธิบ ดีก รมทางหลวงหรือผู้ ซึ่งได้ รับ
มอบหมายจากอธิบดีกรมทางหลวง
มาตรา ๓๖ ๑๖ วั ต ถุ เครื่ อ งจั ก ร เครื่อ งมื อ และเครื่อ งอุ ป กรณ์ ส าหรับ ใช้ งานทางซึ่ งเป็ น
กรรมสิทธิ์ของทางราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับ
คดี
ส่วนที่ ๒
กำรควบคุม กำรรักษำ กำรขยำยและสงวนเขตทำงหลวง

หมวด ๑
กำรควบคุมทำงหลวง
มาตรา ๓๗ ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงเพื่อเป็นทางเข้าออก
ทางหลวง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการ
ทางหลวง ในการอนุญาต ผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวงจะกาหนด
เงื่อนไขอย่างใดก็ได้ รวมทั้งมีอานาจกาหนดมาตรการในการจัดการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติภัย
และการติดขัดของการจราจร
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจาเป็นแก่งานทางหรือเมื่อปรากฏว่าผู้ ได้รับอนุญาตได้
กระทาการผิดเงื่อนไขที่กาหนดในการอนุญาต ผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการ
ทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได้
ทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดที่ส ร้างขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญ าตหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนด
ให้ ผู้ อ านวยการทางหลวงหรือผู้ ซึ่ งได้รั บ มอบหมายจากผู้ อ านวยการทางหลวงมีอานาจสั่ งให้ ผู้ กระท าการ
ดังกล่าวรื้อถอนหรือทาลายภายในกาหนดเวลาอันสมควร ถ้าไม่ปฏิบัติตามให้ผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางรื้อถอนหรือทาลาย โดยผู้นั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้ และต้องเป็น
ผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น
มาตรา ๓๘ ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง แขวน วางหรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวงในลักษณะที่เป็น
การกีดขวางหรืออาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะ หรือในลักษณะที่จะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวงหรือ
ความไม่สะดวกแก่งานทาง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากผู้อานวยการทางหลวงในการอนุญาตผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการ
ทางหลวงจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้
๑๖

มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

- ๒๒๗ การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจาเป็นแก่งานทางหรือเมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตได้
กระทาการผิดเงื่อนไขที่กาหนดในการอนุญาต ผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการ
ทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได้
ในกรณีที่การกระทาตามวรรคหนึ่งได้กระทาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กาหนด ให้ผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ อานวยการทางหลวงมีอานาจสั่งให้ผู้กระทา
การดังกล่าวรื้อถอน ทาลาย หรือขนย้ายสิ่งที่ติดตั้ง แขวน วางหรือกองอยู่ภายในกาหนดเวลาอันสมควร ถ้าไม่
ปฏิบัติตาม ผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวงมีอานาจรื้อถอน ทาลาย
หรือขนย้ายสิ่งที่ติดตั้ง แขวน วางหรือกองอยู่โดยผู้นั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย
ในการนั้น
มาตรา ๓๙ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการปิดกั้นทางหลวง หรือวางวัตถุที่แหลมหรือมีคม หรือนา
สิ่งใดมาขวางหรือวางบนทางหลวง หรือกระทาด้วยประการใดๆ บนทางหลวงในลักษณะที่อาจเกิดอันตรายหรือ
เสียหายแก่ยานพาหนะหรือบุคคล
มาตรา ๓๙/๑ ๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใดระบายน้าลงในเขตทางหลวงอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ ท างหลวง เว้ น แต่ ได้ รั บ อนุ ญ าตเป็ น หนั งสื อ จากผู้ อ านวยการทางหลวงหรือ ผู้ ซึ่ งได้ รับ มอบหมายจาก
ผู้อานวยการทางหลวง ในการอนุญาต ผู้อานวยการทางหลวงหรื อผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการทาง
หลวงจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจาเป็นแก่งานทางหรือเมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตได้
กระทาผิดเงื่อนไขที่กาหนดในการอนุญาต ผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการ
ทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได้
การระบายน้าที่กระทาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดผู้อานวยการ
ทางหลวงหรื อผู้ ซึ่งได้ รั บ มอบหมายจากผู้ อ านวยการทางหลวงมีอ านาจสั่ งให้ ผู้ ก ระท าการดั งกล่ าวงดเว้ น
การระบายน้าลงในเขตทางหลวงทันที หรือให้รื้อถอนหรือปิดกั้นทางระบายน้าภายในเวลาอันสมควร ถ้าไม่
ปฏิบัติตาม ผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวงมีอานาจรื้อถอนหรือ
ปิดกั้นทางระบายน้าดังกล่าวได้ โดยผู้นั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น
มาตรา ๔๐ ห้ามมิให้ผู้ใดทาให้เสียหาย ทาลาย ซ่อนเร้น เปลี่ยนแปลง ขีดเขียน เคลื่อนย้าย
รื้ อ ถอน หรื อ ท าให้ ไร้ ป ระโยชน์ ซึ่ ง เครื่ อ งหมายจราจร ป้ า ยจราจร เครื่ อ งหมายสั ญ ญาณ เครื่ อ งหมาย
สัญญาณไฟฟ้า เครื่องแสดงสัญญาณ อุปกรณ์อานวยความปลอดภัย รั้ว หลักสารวจ หลักเขต หรือหลักระยะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งหรือทาให้ปรากฏในเขตทางหลวง
มาตรา ๔๑ ผู้อานวยการทางหลวงมีอานาจห้ามมิให้ผู้ใดหยุด จอด หรือกลับยานพาหนะใดๆ
บนทางจราจรหรือไหล่ทางในทางหลวงสายใดทั้งสายหรือบางส่วนได้ โดยทาเป็นประกาศหรือเครื่องหมายให้
ปรากฏไว้ในเขตทางหลวงนั้น
๑๗

มาตรา ๓๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

- ๒๒๘ มาตรา ๔๒ ๑๘ ในกรณียานพาหนะใดๆ เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์เกิดขัดข้องหรือชารุด
บนทางจราจรจนไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้ ผู้ใช้ยานพาหนะซึ่งอยู่ในวิสัยและพฤติการณ์ที่สามารถเคลื่อนที่
ยานพาหนะนั้นได้ต้องนายานพาหนะนั้นเข้าจอดบนไหล่ทางหรือถ้าไม่มีไหล่ทาง ให้จอดชิดซ้ายสุดในลักษณะที่
ไม่กีดขวางการจราจรและจะต้องนายานพาหนะนั้นออกไปให้พ้นทางจราจรหรือไหล่ทางโดยเร็วที่สุด
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าจาเป็นต้องหยุดหรือจอดยานพาหนะอยู่บนทางจราจรหรือไหล่ทาง
ผู้ ใช้ ย านพาหนะต้ อ งแสดงเครื่ อ งหมายหรื อ สั ญ ญาณใดๆ ให้ เพี ย งพอที่ ผู้ ใช้ ย านพาหนะอื่ น จะมองเห็ น
ยานพาหนะที่หยุดหรือจอดอยู่ได้โดยชัดแจ้งในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร และหากเกิดขึ้นในเวลาที่
แสงสว่างไม่เพียงพอที่ผู้ใช้ยานพาหนะอื่นจะมองเห็นยานพาหนะที่หยุดหรือจอดอยู่ได้โดยชัดแจ้งในระยะไม่
น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรต้องเปิดหรือจุดไฟให้มีแสงสว่างเพียงพอที่จะเห็นยานพาหนะนั้นได้
ให้ ผู้ อ านวยการทางหลวงหรื อ ผู้ ซึ่ งได้ รั บ มอบหมายจากผู้ อ านวยการทางหลวงมี อ านาจ
เคลื่อนย้ายยานพาหนะตามวรรคหนึ่งได้ โดยนาความในมาตรา ๔๒/๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๒/๑ ๑๙ ผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวงมี
อานาจเคลื่อนย้ายยานพาหนะที่หยุดหรือจอดอยู่ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ยานพาหนะอื่นหรือผู้ใช้
ทาง หรือฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ได้
การเคลื่อนย้ายยานพาหนะตามวรรคหนึ่ง ผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากผู้อานวยการทางหลวงไม่ต้องรับ ผิ ดชอบสาหรับความเสียหายใดๆ ที่ เกิดจากการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง
เว้นแต่ความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นจากการกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ผู้ขับ ขี่หรือเจ้าของยานพาหนะต้องช าระค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะตลอดจน
ค่าดูแลรักษายานพาหนะระหว่างที่อยู่ในความครอบครองของผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากผู้อานวยการทางหลวง ทั้งนี้ ตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
เงิ น ที่ ได้ จ ากผู้ ขั บ ขี่ ห รื อ เจ้ า ของยานพาหนะตามวรรคสาม เป็ น รายได้ ที่ ไม่ ต้ อ งน าส่ ง
กระทรวงการคลัง และให้น ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามมาตรานี้ตามระเบียบที่อธิบดีกรมทางหล วง
กาหนด
ในกรณี ที่ผู้ขับ ขี่ห รือเจ้าของยานพาหนะไม่ชาระค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาตามวรรคสาม
ผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวงมีอานาจยึดหน่วงยานพาหนะนั้น
ไว้ได้จนกว่าจะได้รับชาระค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาดังกล่าว โดยในระหว่างที่ยึด หน่วงนั้นให้คานวณค่าดูแล
รักษาเป็นรายวัน ถ้าพ้นกาหนดสามเดือนแล้วผู้ขับขี่หรือเจ้าของยานพาหนะไม่ชาระค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษา
ดังกล่าว ให้ผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวงมีอานาจนายานพาหนะ
นั้นออกขายทอดตลาดได้ แต่ต้องมีหนังสือบอกกล่าวแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองยานพาหนะที่ปรากฏชื่อทาง
ทะเบียนหากไม่ปรากฏชื่อทางทะเบียน ให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ทาการของผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวง ทั้งนี้ ก่อนวันขายทอดตลาดไม่น้อยกว่าสามสิบวันเงินที่ได้จากการขาย
มาตรา ๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๙ มาตรา ๔๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๘

- ๒๒๙ ทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาด ค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาที่ค้างชาระแล้ว เหลือเงินเท่าใด
ให้คืนแก่เจ้าของหรือผู้มีสิทธิที่แท้จริงต่อไป
มาตรา ๔๓ ห้ ามมิให้ ผู้ ใดขุด ขน ท าลายหรือทาให้ เสี ยหายแก่ทางหลวง หรือวัตถุสาหรับ
ใช้ งานทาง เว้ น แต่ ได้ รั บ อนุ ญ าตเป็ น หนั ง สื อ จากผู้ อ านวยการทางหลวง หรื อ ผู้ ซึ่ งได้ รั บ มอบหมายจาก
ผู้อานวยการทางหลวง
มาตรา ๔๔ ห้ามมิให้ผู้ใดซื้อ ขาย แจกจ่าย หรือเรี่ยไรบนทางจราจรและไหล่ทาง
มาตรา ๔๕ ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้าเสีย น้าโสโครก เศษหิน ดินทราย หรือ
สิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง หรือกระทาด้ วยประการใดๆ เป็นเหตุให้ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล เศษหิ น ดิน ทราย
ตกหล่นบนทางจราจรหรือไหล่ทาง
มาตรา ๔๖ ห้ ามมิ ให้ ผู้ ใดขี่ จูง ไล่ ต้อ น ปล่ อ ย หรือเลี้ ยงสั ต ว์บนทางจราจร ทางเท้ าหรือ
ไหล่ทาง เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตามข้อบังคับที่ผู้อานวยการทางหลวงกาหนด
ผู้อานวยการทางหลวงมีอานาจประกาศห้ามมิให้ผู้ใดขี่ จูง ไล่ต้อน ปล่อยหรือเลี้ยงสัตว์ในเขต
ทางหลวงสายใดทั้งสายหรือบางส่วน ทั้งนี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวงในการอนุญาตผู้อานวยการทางหลวงจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้
ประกาศของผู้อานวยการทางหลวงตามวรรคสอง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๗ ๒๐ ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง หรือรุกล้าเข้าไปในเขต
ทางหลวง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการ
ทางหลวง ในการอนุญาต ผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวงจะกาหนด
เงื่อนไขอย่างใดก็ได้ รวมทั้งมีอานาจกาหนดมาตรการในการจัดการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมการป้องกันอุบัติภัย
และการติดขัดของการจราจรด้วย
ผู้ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องชาระค่าใช้เขตทางหลวงตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจาเป็นแก่งานทางหรือเมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตได้
กระทาผิดเงื่อนไขที่กาหนดในการอนุญาต ผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการ
ทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได้
อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่สร้างขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนด ให้นา
มาตรา ๓๗ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๘ ๒๑ ผู้ใดมีความจาเป็นต้องปักเสา พาดสาย วางท่อ หรือกระทาการใดๆ ในเขต
ทางหลวงจะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการ
ทางหลวงเสียก่อน

มาตรา ๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๒๑ มาตรา ๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๒๐

- ๒๓๐ ในการอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง ผู้ อ านวยการทางหลวงหรื อ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายจาก
ผู้อานวยการทางหลวงจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ และผู้ได้รับอนุญาตต้องชาระค่าใช้เขตทางหลวงตามอัตรา
ที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่การกระทาตามวรรคหนึ่งได้กระทาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือกระทาผิดเงื่อนไขให้นา
มาตรา ๓๗ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๙ เมื่ อมีความจ าเป็ นจะต้ องควบคุมทางเข้าออกทางหลวงเพื่ อให้ การจราจรบน
ทางหลวงเป็ น ไปโดยรวดเร็ว และสะดวก หรือเพื่อความปลอดภัยในการจราจรบนทางหลวง ห้ ามมิให้ ผู้ ใ ด
ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในที่ดินริมเขตทางหลวงทั้งสายหรือบางส่วนดังต่อไปนี้
(๑) สร้างหรือดัดแปลงต่อเติมอาคารตามประเภท ชนิด หรือลักษณะที่กาหนดในกฎกระทรวง
สถานีบริการน้ามัน สถานีบริการก๊าซ สถานีบริการล้างหรือตรวจสภาพรถ หรือติดตั้งป้ายโฆษณา ภายในระยะ
ไม่เกินสิบห้าเมตรจากเขตทางหลวง
(๒) สร้างศูนย์การค้า สนามกีฬา สนามแข่งขัน โรงมหรสพ สถานพยาบาล สถานศึกษา หรือ
จัดให้มีตลาด ตลาดนัด งานออกร้าน หรือกิจการอื่นที่ทาให้ประชาชนมาชุมนุมกันเป็นจานวนมาก ภายในระยะ
ไม่เกินห้าสิบเมตรจากเขตทางหลวง
ทั้งนี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ผู้ อานวยการทางหลวง ในการอนุ ญ าต ผู้ อานวยการทางหลวงหรือผู้ ซึ่งได้ รับ มอบหมายจากผู้ อานวยการ
ทางหลวงจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้
การกาหนดทางหลวงสายใดทั้งสายหรือบางส่วนที่จะห้ามมิให้ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้
ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๕๐ เมื่อพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔๙ ใช้บังคับแล้ว ในกรณีที่มีอาคารหรือสิ่งอื่น
ปลู กสร้างขึ้น หรือสิ่ งที่จั ดให้ มีขึ้น โดยไม่ได้รั บ อนุญ าตหรือไม่ปฏิบั ติตามเงื่อนไขที่กาหนด ให้ ผู้ อานวยการ
ทางหลวงหรือผู้ ซึ่งได้รับ มอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวงแจ้งเป็นหนังสื อให้ เจ้าของหรือผู้ ครอบครอง
อาคารหรือสิ่งอื่นรื้อถอนอาคารหรือสิ่งอื่นนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ถ้าไม่ปฏิบัติตาม
ให้ ผู้ อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ มอบหมายจากผู้ อานวยการทางหลวงมีอานาจรื้อถอนโดยผู้ นั้นจะ
เรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น
ในกรณีที่เป็นอาคารหรือสิ่งอื่นที่กาลังปลูกสร้างหรือสิ่งที่จัดให้มีขึ้นเมื่อผู้อานวยการทางหลวง
เห็นสมควร ให้ผู้อานวยการทางหลวงแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารรื้อถอนอาคารหรือ
สิ่ งอื่ น หรือ แก้ ไขเปลี่ ย นแปลงทางเข้ าออกของอาคารนั้ น ภายในกาหนดเวลาอั น สมควร ถ้าไม่ป ฏิ บั ติต าม
ให้ผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวงมีอานาจรื้อถอนอาคาร หรือสิ่งอื่น
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางเข้าออกของอาคาร แล้วแต่กรณี โดยผู้นั้นจะเรียกร้ องค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็น
ผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้นทั้งนี้ ให้ผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวง
ชาระค่าทดแทนตามความเป็นธรรมให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นในการที่ต้องรื้อถอนอาคาร

- ๒๓๑ หรือสิ่ งอื่น หรื อแก้ไขเปลี่ ยนแปลงทางเข้าออกของอาคารนั้น ถ้าไม่เป็น ที่ตกลงกัน ได้ ให้ นาบทบัญ ญั ติของ
กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการกาหนดค่าทดแทนมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ก่อนที่จะกระทาการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ ผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้ อานวยการทางหลวงแจ้งเป็นหนังสื อให้ เจ้าของหรือผู้ ครอบครองอาคารหรือสิ่ งอื่นทราบ
ล่วงหน้าภายในกาหนดเวลาอันสมควร
มาตรา ๕๑ ให้ผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวงมี
อานาจเข้าไปตรวจสอบในบริเวณที่มีการดาเนินการตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐
ก่อนที่จะเข้าไปตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากผู้อานวยการทางหลวง แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นในบริเวณดังกล่าว
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน
หมวด ๒
กำรควบคุมทำงหลวงพิเศษ

มาตรา ๕๒ ให้รัฐมนตรีมีอานาจประกาศกาหนดให้ทางหลวงสายใดที่จะสร้างขึ้นใหม่หรือที่มี
อยู่เดิมทั้งสายหรือบางส่วนเป็นทางหลวงพิเศษ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕๓ ๒๒ ให้อธิบดีกรมทางหลวงมีอานาจปิดทางหลวงหรือทางอื่นใดที่มีอยู่เดิมที่ทาง
หลวงพิเศษตัดผ่าน
ในกรณีที่มีการปิดทางหลวงหรือทางอื่นใดตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีกรมทางหลวงจัดให้มีทาง
บริการขึ้นใช้แทน โดยอาจกาหนดหรือดัดแปลงแก้ไขจากทางหลวงหรือทางอื่นใดที่มีอยู่เดิมหรือจัดให้มีทางขึ้น
ใหม่เพื่อใช้เป็นทางบริการก็ได้ ไม่ว่าจะอยู่ในเขตทางหลวงพิเศษหรือไม่ก็ตาม
ทางบริการที่เกิดจากการดัดแปลงแก้ไขทางหลวงหรือทางอื่นใดที่มีอยู่เดิมให้เป็นทางหลวง
หรือทางอื่นใดประเภทเดิม ทางบริการที่จัดให้มีขึ้นใหม่ให้เป็นทางหลวงแผ่นดิน
มาตรา ๕๔ ให้ผู้อานวยการทางหลวงพิเศษมีอานาจประกาศห้ามยานพาหนะบางชนิดหรือ
คนเดินเท้าใช้ทางหลวงพิเศษสายใดทั้งสายหรือบางส่วน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕๕ ๒๓ ห้ ามมิให้ ผู้ ใดสร้างทาง ถนน หรือสิ่ งอื่ น ใดในเขตทางหลวงพิ เศษเพื่ อ เป็ น
ทางเข้าออก เชื่อม หรือผ่านทางหลวงพิเศษ
ทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดที่สร้างขึ้นโดยฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง ให้นามาตรา ๓๗ วรรคสาม มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๒๓ มาตรา ๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๒๒

- ๒๓๒ มาตรา ๕๖ ๒๔ ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษหรือรุกล้าเข้าไปใน
เขตทางหลวงพิเศษ
ผู้ใดมีความจาเป็นต้องสร้างหรือกระทาการใดๆ ผ่านเข้าไปในเขตทางหลวงพิเศษจะต้องได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อานวยการทางหลวงพิเศษหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวงพิเ ศษ
ทั้งนี้ จะต้องเป็นกิจการอันเป็นประโยชน์สาธารณะ และเป็นการผ่านเขตทางหลวงพิเศษเท่าที่จาเป็น รวมทั้ง
ต้องไม่เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้ทางหลวงพิเศษ
ในการอนุ ญ าตตามวรรคสอง ผู้ อ านวยการทางหลวงพิ เศษหรือผู้ ซึ่งได้ รับมอบหมายจาก
ผู้อานวยการทางหลวงพิ เศษจะกาหนดตาแหน่งและระดับที่จะสร้างหรือกระทาการนั้นรวมทั้งกาหนดเงื่อนไข
อย่างใดก็ได้ และให้นามาตรา ๔๘ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การอนุญาตตามวรรคสอง เมื่อมีความจาเป็นแก่งานทาง ผู้อานวยการทางหลวงพิเศษหรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวงพิเศษจะเพิกถอนเสียก็ได้
ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตตามวรรคสองได้กระทาการผิดเงื่อนไขที่กาหนดในการอนุญาตให้การ
อนุญาตนั้นสิ้นสุดลง
อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่สร้างขึ้นโดยฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตตามวรรคสองหรือ
ผิดเงื่อนไขที่กาหนดในการอนุญาตตามวรรคสาม ให้นามาตรา ๓๗ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๗ เมื่อพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔๙ ใช้บังคับแล้ว ในกรณีที่มีอาคารหรือสิ่งอื่น
ใดอยู่ในที่ดินริมเขตทางหลวงพิเศษ เมื่อผู้อานวยการทางหลวงพิเศษเห็นสมควร ให้ผู้อานวยการทางหลวงพิเศษ
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวงพิเศษแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
หรือสิ่งอื่นใดในที่ดินริมเขตทางหลวงพิเศษดังกล่าวรื้อถอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งอื่นนั้นภายใน
ก าหนดเวลาอั น สมควรถ้ า ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามให้ ผู้ อ านวยการทางหลวงพิ เศษหรื อ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายจาก
ผู้อานวยการทางหลวงพิเศษมีอานาจรื้อถอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งอื่นนั้นได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือ
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นดังกล่าวทราบล่วงหน้าภายในกาหนดเวลาอันสมควร ทั้งนี้ เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้ และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น
ให้ผู้อานวยการทางหลวงพิเศษหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวงพิเศษชาระ
ค่าทดแทนตามความเป็นธรรมให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นในการที่ต้องรื้อถอน หรือแก้ไข
เปลี่ ยนแปลงอาคารหรือสิ่ งอื่น นั้ น ถ้าไม่เป็ น ที่ตกลงกันได้ให้ นาบทบัญ ญั ติของกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการกาหนดค่าทดแทนมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๘ ให้ น าความในหมวด ๑ มาใช้บังคับแก่การควบคุมทางหลวงพิเศษโดยอนุโลม
เว้นแต่ที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในหมวดนี้

๒๔

มาตรา ๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

- ๒๓๓ หมวด ๓
กำรรักษำทำงหลวง

มาตรา ๕๙ ห้ามมิให้ผู้ใดกีดกั้นหรือเปลี่ยนแปลงทางน้าที่ติดต่อกับเขตทางหลวงหรือทางน้า
ที่ไหลผ่านทางหลวงในเขตที่ดินภายในระยะห้ าร้อยเมตรจากแนวกลางทางหลวง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวง
ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง ให้ ผู้อานวยการทางหลวงหรือเจ้าพนักงานซึ่งผู้อานวยการ
ทางหลวงแต่ งตั้ งให้ ควบคุม ทางหลวงแจ้งเป็ น หนั งสื อให้ ผู้ ฝ่ าฝื น รื้อ ถอนสิ่ งกี ด กั้น หรือ แก้ไขทางน้ าภายใน
กาหนดเวลาอันสมควร ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการ
ทางหลวงมีอานาจเข้ารื้อถอนหรือจัดการแก้ไข โดยผู้นั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย
ในการนั้น
มาตรา ๖๐ ห้ า มมิ ให้ ผู้ ใดใช้ ย านพาหนะบนทางหลวงซึ่ ง ยั ง มิ ได้ เปิ ด อนุ ญ าตให้ ใช้ เป็ น
ทางสาธารณะ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ควบคุมทางหลวงนั้นหรือผู้ได้รับสัมปทาน แล้วแต่กรณี
มาตรา ๖๑ ๒๕ เพื่อรักษาทางหลวง ผู้ อานวยการทางหลวงมีอานาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาห้ามใช้ยานพาหนะบนทางหลวงโดยที่ยานพาหนะนั้นมีน้าหนัก น้าหนักบรรทุกหรือน้าหนักลงเพลาเกิน
กว่า ที่กาหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทาให้ทางหลวงเสียหาย
ประกาศของผู้อานวยการทางหลวงตามวรรคหนึ่งต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมทางหลวง
สาหรับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน หรือได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมทางหลวง
ชนบท สาหรับทางหลวงชนบท หรือได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสาหรับทางหลวงท้องถิ่น
ในกรณี ที่ มี เหตุ ฉุ ก เฉิ น หรื อ อุ บั ติ เหตุ เกิ ด ขึ้ น ท าให้ เกิ ด ความเสี ย หายแก่ ท างหลวงหรือ ไม่
ปลอดภัยแก่การจราจรในทางหลวง ให้เจ้าพนักงานซึ่งผู้อานวยการทางหลวงแต่งตั้งให้ ควบคุมทางหลวงมี
อานาจประกาศห้ามใช้ยานพาหนะบนทางหลวงนั้นได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยให้ปิดประกาศนั้นไว้ในที่
เปิดเผย ณ บริเวณที่มีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นนั้น
มาตรา ๖๒ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ริมทางหลวงต้องรักษาต้นไม้เหมือง ฝาย
หรืออาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นที่อยู่ในความครอบครองของตนไม่ให้กีดขวางทางจราจรหรือเกิดความเสียหาย
แก่ท างหลวง ทั้งนี้ ให้ ผู้ อ านวยการทางหลวงหรือเจ้าพนัก งานซึ่งผู้ อานวยการทางหลวงแต่งตั้ งให้ ค วบคุ ม
ทางหลวงแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นจัดการแก้ไขอุปสรรคดังกล่าวภายใน
กาหนดเวลาอันสมควร

๒๕

มาตรา ๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

- ๒๓๔ ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ได้รับแจ้งแล้วไม่ปฏิบัติตามให้ผู้อานวยการ
ทางหลวงหรือเจ้าพนักงานซึ่งผู้อานวยการทางหลวงแต่งตั้งให้ควบคุมทางหลวงมีอานาจเข้ารื้อถอน ทาลาย
หรือตัดฟัน โดยผู้นั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น
มาตรา ๖๓ ๒๖ ผู้อานวยการทางหลวงโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอานาจอนุญาตเป็น
หนังสือให้ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยวิธีประมูล เป็นผู้ลงทุนจัดให้มีหรือเข้าบริหารจัดการท่าเรือ เรือหรือพาหนะ
สาหรับขนส่งข้ามฟาก ที่พักริมทาง หรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดในเขตทางหลวงที่ได้จัดสร้างขึ้น เพื่อประโยชน์แก่
งานทางหรือผู้ใช้ทาง และให้กรรมสิทธิ์ในสิ่งที่บุคคลดังกล่าวจัดให้มีตกเป็นของรัฐ
การอนุญาต การกาหนดอัตราค่าตอบแทน ระยะเวลาและเงื่อนไข ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๔
กำรขยำยและสงวนเขตทำงหลวง

มาตรา ๖๔ ทางหลวงประเภทใดยังไม่มีเขตทางปรากฏแน่ชัดหรือไม่ได้ขนาดมาตรฐานที่
กาหนดไว้ตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖ แล้วแต่กรณี ให้รัฐมนตรีมีอานาจกาหนดเขตทางหลวง และกาหนด
เขตสงวนสองข้างทางไว้เพื่อสร้างหรือขยายทางหลวงได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผู้ใดประสงค์จะปลูกสร้างสิ่ งใดในเขตดั งกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ ขออนุญ าตต่อผู้อานวยการ
ทางหลวง เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะทาได้ แต่ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนถ้าได้มีการสร้างหรือขยายทางหลวง
รัฐ มนตรี อาจเพิ กถอนประกาศกาหนดเขตทางหลวงหรือก าหนดเขตสงวนตามวรรคหนึ่ ง
ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๕ เพื่อประโยชน์แก่งานทาง รัฐมนตรีมีอานาจที่จะสงวนที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคล
เข้าครอบครองโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศตามวรรคหนึ่ ง ให้ มี แ ผนที่ ห รื อ แผนผั ง แสดงบริ เวณที่ ดิ น ที่ จ ะสงวนติ ด ไว้ ท้ า ย
ประกาศนั้น
เมื่ อ พ้ น ก าหนดเก้ าสิ บ วัน นั บ แต่ วัน ประกาศ ไม่ มี ผู้ ใดแย้ งสิ ท ธิ ให้ ที่ ดิ น นั้ น ตกอยู่ในความ
คุ้มครองของผู้อานวยการทางหลวง และห้ามมิให้ผู้ใดเข้าครอบครอง หักร้าง จัดทา หรือปลูกสร้างด้วยประการ
ใดๆ ในที่ดินนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อานวยการทางหลวง
รัฐมนตรีอาจเพิกถอนประกาศการสงวนตามวรรคหนึ่งทั้ งหมดหรือบางส่วนโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖

มาตรา ๖๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

- ๒๓๕ มาตรา ๖๖ ในกรณีที่มีการขออนุญาตจับจองที่ดินริมทางหลวง ให้ผู้มีอานาจอนุญาตสั่งเว้น
ช่องทางไว้ให้ เป็ น มุม ฉากกั บ แนวทางหลวงโดยมีข นาดกว้างยี่สิ บ เมตร เพื่ อให้ เป็ น ทางเข้าไปสู่ ที่ ดิน ข้างใน
ช่องทางที่ว่านี้ให้มีระยะห่างกันไม่น้อยกว่าห้าร้อยเมตร และให้ถือเป็นทางหลวงด้วย
เมื่อได้มีการเว้นช่องทางไว้ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีการอนุญาตให้ผู้ใดจับจองที่ดินเข้าไปอีก ให้ผู้มี
อานาจอนุญาตสั่งให้ผู้ขออนุญาตเว้นช่องทางตามแนวเดิมต่อไป
เมื่อได้มีการอนุญาตให้ผู้ใดจับจองที่ดินริมทางหลวงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้ผู้มี
อานาจอนุญาตแจ้งให้ผู้อานวยการทางหลวงทราบ
มาตรา ๖๗ เมื่อได้มีคาสั่งให้ผู้ใดเว้นช่องทางตามมาตรา ๖๖ แล้ว ภายในกาหนดเวลาไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นได้รับคาสั่ง ให้ผู้นั้นจัดให้มีหลักเขตปักแสดงให้เห็นเขตทางที่เว้นไว้โดยระยะห่างกัน
ไม่เกินหนึ่ งร้อยเมตรต่อหลั กหนึ่ ง และให้เป็นหน้าที่ของผู้ได้รับอนุญ าตให้จับจองระวังรักษาหลักเขตนั้นให้
เรียบร้อยอยู่เสมอ
ถ้าผู้ได้รับอนุญาตให้จับจองไม่กระทาการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อานวยการทางหลวงมีอานาจเข้า
ปฏิบัติการได้ โดยผู้ได้รับอนุญาตให้จับจองเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย
ส่วนที่ ๓
กำรกำหนดแนวทำงหลวงและกำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์เพื่อสร้ำงหรือขยำยทำงหลวง ๒๗

มาตรา ๖๘ ๒๘ เพื่อประโยชน์ในการสร้างหรือขยายทางหลวง ให้ผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้
ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวงและผู้ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกั บบุคคลดังกล่าวมีอานาจเข้าไปสารวจ
เบื้องต้นในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ซึ่งมิใช่ที่อยู่อาศัยของบุคคลใดเป็นการชั่วคราวได้เท่าที่จาเป็นเพื่อการนั้น
ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกโดยผู้อานวยการทางหลวงต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเริ่มกระทาการนั้น ถ้าไม่อาจ
ติดต่อกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ได้ให้ประกาศให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์นั้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันการประกาศให้ทาเป็นหนังสือปิดไว้ ณ ที่ซึ่งที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ และ ณ ที่ทาการเขตหรืออาเภอ และที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ทั้งนี้ ให้แจ้งกาหนดวัน เวลา และการที่จะกระทานั้นไว้ด้วย
ในกรณีที่การปฏิบัติตามมาตรานี้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์ห รือผู้ทรงสิทธิอื่น ให้น าบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในส่วน
ที่เกี่ยวกับการกาหนดค่าทดแทนมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๓ การกาหนดแนวทางหลวงและการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างหรือขยายทางหลวง มาตรา ๖๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๒๘ มาตรา ๖๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๒๗

- ๒๓๖ มาตรา ๖๘/๑ ๒๙ เมื่อมีความจาเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสั งหาริมทรัพย์เพื่อสร้างหรือขยาย
ทางหลวงถ้ามิได้ตกลงในเรื่องการโอนไว้เป็ น อย่างอื่นให้ดาเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์
ในกรณี ที่ มี ก ารโอนอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ ม าโดยมิ ได้ มี ก ารเวนคื น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ให้ ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ เช่นเดียวกับ
กรณีที่ได้มาโดยการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
ส่วนที่ ๔
บทกำหนดโทษ

มาตรา ๖๙ ๓๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๕ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา
๔๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๗๐ ๓๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งหรือหนังสือแจ้งของผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวง หรือเจ้าพนักงานซึ่งผู้อานวยการทางหลวงแต่งตั้งให้ควบคุมทาง
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 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๑ ๓๒ ผู้ใดขัดขวางการกระทาของผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากผู้อานวยการทางหลวง หรือเจ้าพนั กงานซึ่งผู้อานวยการทางหลวงแต่งตั้งให้ควบคุมทางหลวง 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
โทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

มาตรา ๖๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
มาตรา ๖๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๓๑ มาตรา ๗๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๓๒ มาตรา ๗๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๒๙
๓๐

- 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 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่
เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๓ ๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๓/๑ ๓๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๙ วรรค
หนึ่ง มาตรา ๖๐ หรือมาตรา ๖๔ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนประกาศของผู้อานวยการทางหลวงตามมาตรา ๔๖
วรรคสอง หรือมาตรา ๕๔ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๓/๒ ๓๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนประกาศของผู้อานวยการทาง
หลวงตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง หรือประกาศของเจ้าพนักงานซึ่งผู้อานวยการทางหลวงแต่งตั้งให้ควบคุมทาง
หลวงตามมาตรา ๖๑ วรรคสาม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
มาตรา ๗๓/๓ ๓๗ บรรดาความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ซึ่ ง มี โ ทษปรั บ สถานเดี ย วให้
ผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวงมีอานาจเปรียบเทียบปรับได้ และเมื่อ
ผู้ ต้อ งหาได้ ช าระค่าปรั บ ตามจ านวนที่ เปรียบเที ย บภายในสามสิ บ วัน แล้ ว ให้ ถื อว่าคดี เลิ ก กัน ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทเฉพำะกำล

มาตรา ๗๔ ให้ทางหลวงจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เปลี่ยนเป็นทางหลวงแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๕ ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้กฎกระทรวงซึ่ง
ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายนพ.ศ. ๒๕๑๕ ยังคงใช้บังคับได้
ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแทน

มาตรา ๗๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
มาตรา ๗๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๓๕ มาตรา ๗๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๓๖ มาตรา ๗๓/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๓๗ มาตรา ๗๓/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๓๓
๓๔

- ๒๓๘ มาตรา ๗๖ พระราชกฤษฎี กากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ ที่จะเวนคืน พระราชกฤษฎี กา
กาหนดแนวทางหลวงที่จะสร้าง ประกาศสานักนายกรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงคมนาคมกาหนดทางหลวง
ที่มีความจาเป็นต้องสร้างโดยเร่งด่วนซึ่งออกโดยอาศัยอานาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่
๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้คงใช้บังคับได้ตามอายุของพระราชกฤษฎีกานั้น
ในกรณี ที่ มี ก ารเวนคื น ตามพระราชบั ญ ญั ติ เวนคื น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ สร้ า งหรื อ ขยาย
ทางหลวง ซึ่งออกโดยอาศัยอานาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๑๕ ยังไม่เสร็จสิ้น ให้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ต่อไป

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร
อำนันท์ ปันยำรชุน
นำยกรัฐมนตรี

- ๒๓๙ หมำยเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้พระราชบัญ ญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่
๒๙๕ ลงวัน ที่ ๒๘ พฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยทางหลวงที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบั นได้
ประกาศใช้มาเป็นเวลานานไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยทางหลวงให้
สอดคล้องกับความเจริญและการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
*พระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับกำรโอนอำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๓๘
มาตรา ๖๐ ในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก้ไขคาว่า “กรมโยธาธิการ” และ
“ส านั ก งานเร่ งรั ด พั ฒ นาชนบท” เป็ น “กรมทางหลวงชนบท” และค าว่า “อธิ บ ดี ก รมโยธาธิ ก าร” และ
“เลขาธิการสานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท” เป็น “อธิบดีกรมทางหลวงชนบท”
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บั ญ ญั ติให้ จั ดตั้งส่ วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภ ารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม นั้ น แล้ ว และเนื่ องจากพระราชบัญ ญั ติดังกล่าวได้บัญ ญั ติให้ โอนอานาจหน้าที่ของส่ วนราชการ
รัฐมนตรีผู้ดารงตาแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไข
บทบัญญัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏใน
พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้ องกับการโอน
ส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอานาจ
หน้ าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของ
หน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ย นชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ดารง
ตาแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอานาจหน้าที่ และเพิ่มผู้แทนส่วนราชการใน
คณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วน
ราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้วซึ่ งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึง
จาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
พระรำชบัญญัติทำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙๓๙
มาตรา ๓๑ ทางหลวงเทศบาล และทางหลวงชนบทที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เป็ น
ผู้ดาเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบารุงรักษาก่อนวั นที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นทางหลวง
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕
๓๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๙๒ ก/หน้า ๑/๘ กันยายน ๒๕๔๙
๓๘

- ๒๔๐ หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญ ญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยทางหลวงได้ใช้
บังคับมาเป็นเวลานานบทบัญญัติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมดูแลรักษาทางหลวงยังไม่เหมาะสม และมาตรการ
สาหรับดาเนินการกับผู้ฝ่าฝืนยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร และปรากฏว่าได้มีการใช้ยานพาหนะที่มีน้าหนักบรรทุกเกิน
กว่าที่กาหนดบนทางหลวง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวง และความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะบน
ทางหลวง นอกจากนั้น ยังปรากฏว่ามีการใช้ทางหลวงเพื่อการชุมนุมประท้วงยื่นข้อเรียกร้องจากทางราชการ
และโดยที่ได้มีการยกฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล
เป็ น เทศบาลแล้ ว สมควรปรั บ ปรุ งกฎหมายว่ าด้ ว ยทางหลวงเสี ย ใหม่ เพื่ อ ให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกั บ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน ยกเลิกบทบัญญัติที่เกี่ยวกับสุขาภิบาล และกาหนดให้ผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวงมีอานาจเปรียบเทียบปรับสาหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวได้
รวมทั้งปรับปรุงบทกาหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

- ๒๔๑ -

พระรำชบัญญัติ
กำรเดินเรือในน่ำนน้ำไทย
พระพุทธศักรำช ๒๔๕๖
[แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๑๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๐]

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ประกาศจงทราบทั่วกันว่า ได้ทรงพระราชดาริเห็นว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทยที่ได้
ตราขึ้นไว้ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน รัตนโกสินทร์ ศก ๑๒๔ นั้น ยังมีบกพร่องอยู่หลายประการ สมควรจะเปลี่ยน
แก้ให้สมกับกาลสมัย เพราะฉะนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้แทน ดังต่อไปนี้
ควำมเบื้องต้น
และอธิบำยบำงคำที่ใช้ ในพระรำชบัญญัตินี้

มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ เรี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน่ า นน้ าไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖”
มาตรา ๒ ๑ ให้ ใช้พ ระราชบัญ ญัตินี้เป็นกฎหมายตั้งแต่ วันที่ ๑ กั นยายน พระพุ ทธศักราช
๒๔๕๖ เป็นต้นไป
มาตรา ๓๒ ในพระราชบัญญัตินี้
“เรือ” หมายความว่า ยานพาหนะทางน้าทุกชนิด ไม่ว่าจะใช้เพื่อบรรทุกลาเลียง โดยสาร ลาก
จูง ดัน ยก ขุดหรือลอก รวมทั้งยานพาหนะอย่างอื่นที่สามารถใช้ในน้าได้ ทานองเดียวกัน
“เรือกาปั่น ” หมายความว่า เรือ ที่เดินด้วยเครื่องจักรกลหรือด้วยใบ และไม่ได้ใช้กรรเชียง
แจวหรือพาย
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๐/-/หน้า ๗๔/๕ สิงหาคม ๒๔๕๖
๒ มาตรา ๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๒๕
๑

- ๒๔๒ “เรือกาปั่นไฟ” หรือ “เรือกลไฟ” หมายความว่า เรือที่เดินด้วยเครื่องจักรจะใช้ใบด้วยหรือไม่
ก็ตาม และให้หมายความรวมตลอดถึงเรือกาปั่นยนต์ด้วย
“เรือกาปั่นยนต์” หรือ “เรือยนต์” หมายความว่า เรือที่เดินด้วยเครื่องยนต์จะใช้กาลังอื่นด้วย
หรือไม่ก็ตาม
“เรือกาปั่นใบ” หรือ “เรือใบ” หมายความว่า เรือที่เดินด้วยใบและไม่ใช้เครื่องจักรกล
“เรือกล” หมายความว่า เรือที่เดินด้วยเครื่องจักรกล และใช้กาลังอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม
“เรือกลไฟเล็ก” หมายความว่า เรือที่มีขนาดต่ากว่าสามสิบตันกรอสส์ที่เดินด้วยเครื่องจักร
“เรือเดินทะเล” หรือ “เรือทะเล” หมายความว่า เรือที่มีลักษณะสาหรับใช้ในทะเล ตามกฎ
ข้อบังคับสาหรับการตรวจเรือ
“เรือเล็ก” หมายความว่า เรือที่เดินด้วยกรรเชียง แจวหรือพาย
“เรือโป๊ะ” หรือ “เรือโป๊ะจ้าย” หมายความว่า เรือทะเลที่มีรูปร่างแบบยุโรปและเครื่องเสา
เพลาใบอย่างแบบจีน หรือแบบประเทศใด ๆ ในเอเซีย
“เรือเป็ดทะเลและอื่น ๆ” หรือ “เรือเป็ดทะเลและเรืออื่น ๆ” หมายความว่า เรือที่ใช้ใบใน
เวลาเดิ น ทะเล และใช้ ใบหรื อ กรรเชี ย งหรื อ แจวในเวลาเดิ น ในล าแม่ น้ า และให้ ห มายความรวมตลอดถึ ง
เรือฉลอมทะเล เรือเท้งฉลอมท้ายญวน หรือเรือสามก้าวด้วย
“เรือสาเภา” หมายความว่า เรือเดินทะเลต่ออย่างแบบจีน หรือแบบประเทศใด ๆ ในเอเซีย
“เรือบรรทุกสินค้า” หมายความว่า เรือที่ไม่มีดาดฟ้าหรือมีไม่ตลอดลา เดินด้วยกรรเชียง แจว
หรือพาย หรือบางทีใช้ใบ และใช้สาหรับบรรทุกสินค้า
“เรือลาเลียง” หมายความว่า เรือที่มิใช่เรือกล และใช้สาหรับลาเลียง หรือขนถ่ายสินค้าจาก
เรือกาปั่น หรือบรรทุกสินค้าส่งเรือกาปั่น
“เรือลาเลี ยงทหาร” หมายความว่า เรือที่ใช้ในการล าเลี ยงทหารทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรือของ
ทางราชการทหารหรือไม่ก็ตาม
“เรือโดยสาร” หมายความว่า เรือที่บรรทุกคนโดยสารเกินสิบสองคน
“เรือสินค้า” หมายความว่า เรือที่มิใช่เรือโดยสาร
“เรือประมง” หมายความว่า เรือที่ใช้สาหรับการจับสัตว์น้า หรือทรัพยากรที่มีชีวิตอื่น ๆ ที่อยู่
ในทะเล
“เรือสาราญและกีฬา” หมายความว่า เรือที่ใช้สาหรับหาความสาราญ หรือเรือที่ใช้เพื่อการ
เล่นกีฬาโดยเฉพาะ และไม่ได้ใช้เพื่อการค้าการทหาร หรือการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์
“เรือไม้ที่ต่อแบบโบราณ” หมายความว่า เรือใบเสาเดียว เรือสาเภาหรือเรือไม้ ที่ต่อตามแบบ
เรือที่ใช้อยู่ในสมัยโบราณ
“แพ” หมายความรวมตลอดถึงโป๊ะ อู่ลอย และสิ่งลอยน้าอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
“แพคนอยู่” หมายความว่า เรือนที่ปลูกอยู่บนแพ และลอยอยู่ในลาแม่น้าหรือลาคลอง
“ตันกรอสส์” หมายความว่า ขนาดของเรือที่คานวณได้ตามกฎข้อบังคับสาหรับการตรวจเรือ
ตามมาตรา ๑๖๓

- ๒๔๓ “น่านน้าไทย”๓ หมายความว่า บรรดาน่านน้าที่อยู่ภายใต้อานาจอธิปไตยของราชอาณาจักร
ไทยและในกรณี ตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๑๙ ทวิ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๓๓
มาตรา ๒๐๔ และมาตรา ๒๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ให้
หมายความรวมถึงน่านน้าที่อยู่ในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทยด้วย
“เมืองท่า” หมายความว่า ทาเล หรือถิ่นที่จอดเรือเพื่อขนถ่ายคนโดยสารหรือของ
“นายเรือ” หมายความว่า ผู้ควบคุมเรือกาปั่น หรือเรืออื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงผู้นาร่อง
“คนประจาเรือ” หมายความว่า คนที่มีหน้าที่ทาการประจาอยู่ในเรือ
“ลูกเรือ” หมายความว่า คนประจาเรือนอกจากนายเรือ
“คนโดยสาร” หมายความว่า คนที่อยู่ในเรือ เว้นแต่
(๑) คนประจาเรือ หรือผู้อื่นที่รับจ้างทางานในเรือนั้น
(๒) เด็กที่มีอายุต่ากว่าหนึ่งปี
“เจ้ าท่ า ” หมายความว่า อธิบ ดี ก รมการขนส่ งทางน้ าและพาณิ ช ยนาวี * หรื อ ผู้ ซึ่ งอธิ บ ดี
กรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี*มอบหมาย
“เจ้าพนักงานออกใบอนุญาต” หมายความว่า อธิบดีกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี*
หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี*มอบหมายให้ทาการออกใบอนุญาต
“เจ้าพนักงานตรวจเรือ ” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่งตั้งให้มี
หน้าที่ตรวจเรือตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๔ (ยกเลิก)
มาตรา ๕๕ (ยกเลิก)
มาตรา ๖๖ (ยกเลิก)
มาตรา ๗๗ (ยกเลิก)
มาตรา ๘๘ ในพระราชบัญญัตินี้แห่งใดมีบัญญัติว่าด้วยการออกอนุญาตอย่างใด ๆ ตามซึ่งเจ้าท่า
เห็นจาเป็นจะต้องออกเป็นหนังสือ ให้เจ้าท่ามีอานาจเรียกค่าธรรมเนียมสาหรับใบอนุญาตเช่นนั้นตามอัตราที่
กาหนดโดยกฎกระทรวงแต่ไม่เกิน หนึ่งร้อยบาท

มาตรา ๓ นิยามคาว่า “น่านน้าไทย” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕
๕ มาตรา ๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕
๖ มาตรา ๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕
๗ มาตรา ๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕
๘ มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๑๐
๓
๔

- ๒๔๔ มาตรา ๙๙ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทยรัตนโกสินทร ศก ๑๒๔ ประกาศ
ลงวั น ที่ ๑๗ กรกฎาคม รั ต นโกสิ น ทร ศก ๑๒๕ ว่ าด้ ว ยการตั้ งศาลทะเล ประกาศลงวั น ที่ ๑๙ มี น าคม
รัตนโกสินทร ศก ๑๒๕ ว่าด้วยการออกใบอนุญาตสาหรับเรือบรรทุก สินค้าและเรือเล็ก และประกาศลงวันที่
๒๒ เมษายน รัตนโกสินทร ศก ๑๒๙ ว่าด้วยเรือกลไฟที่ใช้สาหรับรับจ้างนั้น ท่านให้ยกเลิกเสีย แต่การที่ยกเลิก
นี้ท่านว่ามิได้เกี่ยวแก่การอย่างใดที่ได้มีผู้กระทาไว้แต่ก่อน หรือแก่ความผิดอย่างใดซึ่งได้กระทาไว้แต่ก่อนเวลา
ประกาศให้ใช้พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๐ กฎส าหรั บ ป้ อ งกั น มิให้ เรือโดนกัน พระพุ ท ธศั กราช ๒๔๕๖ นั้ น ท่ านว่ามิ ใช่
สาหรับแต่เรือกาปั่นไทยฝ่ายเดียว ให้ใช้ได้ตลอดถึงเรือกาปั่นทั้งหลายที่เดินในบรรดาเขตท่า และเขตที่ทอดจอด
เรือของพระราชอาณาจักรไทย แต่อย่าให้ขัดกับพระราชบัญญัตินี้ เมื่ อจะต้องเป็นการขัดเช่นนั้นไซร้ ต้องให้
ถือเอาข้อบังคับในพระราชบัญญัตินี้เป็นใหญ่ ดังได้ว่าไว้ในข้อ ๓๐ แห่งกฎนั้น และท่านว่า ผู้เป็นเจ้าของและ
เป็นนายเรือทุกลา ต้องถือและกระทาตามกฎนั้นจงทุกประการ
มาตรา ๑๑ การลงโทษจาคุกหรือปรับนั้น ถ้าจาเลยเป็นคนในบังคับต่างประเทศซึ่งมีกงสุล
ผู้แทน ที่มีอานาจฝ่ายตุลาการสาหรับประเทศนั้นตั้งอยู่ในพระราชอาณาจักรไทย ท่านว่าต้องเป็นหน้าที่ของ
ศาลกงสุลนั้นบังคับให้เป็นไปตามโทษานุโทษ
ภำค ๑
ข้อบังคับทั่วไป

หมวดที่ ๑
ทำงเดินเรือ เขตท่ำเรือ เขตจอดเรือ และเขตควบคุมกำรเดินเรือ๑๐

มาตรา ๑๒๑๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอานาจออกกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดแนวแม่น้าลาคลองหรือทะเลอาณาเขตแห่งใดเป็นเขตท่าเรือและเขตจอดเรือ
(๒) กาหนดทางเดินเรือทั่วไปและทางเดินเรือในเขตท่าเรือนอกจากทางเดินเรือในเขตท่าเรื อ
กรุงเทพ ฯ
(๓)๑๒ กาหนดแนวทะเลแห่งใดภายในน่านน้าไทยเป็นเขตควบคุมการเดินเรือ
มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
ชื่อหมวดที่ ๑ ทางเดินเรือ เขตท่าเรือ เขตจอดเรือ และเขตควบคุมการเดินเรือ แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๑ มาตรา ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๑๐
๑๒ มาตรา ๑๒ (๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๐
๙

๑๐

- ๒๔๕ มาตรา ๑๓๑๓ (ยกเลิก)
มาตรา ๑๔๑๔ (ยกเลิก)
มาตรา ๑๕๑๕ (ยกเลิก)
มาตรา ๑๖๑๖ (ยกเลิก)
หมวดที่ ๒
หน้ำที่นำยเรือเมื่อเวลำเรือเข้ำมำหรือออกจำกน่ำนน้ำไทย๑๗

มาตรา ๑๗๑๘ เรือกาปั่นตามประเภทที่เจ้าท่าประกาศกาหนดลาใด เมื่อเข้ามาในน่านน้าไทย
นายเรือต้องปฏิบัติดังนี้
(๑) แจ้งต่อเจ้าท่า
(๒) ชักธงสาหรับเรือนั้นขึ้นไว้ให้ปรากฏ
(๓) ติดตั้งและเปิดใช้โคมไฟตั้งแต่เวลาพระอาทิตย์ตกถึงเวลาพระอาทิตย์ขึ้น
การปฏิบัติตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าท่าประกาศกาหนด
มาตรา ๑๘๑๙ เรือกลที่เป็นเรือเดินทะเล และเป็นเรือไทยขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสส์ขึ้นไป
และเรือกาปั่นต่างประเทศ เมื่อเข้ามาในเขตท่าเรือใด ๆ ในน่านน้าไทย นายเรือต้องรายงานการเข้ามาถึงต่อ
เจ้าท่าตามแบบพิมพ์ของกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี*ภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลาที่จอดเรือ
เรียบร้อย
มาตรา ๑๙๒๐ เรือกลที่เป็นเรือเดินทะเลและเป็นเรือไทยขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสส์ขึ้นไป
และเรือกาปั่นต่างประเทศที่เตรียมจะออกไปจากเขตท่าเรือใด ๆ ในน่านน้าไทย นายเรือต้องชักธงลา (คือธงที่
เรียกว่าบลูปีเตอร์) ถ้าเรือกาหนดออกในเวลาบ่ายให้ชักธงขึ้นในเวลาเช้า ถ้าเรือกาหนดออกในเวลาเช้าให้ชักธง
ขึ้นในเวลาบ่ายของวันก่อน

มาตรา ๑๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐
มาตรา ๑๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐
๑๕ มาตรา ๑๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐
๑๖ มาตรา ๑๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐
๑๗ หมวดที่ ๒ หน้าที่นายเรือเมื่อเวลาเรือเข้ามาหรือออกจากน่านน้าไทย มาตรา ๑๗ ถึงมาตรา๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕
๑๘ มาตรา ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.๒๕๔๐
๑๙ มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๒๕
๒๐ มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๒๕
๑๓
๑๔

- ๒๔๖ มาตรา ๒๐๒๑ เรือกาปั่นต่างประเทศ เมื่อเข้ามาในเมืองท่าของประเทศไทย ซึ่งมิได้กาหนด
เป็นเขตท่าเรือ นายเรือต้องรายงานการเข้ามาหรือออกไปต่อ เจ้าท่าภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เรือเข้ามา
หรือก่อนเรือออกไป และต้องปฏิบัติตามคาสั่งเจ้าท่า
มาตรา ๒๑๒๒ เรือกลที่เป็นเรือเดินทะเลและเป็นเรือไทยขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสส์ขึ้นไป
เมื่อจะออกจากเขตท่าเรือใด ๆ ในน่านน้าไทย นายเรือต้องแจ้งกาหนดออกเรือต่อเจ้าท่า ก่อนออกเรือเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าหกชั่วโมง เพื่อให้เจ้าท่าตรวจสอบว่าปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เสียก่อน เมื่อเห็นว่าถูกต้อง
แล้ว จึงอนุญาตให้ออกเรือได้
มาตรา ๒๒๒๓ เรือกาปั่นที่ใช้เดินทะเลระหว่างประเทศลาใดที่ต้องมีใบสาคัญตามที่กาหนดใน
กฎข้อบังคับสาหรับการตรวจเรือตามมาตรา ๑๖๓ เมื่อจะออกจากเขตท่าเรือใด ๆ ในน่านน้าไทย นายเรือต้อง
แจ้งกาหนดออกเรือต่อเจ้าท่าก่อนออกเรือเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกชั่วโมง เพื่อให้เจ้าท่าตรวจใบอนุญาตใช้เรือ
และใบสาคัญดังกล่าว ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ให้ถูกต้องและใช้การได้
มาตรา ๒๓๒๔ เรือกลที่เป็นเรือเดินทะเลและเป็นเรือไทย และเรือกาปั่นต่างประเทศที่ต้องมี
ใบสาคัญตามที่กาหนดในกฎข้อบังคับ สาหรับการตรวจเรือตามมาตรา ๑๖๓ เมื่อจะออกจากเขตท่าเรือใด ๆ ใน
น่านน้าไทยยังเมืองท่าต่างประเทศ นายเรือจะต้องได้รับใบอนุญาตเรือออกจากท่าจากเจ้าท่าเสียก่อน
มาตรา ๒๔๒๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา
๒๒ หรือมาตรา ๒๓ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท
มาตรา ๒๕ ๒๖ เพื่ อ การรั ก ษาความปลอดภั ยทางน้ า ห้ ามมิให้ น ายเรือ หรือผู้ ที่ ควบคุ มเรือ
เดินเรือเข้าไปในเขตควบคุมการเดินเรือ เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจาเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า
นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่
สองพัน บาทถึงหนึ่ งหมื่น บาท และให้ เจ้ าท่ามีอานาจสั่ งยึดใบประกาศนียบัตรควบคุมเรือ มีกาหนดไม่เกิน
หกเดือน
นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่ถูกยึดใบประกาศนียบัตรควบคุมเรือ
ตามวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๒๖๒๗ (ยกเลิก)
มาตรา ๒๗๒๘ (ยกเลิก)
มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕
มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๒๕
๒๓ มาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๒๕
๒๔ มาตรา ๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๒๕
๒๕ มาตรา ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕
๒๖ มาตรา ๒๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๐
๒๗ มาตรา ๒๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕
๒๘ มาตรา ๒๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕
๒๑
๒๒

- ๒๔๗ มาตรา ๒๘๒๙ (ยกเลิก)
หมวดที่ ๓
ว่ำด้วยทำเลทอดจอดเรือ

มาตรา ๒๙ ภายในเขตท่ากรุงเทพฯ ถ้าเรือกาปั่นลาใดที่มิได้ผูกจอดเทียบท่าเรือหรือท่าโรงพัก
สินค้า เรือกาปั่นลานั้นต้องทอดสมอจอดอยู่กลางลาน้าด้วยสมอสองตัว มีสายโซ่ให้พอทั้งสองตัวเพื่อกันมิให้เรือ
เกาสมอเคลื่อนจากที่นั้นได้
มาตรา ๓๐ เรือเก็บสินค้า เรือท้องแบน และเรือใด ๆ ที่ทอดจอดประจาอยู่นั้น ต้องผูกจอดอยู่
กับสมอทุ่นอย่างมั่นคงสมกับกาลังของสายโซ่ที่ทอดอยู่นั้น
มาตรา ๓๑ ห้ามมิให้เรือกาปั่น เรือเก็บสินค้า เรือท้องแบนอย่างใด ๆ ทอดสมอ หรือผูกจอด
อยู่ในทางเรือเดินในลาแม่น้าเป็นอันขาด
มาตรา ๓๒ ห้ ามมิให้ เรือกาปั่น ล าใดที่ผู กจอดเที ยบท่าเรือ ท่ าพัก สิ น ค้า หรือเทีย บฝั่ งนั้ น
ทอดสมอลงไปในแม่น้าห่างจากหัวเรือเกินกว่าสามสิบเมตร
มาตรา ๓๓ เรือลาใดที่เจ้าท่าไม่ยอมออกใบอนุญาตให้หรือเรียกคืนหรือยึดใบอนุญาตไว้ โดย
เรือนั้นมีความไม่สมประกอบสาหรับเดินทะเลนั้น ต้องให้ผูกจอดทอดไว้ ในที่ใดที่หนึ่งซึ่งเจ้าท่าจะกาหนดให้
มาตรา ๓๔ เรือโป๊ะ หรือเรือโป๊ะจ้าย เรือลาเลียง เรือสาเภา เรือบรรทุกสินค้า เรือเป็ดทะเล
และเรืออื่น ๆ ต้องจอดทอดสมอกลางแม่น้า และถ้าไม่เป็นการขัดขวาง ก็ให้ทอดจอดค่อนข้างฝั่งตะวันตก แต่
ต้องไว้ช่องทางเรือเดินไม่น้อยกว่าร้อยเมตร ในระหว่างเรือกับฝั่งตะวันตก หรือกับ บรรดาเรือที่จอดเทียบฝั่ง
ตะวันตก หรือกับแพคนอยู่ที่ผูกเทียบอยู่กับฝั่งตะวันตก
มาตรา ๓๕ บรรดาเรือโป๊ะหรือเรือโป๊ะจ้าย เรือลาเลียง เรือสาเภาเรือบรรทุกสินค้า เรือเป็ด
ทะเล และเรืออื่น ๆ ที่ไม่ได้ใช้การนั้น ต้องให้ถอยไปอยู่ที่ทาเลสาหรับทอดจอดเรือ แห่งใดแห่งหนึ่งในเขตท่า
ตามที่เจ้าท่าเห็นสมควรจะกาหนดตามครั้งคราว และประกาศให้ทราบทั่วกันในหนังสือราชกิจจานุเบกษาและ
ในหนังสือพิมพ์จดหมายเหตุในท้องที่ตั้งแต่สองรายขึ้นไป
มาตรา ๓๖ ห้ามมิให้เรือกาปั่นเดินทะเลลาใดจอดทอดสมอตามลาแม่น้า ในระหว่างคลอง
สะพานหันกับคลองบางลาภูบน เว้นไว้แต่มีเหตุจาเป็น เพราะในระหว่างสองตาบลนั้นเป็นที่ทอดจอดเรือรบไทย
และบรรดาเรือกาปั่นเดินทะเลหรือเรือรบต่างประเทศจะแล่น หรือมีเรืออื่นจูงผ่านคลองสะพานหันขึ้นไปตาม
ลาแม่น้านั้น ให้ถือว่าเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย เว้นไว้แต่จะได้รับอนุญาตพิเศษจากเจ้าท่า และโดยอาศัย
ข้อบังคับกากับอนุญาตนั้นอยู่ด้วยตามซึ่งเจ้าท่าจะเห็นสมควร
๒๙

มาตรา ๒๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕

- ๒๔๘ มาตรา ๓๗๓๐ ถ้าไม่มีเหตุฉุกเฉินอันจาเป็นที่จะต้องทาเช่นนั้น ห้ามมิให้เรือกาปั่นลาใดจอด
ทอดสมอในลาแม่น้าระหว่างวัดบุคคะโลกับในระยะทางสองร้อยเมตรใต้ปากคลองบางปะแก้ว และระหว่าง
ปากคลองผดุงกับคลองสาเพ็ง เพราะในระหว่างตาบลเหล่านี้เป็นทาเลยกเว้นไว้สาหรับทางให้เรือเดินขึ้นล่อง
มาตรา ๓๘๓๑ เรือกาปั่นทุกลาที่บรรทุกคนโดยสารหรือของจากเมืองท่าหรือตาบลใด ๆ ใน
ต่างประเทศเข้ามาในแม่น้าเจ้าพระยา หรือเรือใด ๆ ที่เข้ามาในแม่น้าเจ้าพระยาโดยขนถ่ายคนโดยสารหรือของ
จากเรือกาปั่นที่มาจากต่างประเทศ เมื่อผ่านด่านสมุทรปราการแล้ว ถ้าจะส่งคนโดยสารหรือของที่บรรทุกมานั้น
ขึ้นบก ต้องจอด ณ ที่จอดเรือ หรือเทียบท่าเทียบเรือของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เว้นไว้แต่เมื่อที่จอดเรือ
หรือท่าเที ยบเรือไม่ว่างพอจะจอดหรือเทียบได้ หรือเพราะเหตุจาเป็นอย่า งอื่น ซึ่งถ้าตรงตามหลั กเกณฑ์ ที่
คณะกรรมการกาหนดไว้ และอธิบดีกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี*ลงนามอนุญาตแล้ว จึงจะเข้าจอด
หรือเทียบในที่ที่ได้รับอนุญาตได้
คณะกรรมการดังกล่าวในวรรคหนึ่งให้มีจานวนห้าคน ประกอบด้วยอธิบดีกรมการขนส่งทาง
น้าและพาณิชยนาวี*เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมศุลกากรและผู้อานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง และบุคคลอื่นอีกสองคน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่งตั้ง
มาตรา ๓๘ ทวิ๓๒ การประชุมของคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามความในมาตรา ๓๘ ต้อง
มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ป ระธานกรรมการไม่ส ามารถมาประชุม ให้ ที่ ประชุมเลื อกกรรมการคนหนึ่งเป็ น
ประธาน
การลงมติวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ผู้นั่งเป็นประธานออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๓๘ ตรี ๓๓ ภายใต้บั งคับ มาตรา ๓๘ ให้ เจ้าท่ามีอานาจที่ จะกาหนดที่ ทอดจอดเรือ
สาหรับเรือกาปั่นและเรือเล็กทุกลา และนายเรือต้องเอาเรือไปทอดจอดตามที่เจ้าท่าจะชี้ให้ และห้ามมิให้เอา
เรือไปจากที่นั้น หรือย้ายไปทอดจอดที่อื่นโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า เว้นแต่เมื่อมีเหตุจาเป็นซึ่งเจ้าท่าจะ
พิเคราะห์เห็นสมควร
เมื่อเรือกาปั่นลาใดกาลังเข้ามา นายเรือจะต้องยอมให้เจ้าท่าขึ้นไปบนเรือ และถ้าจาเป็นจะ
หยุดเรือรอรับก็ต้องหยุด
มาตรา ๓๘ จัตวา๓๔ นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือลาใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง หรือ
มาตรา ๓๘ ตรี ต้องระวางโทษปรับตั้ งแต่สามพันบาทถึงสามหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันวันละหนึ่งพันบาท
จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
มาตรา ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๑๐
๓๒ มาตรา ๓๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๙๓
๓๓ มาตรา ๓๘ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๙๓
๓๔ มาตรา ๓๘ จัตวา แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๓๐
๓๑

- ๒๔๙ มาตรา ๓๙ เรือกาปั่นลาใดเมื่อเข้ามาถึงในเขตท่าแล้ว มิได้กระทาการถ่ายสินค้าหรือขนสินค้า
ขึ้นเรืออย่างหนึ่งอย่างใด นับตั้งแต่ ๑๐ วันขึ้นไปก็ดี ท่านว่าถ้าจะต้องการเอาที่ซึ่ งเรือลานั้นจอดอยู่ให้เรืออื่นที่
ใช้ในการค้าขายทอดจอด ก็ให้ถอยเรือที่ไม่ได้ทาการเช่นว่านั้น ไปทอดจอดในที่อื่นภายในเขตท่าตามที่เจ้าท่าจะ
กาหนดให้
มาตรา ๔๐ เรือกาปั่นลาใดต้องการจะเปลี่ยนที่ทอดจอด หรือเรือกาปั่นลาใดที่เทียบท่าเรือ
หรือท่าสินค้าต้องการจะหาที่ทอดจอดในลาแม่น้าก็ให้ชักธงสัญญาณอักษร “B.A.Z.” (บี เอ แซด) ตามแบบ
ข้อบังคับระหว่างนานาประเทศสาหรับการใช้ธงสัญญาณ แล้วเจ้าท่าจะได้ขึ้นไปบนเรือลานั้นและชี้ให้ทอดจอด
มาตรา ๔๑ เรือกาปั่ น ลาใดต้องการให้ กองตระเวนมาช่วยก็ให้ ชักธงสัญ ญาณหมายอักษร
“S.T.” (เอส ที) ตามแบบข้อบังคับระหว่างนานาประเทศสาหรับการใช้ธงสัญญาณ ถ้ามีเหตุสาคัญขัดขืนต่อ
การบังคับบัญชาเกิดขึ้นในเรือฉะนั้นแล้ว ให้ชักธงสัญญาณหมายอักษร “R.X.” (อาร์ เอกซ์)
มาตรา ๔๒ ก่อนที่เรือกาปั่ นไฟหรือเรือกาปั่นใบเดินทะเลล าใดจอดทอดหรือผู กจอดเป็ น
ปรกตินั้น ห้ามมิให้เรืออื่ นเข้าไปเทียบข้าง ให้เข้าเทียบได้แต่เฉพาะเรือไฟเล็กและเรือเล็กของกรมการขนส่ง
ทางน้าและพาณิชยนาวี* หรือของเจ้าพนักงานแพทย์ศุขา หรือของกรมศุลกากร หรือของผู้นาร่อง หรือเรือของ
กระทรวงทหารเรือซึ่งจะมีหน้าที่พิเศษ
ในเวลาที่เรือกาปั่นลาใดที่กาลัง แล่นขึ้น หรือล่ องในลาแม่น้านั้น ห้ามเป็นอันขาดมิให้เรือจ้าง
เรือบรรทุกสินค้าหรือเรือเล็กหรือเรืออย่างใด ๆ เข้าไปเกี่ยวพ่วงข้าง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตพิเศษของนายเรือ
ลานั้น
มาตรา ๔๓ เมื่อจะทอดจอดเรือกาปั่นลาใด นายเรือหรือผู้นาร่องต้องทอดจอดเรือนั้น โดยให้
กินเนื้อที่อย่างน้อยที่สุดที่จะเป็นได้และความบังคับข้อนี้ เจ้าท่าต้องระวังเป็นธุระอยู่เสมอให้มีผู้ปฏิบัติตามโดย
ถูกต้อง
มาตรา ๔๔ ตามลาแม่น้าเล็ก และในคลองต่าง ๆ นั้นอนุญาตให้จอดเรือต่าง ๆ ได้ทั้งสองฟาก
แต่อย่าให้เป็นที่กีดแก่ทางเรือขึ้นล่องที่กลางลาน้า และห้ามไม่ให้จอดซ้อนลาหรือจอดขวาง หรือตรงกลางลาน้า
ลาคลองเป็นอันขาด
มาตรา ๔๕ เรือกาปั่ นเรือเล็กและแพต่าง ๆ ที่จอดเทียบฝั่งแม่น้าหรือเทียบท่าสิ นค้า หรือ
ท่าเรือนั้น ห้ามมิให้จอดขวางลาน้า ต้องจอดให้หัวเรือท้ายเรือ หัวแพท้ายแพหันตามยาวของทางน้า
มาตรา ๔๕/๑ ๓๕ ให้ เจ้าท่าโดยคาแนะนาของผู้ ว่าราชการจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นมีอานาจประกาศกาหนดแนวแม่น้า ลาคลอง ทะเลสาบ หรือทะเล อาณาเขต เป็นเขตห้ามจอดเรือหรือ
แพ

๓๕ มาตรา ๔๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๐

- ๒๕๐ นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศในวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
ปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันวันละห้าร้อยบาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องและ
ให้เจ้าท่ามีอานาจสั่งยึดใบประกาศนียบัตรควบคุมเรือมีกาหนดไม่เกินหกเดือน
นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่ถูกยึดใบประกาศนียบัตรควบคุมเรือ
ตามวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับหนึ่งหมื่นบาท
ความในวรรคสองให้ใช้กับผู้กระทาความผิดซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมแพและแพคนอยู่ด้วย
มาตรา ๔๖ ตามท่าขนสินค้าและท่าขึ้นทั้งสองฟากแม่น้าเจ้าพระยาหรือตามสองข้างเรือกาปั่น
ก็ดี ห้ามมิให้เรือบรรทุกสินค้า เรือไฟเล็ก เรือเป็ดทะเลและเรืออื่น ๆ จอดหรือผูกเทียบซ้อนกั นเกินกว่าสองลา
ถ้าเป็นแพคนอยู่ห้ามมิให้จอดเทียบหน้าแพเกินกว่าลาหนึ่ง
มาตรา ๔๖ ทวิ๓๖ ให้เจ้าท่ามีอานาจสั่งห้ามใช้และให้แก้ไขท่ารับส่งคนโดยสาร ท่ารับส่งสินค้า
ท่าเทีย บเรื อ และแพในแม่น้ า ล าคลอง บึ ง อ่างเก็บน้ า ทะเลสาบ อันเป็น ทางสั ญ จรของประชาชนหรือ ที่
ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านไทย ซึ่งมีสภาพไม่ปลอดภัยในการใช้ หรืออาจเกิดอันตราย
แก่ประชาชนหรือแก่การเดินเรือ โดยแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบเป็นหนังสือ ในกรณีที่ไม่ปรากฏ
ตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้ปิดคาสั่งไว้ ณ ท่ารับส่งคนโดยสาร ท่ารับส่งสินค้ า ท่าเทียบเรือ หรือแพนั้น และ
ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองได้รับคาสั่งนั้นแล้ว
เจ้าของหรือผู้ครอบครองซึ่งได้รับคาสั่งจากเจ้าท่าตามความในวรรคหนึ่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง คาชี้ขาดของรัฐมนตรีเป็นที่ สุด แต่ใน
ระหว่างที่รัฐมนตรียั งมิได้ชี้ขาด คาสั่งห้ ามใช้นั้ นมีผลบังคับได้ ในกรณี ไม่มีอุท ธรณ์ คาสั่ ง หรือมีอุทธรณ์ แต่
รัฐมนตรีสั่งให้ยกอุทธรณ์ และเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตามคาสั่งภายในเวลาที่เจ้าท่ากาหนดหรือ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับทราบคาวินิจฉัยอุ ทธรณ์ ให้เจ้าท่ามีอานาจจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามคาสั่ง โดย
คิดค่าใช้จ่ายจากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
เมื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองได้แก้ไขเสร็จเรียบร้อยตามคาสั่งแล้ว ให้เจ้าท่าเพิกถอนคาสั่ง
ห้ามใช้ ในกรณีที่เจ้าท่าจัดการแก้ไขเอง จะรอการเพิกถอนคาสั่งห้ามใช้ไว้จนกว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองจะ
ชาระค่าใช้จ่ายให้เจ้าท่าก็ได้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองคนใดใช้เอง หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ท่ารับส่งคนโดยสาร ท่ารับส่ ง
สินค้า ท่าเทียบเรือ หรือแพ ซึ่งเจ้าท่า มีคาสั่งห้ามใช้ และยังไม่ได้เพิกถอนคาสั่งนั้น ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่
สามพันบาทถึงสามหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันวันละหนึ่งพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง๓๗
มาตรา ๔๗ ห้ามมิให้แพไม้ซุงที่กว้างกว่ายี่สิบต้นซุง จอดผูกเทียบข้างเรือกาปั่น หรือเทียบท่า
ขนสินค้าหรือท่าขึ้น และห้ามมิให้เรือโป๊ะจ้าย เรือลาเลียง หรือเรือสาเภาผูกจอดผูกเทียบข้างเรือกาปั่นมากกว่า
ข้างละหนึ่งลา และห้ามมิให้เรือเช่นว่ามานี้จอดผูกเทียบท่าของสินค้าหรือท่าขึ้นมากกว่าสองลา
มาตรา ๔๖ ทวิ เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๐ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๕
๓๗ มาตรา ๔๖ ทวิ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๓๖

- ๒๕๑ มาตรา ๔๘ ห้ามมิให้เรือโป๊ะจ้าย เรือลาเลียง เรือสาเภา เรือบรรทุกสินค้า เรือกลไฟเล็ก และ
เรือ และแพไม้ต่าง ๆ จอดผูกกับ ฝั่ งแม่น้ามากล าหรือโดยอย่างที่ให้ ล้าออกมาในทางเรือเดิน หรือจนเป็นที่
กีดขวางแก่การเดินเรือ
มาตรา ๔๙ เรือกาปั่น หรือเรือเล็กที่จอดมากกว่าสองลาในแม่น้านอกแนวเรืออื่น ๆ หรือนอก
แนวแพคนอยู่ ซึ่งจอดอยู่ในท้องที่เดียวกันนั้น ท่านให้ ถือว่าเรือกาปั่นหรือเรือเล็กนั้น เท่ากับจอดล้าออกมา
ในทางเรือเดิน
มาตรา ๕๐ ข้อห้ ามต่าง ๆ ที่ ว่ามาแล้ ว ในมาตรา ๔๖ และ ๔๗ นั้ น เจ้าท่ าจะเห็ น สมควร
ลดหย่อนโดยให้อนุญาตพิเศษก็ได้
มาตรา ๕๑ ๓๘ นายเรือหรือผู้ ที่ควบคุมเรือหรือแพผู้ใดฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 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 ถ้าเป็นเรือกาปั่นต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันวันละห้าร้อยบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้
ถูกต้องถ้าเป็นเรือเล็กหรือแพ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาท และปรับเป็นรายวันวันละ
ห้าสิบบาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
หมวดที่ ๔
ว่ำด้วยทำงเดินเรือในลำแม่น้ำ

มาตรา ๕๒ ในเขตท่ากรุงเทพฯ นั้น ให้มีทางเดินเรือสองสาย ดังนี้คือ
(๑) สายตะวันออกเรียกว่าสายใหญ่ สายนี้มีเขตโดยกว้า งตั้งแต่เรือกาปั่นที่ทอดอยู่กลางแม่น้า
จนถึงฝั่งตะวันออกหรือถึงแคมเรือกาปั่น หรือแพคนอยู่ที่จอดเทียบฝั่งตะวันออก
(๒) สายตะวั น ตก สายนี้ มี เขต โดยกว้ า ง ตั้ ง แต่ เรื อ ก าปั่ น ที่ ท อดอยู่ ก ลางแม่ น้ า จนถึ ง
ฝั่งตะวันตก หรือถึงแคมเรือกาปั่น หรือแพคนอยู่ที่จอดเทียบฝั่งตะวันตก
มาตรา ๕๒ ทวิ ๓๙ เมื่ อมี เหตุจ าเป็ น เพื่ อความปลอดภั ยแก่ การเดิน เรือ ให้ เจ้าท่ ามี อานาจ
ประกาศกาหนดทางเดินเรือและควบคุมการเดินเรือในเขตท่ากรุงเทพฯ และในแม่น้าลาคลองเป็นการเฉพาะ
คราวได้
นายเรือหรื อผู้ ที่ ควบคุม เรือ ผู้ ใดฝ่ าฝื น หรือไม่ป ฏิบั ติต ามประกาศกาหนดทางเดินเรือหรือ
ประกาศควบคุมการเดินเรือตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท และให้เจ้าท่ามี
อานาจสั่งยึดประกาศนียบัตรควบคุมเรือมีกาหนดไม่เกินหกเดือน๔๐
มาตรา ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕
มาตรา ๕๒ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๐
๔๐ มาตรา ๕๒ ทวิ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๓๘
๓๙

- ๒๕๒ นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือที่ถูกยึดประกาศนียบัตรควบคุมเรือตามวรรคสองมีสิทธิอุทธรณ์ต่ อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคาสั่งคาชี้ขาดของรัฐมนตรีเป็นที่สุด แต่
ในระหว่างที่รัฐมนตรียังไม่ได้ชี้ขาด คาสั่งนั้นมีผลบังคับได้๔๑
มาตรา ๕๒ ตรี๔๒ นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือซึ่งถูกยึดประกาศนียบัตรควบคุมเรือผู้ใด ปฏิบัติ
หน้าที่ในระหว่างที่ประกาศนียบัตรควบคุมเรือถูกยึดตามมาตรา ๕๒ ทวิ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่
สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท
มาตรา ๕๓ แนวลาแม่น้าทั้งสองฟากภายในระยะสามสิบเมตรห่างจากฝั่งหรือจากแคมเรือ
กาปั่นที่จอดผูกเทียบฝั่ง หรือจากแพคนอยู่ที่จอดผูกเทียบฝั่งนั้น ให้หวงห้ามไว้สาหรับเป็นทางเดินเรือเล็ก
ห้ามมิให้เรือกาปั่นใช้แนวนั้นเป็นอันขาดนอกจากเป็นเวลาจาเป็นเพื่อป้องกันมิให้เรือโดนกัน
หรือเพื่อกลับหรือเคลื่อนเรือจากที่จอด
มาตรา ๕๔ ๔๓ นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๓ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่
ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท
(ก) ว่ำด้วยทำงเรือเดินสำยตะวันออกหรือสำยใหญ่

มาตรา ๕๕ เรือกาปั่นไฟทุกขนาด (นอกจากที่ว่าไว้ ในมาตรา ๕๘) และเรือกาปั่นใบทุก ๆ
อย่างที่มีขนาดเกินกว่าห้าสิบตัน เมื่อขึ้นล่องในลาแม่น้า ต้องเดินในทางเดินเรือสายตะวันออก เว้นไว้แต่ เมื่อมี
เหตุจาเป็น หรือเพื่อจะเข้าจอด หรือออกจากท่า หรือฝั่ง จึงเดินนอกสายนั้นได้และบรรดาเรือที่ว่ามานี้ ต้องเดิน
โดยช้าที่สุดที่พอสมควรแก่การเดินเรืออย่างระวัง และเพื่อป้องกันอันตรายแก่เรือ และอันตรายที่อาจเกิดจาก
ละลอกคลื่นของเรือนั้น
มาตรา ๕๖๔๔ นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๕ ต้องระวางโทษปรับตั้ง
แต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท
(ข) ว่ำด้วยทำงเรือเดินสำยตะวันตก

มาตรา ๕๗ บรรดาเรือใบขนาดต่ากว่าห้าสิบตันและเรือทุกอย่างนอกจากได้กล่าวไว้ ในมาตรา
๕๕ นั้น ต้องเดินในทางเดินเรือสายตะวันตก
มาตรา ๕๒ ทวิ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๕๒ ตรี แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔)พ.ศ. ๒๕๓๕
๔๓ มาตรา ๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๔๔ มาตรา ๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๔๑
๔๒

- ๒๕๓ มาตรา ๕๘๔๕ บรรดาเรือกาปั่นไฟที่จูงเรืออื่นที่มีขนาดต่ากว่าสามสิบห้าตันเกินกว่าลาหนึ่งขึ้น
ไป ต้องเดินในทางเดินเรือสายตะวันตก
ห้ามมิให้เรือกาปั่นไฟลาใดจูงเรือกาปั่น หรือเรืออย่างอื่นในเขตท่ากรุงเทพฯ มากลาจนเกิน
กว่ากาลังของเรือกาปั่นไฟลานั้น จะจูงไปได้ระยะทางชั่วโมงละสองไมล์เป็นอย่างน้อย และห้ามมิให้เรือกาปั่นไฟ
ลาใดที่จูงเรืออยู่นั้น เดินไปโดยระยะทางเกินกว่าชั่วโมงละหกไมล์ในเวลาทวนน้า หรือเดินเร็วกว่าชั่วโมงละ
สี่ไมล์ในเวลาตามน้า
ห้ามเป็นอันขาด มิให้จูงเรือเล็กเกินกว่าคราวละสามสิบสองลาเป็นอย่างมาก และห้ามมิให้เรือ
ที่ถูกจูงนั้นผูกเทียบซ้อนลากันเกินกว่าตับละสี่ลา
มาตรา ๕๙ ในเวลาที่กาลังจะโยงหรือผูกเรือบรรทุกเข้ากับสายโยงนั้น ห้ามมิให้เรือกลไฟลาก
หรือเรือไฟเล็กที่เป็นเรือจูงนั้นแล่นรออยู่ในสายทางเรือเดินเป็นอันขาด ถ้าจะใช้สายทางเรือเดินในการจูง เรือจูง
เหล่านั้นต้องแล่นอยู่เสมอให้ได้ระยะทางไม่น้อยกว่าชั่วโมงละสองไมล์
มาตรา ๖๐๔๖ นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘
หรือมาตรา ๕๙ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท
(ค) ว่ำด้วยส่วนของทำงเรือเดินทั้งสองสำยที่หวงไว้สำหรับให้เรือเล็กเดิน

มาตรา ๖๑ เรือเล็กทั้งหลาย เดินในทางเรือเดินได้ทั้งสองสาย
มาตรา ๖๒ นอกจากมีเหตุจาเป็น หรือเพื่อจะข้ามฟากไปจอดที่ท่าหรือที่ฝั่ง บรรดาเรือเล็ก
ต้องเดินอยู่ในแนวน้า ในระหว่างระยะสามสิบเมตร จากฝั่งหรือจากเรือกาปั่นที่จอดเทียบฝั่งหรือจากแพคนอยู่ที่
ผูกจอดกับฝั่งแม่น้า
มาตรา ๖๓ เรือบรรทุกเข้าต้องเดินได้แต่ในแนวน้าที่กาหนดไว้สาหรับเป็นทางเดินของเรือเล็ก
ในทางเรือเดินสายตะวันตก และห้ามมิให้ไปเดินในทางเรือเดินสายตะวันออกในตอนหนึ่งตอนใดเป็นอันขาด
มาตรา ๖๔ เมื่อมีเหตุจาเป็นหรือเพื่อจะข้ามฟากไปจอดที่ท่าหรือที่ฝั่ง และเรือบรรทุกเข้าหรือ
เรือเล็กจะต้องทานอกเหนือที่บังคับไว้ในมาตรา ๖๒ และ ๖๓ ฉะนั้น ก็ให้ทาโดยความระวังทุกอย่างที่จะมิให้
เป็นการกีดขวางแก่การเดินเรือได้
มาตรา ๖๕ ห้ามมิให้เรือบรรทุกเข้าหรือเรือเล็กผ่านหน้าเรือกาปั่นไฟที่ กาลังแล่นขึ้นหรือล่อง
ในลาแม่น้านั้นใกล้กว่าระยะร้อยเมตร และถ้าจะข้ามฟากไปยังท่าหรือโรงสีห้ามมิให้ตัดข้ามเหนือแห่งที่จะไปนั้น
เกินกว่าที่ควร

มาตรา ๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
๔๖ มาตรา ๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๔๕

- ๒๕๔ มาตรา ๖๖ บรรดาเรือยนต์ที่ยาวไม่เกินกว่าหกเมตรนั้น ยอมให้เดินได้ในแนวลาแม่น้าทั้งสอง
สายที่กาหนดไว้สาหรับให้เรือเล็กเดิ น แต่ถ้าจะเดินห่างจากฝั่งภายในระยะสามสิบเมตร ต้องเดินโดยช้าที่สุด
พอสมควรแก่การควรระวังเหตุในการเดินเรือ และการควรระวังมิให้เป็นเหตุอันตรายแก่เรือเล็กที่ใช้กรรเชียง
หรือแจวพาย
มาตรา ๖๗๔๗ นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓
มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ หรือมาตรา ๖๖ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท
(ฆ) ว่ำด้วยทำงคลองต่ำง ๆ

มาตรา ๖๘ ๔๘ ในแม่น้ าล าคลองต่าง ๆ นอกเขตท่าบรรดาเรือที่เดินตามน้าให้ เดินกลางล า
แม่น้าหรือลาคลอง เรือที่เดินทวนน้าให้เดินแอบฝั่ง ถ้าไม่ สามารถจะทาอย่างหนึ่งอย่างใดดังว่ามานี้ ให้เดิน.
กลาง ร่องน้า และให้ปฏิบัติตามข้อบังคับการเดินเรือแห่งท้องถิ่นซึ่งตั้งขึ้นเพื่อควบคุมการเดินเรือในลาแม่น้า
หรือคลอง นั้น ๆ ด้วย
ให้เจ้าท่าหรือข้าหลวงประจาจังหวัดในท้องถิ่นที่ไม่มีเจ้าท่า มีอานาจออกข้อบังคับควบคุม
การเดิ น เรื อในแม่ น้ าและล าคลองใด ๆ ซึ่ งอยู่ ในเขตท้ อ งถิ่ น ของตนได้ ข้อ บั งคั บ นั้ น เมื่ อได้ รับ อนุ ญ าตจาก
รัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๖๙ ๔๙ นายเรื อ หรื อ ผู้ ที่ ค วบคุ ม เรือ ผู้ ใดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๖๘ หรื อ
ข้อบังคับที่ออกตามมาตรา ๖๘ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท
หมวดที่ ๕
ว่ำด้วยแพไม้ แพคนอยู่ ฯลฯ

(ก) แพไม้

มาตรา ๗๐ แพไม้ต่าง ๆ ต้องมีคนประจาให้พอแก่การที่จะควบคุมรักษาแพโดยเรียบร้อย
และคนประจาแพต้องระวังอย่างที่สุดที่จะเป็นได้เพื่อไม่ให้แพกีดขวางแก่การเดินเรือ หรือโดนกับแพคนอยู่ หรือ
เรือที่ทอดจอดอยู่ในลาแม่น้า แพไม้ทุก ๆ แพต้องชักธงเครื่องหมายของเจ้าของแพ และธงสาหรับเช่นนี้ต้อง
มาตรา ๖๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๖๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗
๔๙ มาตรา ๖๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕
๔๗
๔๘

- ๒๕๕ จดทะเบี ยนที่กรมการขนส่ งทางน้ าและพาณิ ชยนาวี* แพใดมีซุงกี่ต้นและกาหนดจะมาถึง เขตท่ากรุงเทพฯ
ได้เมื่อใดนั้น เจ้าของแพต้องทาหนังสือแจ้งความล่วงหน้าให้เจ้าท่าทราบ
มาตรา ๗๑ ห้ ามมิ ให้ แ พไม้ จ อดผู ก ติ ด กั บ เรือ ก าปั่ น หรือ หลั ก หรือ แพคนอยู่ โดยไม่ ได้ รั บ
อนุญาตจากนายเรือหรือเจ้าของหลักเจ้าของแพนั้น ๆ
มาตรา ๗๒ ภายในเขตท่ากรุงเทพฯ แพไม้ต่าง ๆ ที่ จะล่องหรือจูงลงมานั้น ต้องเดินในทาง
เดินเรือสายตะวันตก ถ้าจะเดินในสายตะวันออก ต้องเดินได้แต่แพไม้ที่มีเรือจูง แพไม้แพหนึ่งต้องมีซุงไม่เกิน
กว่าสองร้อยต้น หรือกว้างเกินกว่ายี่สิบเมตร
มาตรา ๗๓ ห้ามมิให้ล่องแพไม้ขึ้นลงในลาแม่น้าในระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกจนถึง
พระอาทิตย์ขึ้น
มาตรา ๗๔ ในคลอง ห้ามไม่ให้ล่องแพไม้ที่มีซุงผูกเทียบกันเกินกว่าสี่ต้นและที่ผูกติดต่อกัน
ยาวเกินกว่าสองชั่วซุง และส่วนแพไม้ไผนั้นไม่ให้ยาวเกินกว่าสิบหกเมตร และกว้างเกินกว่าที่พอจะให้แพนั้นเดิน
ในคลองได้โดยไม่กีดแก่การเดินเรือ
แต่ถ้าข้าหลวงประจาจังหวัดได้พิจารณาเห็นว่าในคลองใดหรือในคลองตอนใดซึ่งใช้เรือกลไฟ
หรือเรือยนต์ลากจูงแพเกินกว่าที่ได้กาหนดไว้ในวรรคก่อนโดยไม่เป็นภัยแก่การจราจรทางน้า ก็อาจผ่อนผันให้
ผูกติดต่อกันได้ไม่เกิน ๓๐ เมตร๕๐
เมื่อข้าหลวงประจาจังหวัดได้ผ่อนผันให้ตามวรรคก่อนแล้ว ภายหลัง ปรากฏว่า เป็นภัยแก่
การจราจรทางน้าจะถอนเสียก็ได้๕๑
มาตรา ๗๕๕๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓
หรือมาตรา ๗๔ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาท
(ข) แพคนอยู่

มาตรา ๗๖ ห้ ามมิให้ จอดแพคนอยู่ในล าแม่น้าห่ างจากฝั่ งเกินกว่าพอดีสาหรับมิให้ แพนั้ น
ค้างแห้งในเวลาน้าลงงวด
มาตรา ๗๗ เสาหลั กส าหรับ ผู กแพคนอยู่นั้ น ห้ ามมิ ให้ ปั กพ้ น แนวหน้ าแพออกไปมากกว่า
หนึ่งเมตรครึ่ง
มาตรา ๗๔ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย แก้ไขเพิ่มเติม
พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๓)
๕๑ มาตรา ๗๔ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย แก้ไขเพิ่มเติม
พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๓)
๕๒ มาตรา ๗๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๕๐

- ๒๕๖ มาตรา ๗๘ ห้ามมิให้ปลูกเรือนที่ปักเสาลงเลนตามฝั่งแม่น้าห่างออกมาจากฝั่งจนเกินกว่าพอดี
สาหรับไม่ให้มีน้าค้างอยู่ใต้เรือนเมื่อเวลาน้าลงงวด
มาตรา ๗๙ ภายใต้เขตท่ากรุงเทพฯ ห้ามมิให้แพคนอยู่แพใดมีขนาดกว้างหรือยาวเกินกว่า
สิบหกเมตร นับรวบทั้งชานและแพเล็กที่เป็นส่วนติดต่อกับแพนั้นด้วย
มาตรา ๘๐ ตามลาคลอง ห้ามมิให้แพคนอยู่แพใดมีขนาดกว้างเกินกว่าสิบสองเมตร และห้าม
มิให้แพใดที่ผูกจอดกับฝั่งยื่นล้าออกมาจนอาจเป็นที่กีดขวางแก่การเดินเรือ
มาตรา ๘๑ ห้ามมิให้จูงแพคนอยู่ขึ้นล่องในตอนใต้หลักเขตเหนือของท่ากรุงเทพฯ ในระหว่าง
ตั้งแต่พระอาทิตย์ตกจนถึงพระอาทิตย์ขึ้น
มาตรา ๘๒ แพคนอยู่ ที่ จ ะจู งขึ้ น ล่ อ งในล าแม่ น้ านั้ น ต้อ งเดิ น ในทางเดิ น เรือ สายตะวัน ตก
ต่อเมื่อมีเหตุอันจาเป็นจึงให้เดินในทางเดินสายตะวันออกได้
มาตรา ๘๓ ห้ามมิให้จอดผูกแพคนอยู่แพใดกับฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาภายในเขตท่ากรุงเทพฯ
โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า
มาตรา ๘๔ ภายในเขตท่ากรุงเทพฯ ถ้าแพคนอยู่แพใดยื่นออกมาในลาแม่น้า จนอาจเป็ นเหตุ
น่ากลัวอันตรายแก่การเดินเรือในเวลากลางคืนได้ ให้เจ้าท่ามีอานาจบังคับให้แพนั้นจุดโคมไฟสีขาวไว้ในที่เด่น
แลเห็นได้ง่ายในระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกจนถึงพระอาทิตย์ขึ้น เพื่อป้องกันมิให้เรือใหญ่เล็กแล่นมาโดน
แพนั้น
มาตรา ๘๕ ตั้งแต่วันที่ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมาย ถ้าจะจอดแพคนอยู่หรือปลูกเรือน
มีเสาปักเลนตามฝั่งแม่น้าภายในเขตท่ากรุงเทพฯ ก็ดี หรือตามลาคลองในแขวงกรุงเทพฯ ก็ดี ต้องได้รับอนุญาต
จากเจ้าท่าก่อนจึงทาได้
มาตรา ๘๖ คาขออนุญาตนั้นต้องเป็นหนังสือและมีแผนที่ฝั่งน้า แพคนอยู่หรือเรือนปักเสา
ลงเลนที่ข้างเคียงและทาเลที่จะจอดแพและปักหลักผูกแพนั้นด้วย
มาตรา ๘๗ เมื่อรับคาขออนุญาตแล้ว เจ้าท่าต้องตรวจภายในเวลาเดือนหนึ่ง และถ้าเห็นว่า
เป็นการปฏิบัติถูกต้องตามข้อบังคับในมาตรา ๘๕ และ ๘๖ ทุกอย่างแล้ว ก็ให้ออกอนุญาตให้ตามที่ขอ
มาตรา ๘๘ ห้ามมิให้ลงมือทาการปลูกสร้างก่อนที่ได้รับอนุญาตตามที่ร้องขอนั้นเป็นอันขาด
มาตรา ๘๙ ภายในเขตท่ากรุงเทพฯ ให้เจ้าท่ามีอานาจและภายนอกเขตนั้นให้เจ้าพนักงาน
ท้องที่มีอานาจที่จะบังคับให้รื้อถอนแพคนอยู่หรือหลักผูกแพ หรือเรือนที่ปักเสาลงชายฝั่งน้า ที่จอดหรือปักหรือ
สร้ างผิ ดต่อข้อบั งคับ ในมาตราตั้งแต่ ๗๖ ถึง ๗๙ จะเป็นแพหรือหลักหรือเรือนที่ ตั้งอยู่นั้น เมื่อก่อนหรือใน
ภายหลังเวลาใช้พระราชบัญญัตินี้ก็ตาม และให้มีอานาจบังคับให้รื้อถอนบรรดาแพคนอยู่หรือหลักผูกแพ หรือ
เรือนที่ปักเสาลงในชายฝั่งน้า ซึ่งได้ปลูกขึ้นโดยมิได้รับอนุญาตโดยถูกต้อง หรือที่ปลูกโดยไม่ถูกต้องตามข้อความ
ในอนุญาตที่ได้ออกให้นั้นด้วย

- ๒๕๗ มาตรา ๙๐๕๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ตามมาตรา ๘๙
ต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันวันละหนึ่งร้อยบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องและให้เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มี
หน้าที่ตามมาตรา ๘๙ บังคับให้รื้อถอนแพคนอยู่ หรือเรือนปักเสาลงในชายฝั่งน้าโดยให้ผู้เป็นเจ้าของเสียค่า
รื้อถอนนั้นเอง
ในกรณีที่เจ้าของไม่รื้อถอนภายในกาหนดเวลาที่เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ตามมาตรา
๘๙ กาหนด ให้เจ้าท่าร้องขอต่อศาลเพื่อมีคาสั่งให้เจ้าท่าเป็นผู้จัดการให้มีการรื้อถอน
ในกรณีที่เจ้าท่าเป็นผู้จัดการให้มีการรื้อถอนตามคาสั่งศาลตามวรรคสอง ให้เจ้าท่าใช้ความ
ระมัดระวังตามควรแก่พฤติการณ์ โดยเจ้าของจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากเจ้าท่าไม่ได้ และเจ้าของต้องเป็น
ผู้เสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน
ในกรณีที่เจ้าของไม่ยอมชดใช้ค่าใช้จ่ ายตามวรรคสามภายในระยะเวลาที่เจ้าท่ากาหนดตาม
ควรแก่กรณี ให้ เจ้าท่าโดยความเห็ นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนาวัสดุที่ถูกรื้อถอนรวมทั้ง
สิ่งของที่ขนออกจากแพคนอยู่หรือเรือนที่ปักเสาลงในชายฝั่งส่วนที่มีการรื้อถอนออกขายทอดตลาดหรือขายโดย
วิธีอื่น เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นนั้นให้นาไปชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เจ้าท่าได้จ่ายไปในการ
จัดการรื้อถอน และถ้ามีเงินเหลือจากการชดใช้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้เจ้าท่าเก็บรักษาเงินนั้นไว้ ถ้าเจ้าของมิได้
เรียกร้องเอาภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เจ้าท่าได้เก็บรักษาไว้ ให้ตกเป็นของแผ่นดิน
มาตรา ๙๑๕๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ หรือมาตรา
๘๔ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท
(ค) ว่ำด้วยเรือจับสัตว์น้ำและโพงพำงที่ขวำงแม่น้ำ

มาตรา ๙๒ การจับสัตว์น้าด้วยอวนแหโดยทอดสมอจอดเรือเรียงรายลาติดกันขวางลาน้าหรือ
ทอดทุ่น หรือปักหลักโพงพางเป็นแถวจากฝั่งถึงกลางลาน้านั้น การจับสัตว์น้าด้วยวิธีเหล่านี้ห้ามมิให้กระทาใน
เขตท่ากรุงเทพฯ ถ้าพ้นเขตท่ากรุงเทพฯ ออกไปจะทาโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานก็ได้
มาตรา ๙๓ ในระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกจนถึงเวลาพระอาทิตย์ขึ้น เจ้าของเรือจับสัตว์
น้าหรือทุ่นหรือหลักโพงพางเช่นว่ามาแล้ว ต้องจุดไฟเป็นแสงโพลงไว้บนฝั่งตรงกับแถวเรือหรือทุ่นหรือหลัก
เหล่านั้น และต้องจุดโคมไฟไว้บนเรือหรือทุ่นหรือหลักโพงพาง ที่ห่างที่สุดออกมาจากฝั่งนั้นด้วย และต้องเป่า
เขากระบือหรือแตรเสียงก้อง สาหรับให้เรือที่เดินขึ้นล่องรู้ว่ามีของกีดกั้นเช่นนั้นอยู่ในลาน้าด้วยรั้วหรือหลักที่ปัก
เรียงรายตามแนวชายฝั่งทะเลที่ปากน้าหรือที่ใกล้ทางจะเข้าปากน้านั้น ในระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตก
จนถึงพระอาทิตย์ขึ้น ต้องจุดโคมให้เห็นแสงไฟสีขาวที่ปลายรั้วหรือหลักสุดแถวทั้งสองข้าง

มาตรา ๙๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๕๔ มาตรา ๙๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๕๓

- ๒๕๘ มาตรา ๙๔ ทุ่นหรือหลักสาหรับจับสัตว์น้านั้น ห้ามมิให้ผูกโยงถึงกันด้วยลาไม้ไผ่ ให้ใช้ผูกด้วย
เชือกอย่างเดียวตามธรรมเนียมที่เคยทากันอยู่ และห้ามมิให้ผูกโยงจากฝั่งด้วยเชือกหรือด้วยไม้ยาวให้เป็นที่กีด
ขวางแก่ทางเดินของเรืออื่น
มาตรา ๙๕๕๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๙๔ ต้องระวาง
โทษปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
หมวดที่ ๖
ข้อบังคับเบ็ดเตล็ด

(ก) ว่ำด้วยผูกเรือกับฝั่งด้วยเชือกลวดและเชือกต่ำง ๆ

มาตรา ๙๖ ในแม่น้าหรือเขตท่าใด ๆ ถ้านอกจากเรือที่จอดผูกเทียบท่าขนสินค้าท่าขึ้นหรือ
เทียบฝั่ง ห้ามมิให้เรือกาปั่นลาใดผูกโยงกับฝั่งด้วยเชือกลวดหรือเชือกอย่างอื่นจนไม่เหลือช่องน้าในระหว่างเรือ
ลานั้นกับฝั่งสาหรับให้เรืออื่นเดินได้
มาตรา ๙๗ ห้ามมิให้เอาเชือกอย่างใด ๆ ทอดจากเรือกาปั่นลาใดที่จอดเทียบท่า ไปผูกกับทุ่น
โยงในลาน้าหรือเขตท่าจนกว่าจะถึงเวลาที่เรือเตรียมออกจากท่าที่จอดเทียบอยู่นั้น จึงให้ทาเช่นนั้นได้
มาตรา ๙๘๕๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๖ หรือมาตรา ๙๗ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึง
หนึ่งหมื่นบาท
(ข) ว่ำด้วยฝีเท้ำเรือ-เกิดเหตุอันตรำย-โคมไฟ
มาตรา ๙๙ ห้ามมิให้นายเรือกลับเรือกาปั่นในลาแม่น้า ร่องน้า ช่องน้า หรือในสายทางเรือ
เดิน เว้นไว้แต่ในเวลาที่ทางน้านั้น ๆ ว่างไม่มีเรืออื่นแล่นเข้าออก และห้ามมิให้นายเรือกาปั่นลาใดที่จอดเทียบ
ท่าขนสินค้าหรือท่าขึ้นเคลื่อนเรือออกจากท่า เว้ นไว้แต่ในเวลาที่ลาแม่น้า ร่องน้า ช่องน้า หรือสายทางเรือเดิน
อันเป็นท้องที่นั้นว่างไม่มีเรืออื่นแล่นเข้าออก
มาตรา ๑๐๐ นายเรือกาปั่นลาใดที่กาลังเข้าหรือออกที่เขตท่าหรือช่องแคบ ต้องลดฝีเท้าเรือ
ให้เดินช้าลงพอสมควรแก่การเดินเรืออย่างระวัง และอย่างป้องกันเหตุอันตรายแก่เรือนั้นเอง

มาตรา ๙๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๕๖ มาตรา ๙๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๕๕

- ๒๕๙ มาตรา ๑๐๑๕๗ เรือที่จะเข้าเทียบหรือจอดยังท่า นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือต้องใช้ความเร็ว
ต่าและด้วยความระมัดระวัง เรือที่เดินอยู่ในแม่น้าหรือลาคลอง ต้องใช้ความเร็วไม่เกินอัตราที่เจ้าท่ากาหนด
และห้ามมิให้แล่นตัดหน้าเรือกลที่กาลังเดินขึ้นล่องอยู่ ในระยะสองร้อยเมตร ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้อง
ระวางโทษปรั บ ตั้ ง แต่ ห้ า ร้ อ ยบาทถึ ง ห้ า พั น บาท และให้ เจ้ า ท่ า มี อ านาจสั่ ง ยึ ด ใบอนุ ญ าตใช้ เ รื อ หรื อ
ประกาศนียบัตรควบคุมเรือมีกาหนดไม่เกินหกเดือน๕๘
เจ้ า ของเรื อ หรื อ ผู้ ถื อ ประกาศนี ย บั ต รควบคุ ม เรื อ ที่ ถู ก ยึ ด ใบอนุ ญ าต มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ต่ อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคาสั่ง คาชี้ขาดของรัฐมนตรีเป็นที่สุด แต่
ในระหว่างที่รัฐมนตรียังมิได้ชี้ขาด คาสั่งนั้นมีผลบังคับได้
มาตรา ๑๐๒๕๙ นายเรือที่ได้รับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ทุกคน ต้องใช้ความระมัดระวังใน
การควบคุมเรือโดยเต็มความสามารถ เพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายอย่างใด ๆ และถ้ามีเหตุอย่างใด ๆ
เกิ ด ขึ้ น ในหน้ า ที่ ข ณะที่ ต นกระท าการควบคุ ม เรื อ นั้ น อยู่ นายเรื อ ล านั้ น ต้ อ งรายงานเหตุ ที่ เกิ ด ขึ้ น นั้ น ต่ อ
เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. สาหรับเรือที่ยังไม่ออกจากเขตท่าไปทะเลในทันทีทันใด ถัดเวลาที่เกิดเหตุให้ยื่นรายงานต่อ
เจ้าท่าภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง แต่ถ้าเรือลานั้นกาลังจะออกจากท่าไปสู่ทะเลก็ให้ส่งรายงานโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนในโอกาสแรกที่จะส่งได้ หรือแวะแจ้งความต่อกรมการอาเภอ หรือตารวจท้องที่ใกล้เคียง หรื อฝาก
รายงานนั้นไว้ แก่เจ้าพนักงานศุลกากร ณ ตาบลใกล้เคียงเพื่อส่งให้เจ้าท่าต่อไป
รายงานนั้นต้องแจ้งให้ชัดเจนถึงข้อเหล่านี้
(๑) ตาบลที่เกิดเหตุพร้อมทั้งแผนที่สังเขปถ้าสามารถจะทาได้
(๒) วัน เดือน ปี ที่เกิดเหตุ
(๓) ชื่อเจ้าของเรือ หรือตัวแทน และเลขทะเบียนเรือ
(๔) สาเหตุที่เกิดและกรณีแวดล้อม
(๕) ความเสียหายที่ได้รับ
(๖) ถ้าเป็นเรือที่มีสมุดปูม ก็ให้คัดข้อความประจาวันที่จดไว้ในสมุดปูม ทั้งปากเรือและท้อง
เรือแนบมาด้วย
๒. สาหรับเรืออื่น ๆ นอกจากในอนุมาตรา ๑ ให้รายงานเหตุที่เกิดขึ้นนั้นต่อเจ้าท่า หรือแจ้ง
ความต่อกรมการอาเภอ หรือตารวจท้องที่ใกล้เคียงภายในเวลาสี่สิบแปดชั่วโมง
๓. กรมการอาเภอ หรือตารวจท้องที่ เมื่อได้รับแจ้งความแล้วให้ ไต่สวนและจัดการไปตาม
หน้าที่ และให้รีบส่งสาเนาการไต่สวนนั้นไปให้เจ้าท่าท้องถิ่น หรือกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี*ทราบ

มาตรา ๑๐๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๐ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕
มาตรา ๑๐๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๕๙ มาตรา ๑๐๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช ๒๔๗๗
๕๗
๕๘

- ๒๖๐ มาตรา ๑๐๓๖๐ นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๙ มาตรา
๑๐๐ หรือมาตรา ๑๐๒ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองร้อยบาทถึงสองพันบาท
มาตรา ๑๐๔ เรือกลไฟเล็กและเรือยนต์ทุกลา เมื่อเวลาเดินต้องมีโคมไฟสีเขียวไว้ข้างแคมขวา
ดวงหนึ่ ง โคมไฟสีแดงข้างแคมซ้ายดวงหนึ่ ง และโคมไฟสีขาวอย่างแจ่มแขวนไว้ในที่เด่นสูงจากดาดฟ้า ให้
ถูกต้องตามที่จะกาหนดไว้ในกฎข้อบังคับสาหรับการตรวจเรือ
มาตรา ๑๐๕ เรือทุกลาและแพไม้ทุกแพที่ทอดสมอหรือผูกอยู่กับหลัก หรือกาลังเดินหรือล่อง
อยู่นั้น ต้องแขวนโคมไฟสีขาวดวงหนึ่งไว้ ในที่เด่นให้เป็นที่แลเห็นได้จากทุกทิ ศ แต่ถ้าจอดผูกเทียบอยู่กับฝั่ง
แม่น้าไม่จาเป็นต้องมีโคมไฟไว้เช่นนี้ก็ได้
มาตรา ๑๐๖ เรือลาเลียงและเรือโป๊ะจ้ายทุกลา ถ้าเป็นเรือที่เดินด้วยเครื่องจักรอย่างเรือไฟ
ต้องมีโคมไฟเหมือนอย่างที่บัญญัติไว้สาหรับเรือกลไฟ ถ้าเป็นเรือเดินด้วยใบฉะนั้นต้องใช้โคมไฟตามอย่าง ที่
บัญญัติไว้สาหรับเรือใบที่กาลังเดิน
มาตรา ๑๐๗ เรือทุกลาที่อยู่ในพ่วงที่กาลังเดินหรือทอดสมออยู่ก็ดี ต้องจุดโคมไฟสีขาวไว้ ในที่
เด่นแลเห็นง่าย ในระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกจนพระอาทิตย์ขึ้น เพื่อให้เป็นที่สังเกตได้ชัดว่าหมู่เรือที่พ่วง
นั้นยาวและกว้างเท่าใด
มาตรา ๑๐๘ ที่ตาบลสาเภาจมปากน้าเจ้าพระยานั้น เมื่อมีเรือกาปั่นสองลาแล่นมาจะสวนกัน
ถ้าเห็นว่าจะสวนกันที่ตรงหรือเกือบตรงข้างเรือทุ่นไฟหมายตาบลสาเภาจม ก็ให้เรือลาที่ทวนน้านั้นหยุดหรือรอ
แล่นช้า ๆ จนกว่าเรืออีกลาหนึ่งจะได้แล่นพ้นเรือทุ่นไฟนั้นโดยเรียบร้อยแล้ว
มาตรา ๑๐๙ เรือโป๊ะจ้ายและเรือใบทุกอย่าง เมื่อแล่นก้าวขึ้นล่องตามลาแม่น้าหรือตามช่อง
แคบ ถ้ามีเรือกลไฟลาใดเดินอยู่ในฟากน้าหรือร่องที่ไม่ผิดหรือเดินแอบฝั่งอย่างใกล้พอสมควรแก่ที่จะไม่ให้เป็น
อันตรายแก่เรือลานั้น ห้ามมิให้เรือที่แล่นก้าวนั้นแล่นผ่านตัดหน้าเรือหรื อแล่นก้าวใกล้ถัดหน้าเรือกลไฟนั้นเป็น
อันขาด
ในแม่น้าหรือในช่องน้าที่แคบห้ามมิให้เรือกลไฟเล็กหรือเรือยนต์พยายามแล่นผ่านหน้าเรือ
กาปั่นไฟโดยอย่างที่อาจให้เกิดโดนกันขึ้นได้
มาตรา ๑๑๐๖๑ นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๔ มาตรา
๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ หรือมาตรา ๑๐๙ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

มาตรา ๑๐๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕
๖๑ มาตรา ๑๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕
๖๐

- ๒๖๑ (ค) ว่ำด้วยเรือถอยออกจำกอู่
มาตรา ๑๑๑ ในตอนลาน้าเจ้าพระยาซึ่งเรือเดินทะเลเดินได้นั้น เมื่อมีเรือ ลาใดกาลังถอยออก
จากอู่หรือถอยลงจากท่าลาดในเวลากลางวันต้องมีทุ่นรูปกลมสีดาลูกหนึ่งชักขึ้นไว้ที่เสา หรือที่เด่นแห่งหนึ่งที่
ปากอู่หรือท่าลาดนั้ น ให้เรือต่าง ๆ ที่เดินขึ้นล่องในแม่น้าแลเห็ นได้ชัด เมื่อก่อนหน้าจะถอยออกจากอู่ห รือ
ท่าลาดให้ชักลูกทุ่นขึ้นไว้เพีย งครึ่งเสา เมื่อกาลังถอยออก ให้ชักขึ้นถึงปลายเสา ถ้าเป็นเวลาค่าคืนให้ใช้โคมไฟ
สีแดงแทนและทาอย่างวิธีเดียวกันกับลูกทุ่นสีดา
มาตรา ๑๑๒๖๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๑ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพัน
บาท
(ฆ) ว่ำด้วยทุ่นและเครื่องสำหรับผูกจอดเรือ

มาตรา ๑๑๓ ห้ามมิให้ผู้ใดมีหรือวางทุ่นหรือเครื่องสาหรับผูกจอดเรือในน่านน้าแม่น้าหรือ
ทาเลทอดสมอจอดเรือใด ๆ เว้นไว้แต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าหรือจากเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่และโดยต้องถือ
และกระทาตามข้อบังคับกากับอนุญาตและต้องเสียค่าธรรมเนียมตามซึ่ งเจ้าท่า หรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่นั้น
จะกาหนด แต่บัญญัติที่ว่านี้ไม่ใช้ตลอดถึงทุ่นและเครื่องหมายหรือเครื่องผูกจอดเรือของกระทรวงทหารเรือ ซึ่ง
จอดไว้ชั่วคราวในลาน้าสาหรับการตรวจเซอร์เวย์ทาแผนที่
มาตรา ๑๑๔ ห้ามมิให้ผู้ใดเอาเรือเก็บสินค้าหรือเรือชนิดใด ๆ ที่ คล้ายเรือเก็บสินค้าซึ่งใช้เป็น
เรือทุ่นหรือสาหรับบรรจุสิ่งของต่าง ๆ ทอดสมออยู่เป็นการประจาในน่านน้า ลาแม่น้า หรือทาเลทอดสมอจอด
เรือตาบลใด ๆ เว้นไว้แต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าหรือจากเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ และโดยต้องถือและกระทาตาม
ข้อบังคับกากับอนุญาตและต้องเสียค่าธรรมเนียมตามซึ่งเจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่นั้นจะกาหนด
มาตรา ๑๑๕ ทุ่นหรือเครื่องสาหรับผูกจอดเรือ ซึ่งจะได้อนุญาตตามความในมาตรา ๑๑๓ นั้น
ให้ใช้สาหรับเรือของผู้ที่ได้รับอนุญาตฝ่ายเดียว ถ้าเรืออื่นจะอาศัยใช้ผูกจอด ต้องได้รับอนุญาตของผู้นั้นก่อนจึง
ทาได้
มาตรา ๑๑๖ ๖๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ หรือมาตรา ๑๑๕
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันวันละห้าร้อยบาทจนกว่าจะปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง และเจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จะสั่งให้รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายทุ่ นหรือเครื่องสาหรับผูกจอด
เรือนั้นด้วยก็ได้

มาตรา ๑๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕
๖๓ มาตรา ๑๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕
๖๒

- ๒๖๒ (ค) ว่ำด้วยกำรล่วงล้ำลำแม่น้ำ

มาตรา ๑๑๗๖๔ ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้าเข้าไปเหนือน้า ในน้า และ
ใต้น้ า ของแม่ น้ า ล าคลอง บึ ง อ่างเก็บ น้ า ทะเลสาบ อัน เป็น ทางสั ญ จรของประชาชนห รือที่ป ระชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้าไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
เจ้าท่า
หลักเกณฑ์และวิธีการในการอนุญาตให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวงโดยกฎกระทรวง
ดังกล่าวจะต้องระบุลักษณะของอาคารและการล่วงล้าที่พึงอนุญาตได้ไว้ให้ชั ดแจ้งพร้อมทั้งระยะเวลาที่จะต้อง
พิจารณาอนุญาตให้แล้วเสร็จด้วย
เมื่ อ ผู้ ข ออนุ ญ าตยื่ น ค าขอถู ก ต้ อ งตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและลั ก ษณะที่ ก าหนดไว้ ใ น
กฎกระทรวงตามวรรคสองแล้ว เจ้าท่าต้องอนุญาตภายในระยะเวลาที่กาหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว
มาตรา ๑๑๗ ทวิ๖๕ ผู้รับ อนุ ญ าตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่ งอื่นใดตามมาตรา ๑๑๗ ต้องเสี ย
ค่าตอบแทนเป็นรายปี ตามวิธีการและอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าตารางเมตรละห้าสิบ
บาท และถ้าเป็นอาคารหรือสิ่งอื่นใดซึ่งมีลักษณะหรือวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจให้เสียเป็นสอง
เท่าของอัตราดังกล่าว ในกรณี ที่อาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวถูกปลูกสร้างขึ้นโดยมิได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นไป
ตามที่ได้รับอนุญาตให้เสียค่าตอบแทนเป็นสามเท่าของอัตราดังกล่าว
การกาหนดค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้คานึงถึงสภาพของแต่ละท้องที่และประโยชน์ที่
ผู้ปลูกสร้างหรือผู้ครอบครองพึงได้รับ
ค่าตอบแทนที่เก็บ ได้ตามวรรคหนึ่ง ให้ ตกเป็นของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แล้วแต่กรณี
ที่อาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นอยู่ในเขต
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร จะออกกฎกระทรวงยกเว้ นหรือลดหย่อนค่าตอบแทนให้หน่วยงาน
หรือบุคคลใดก็ได้
มาตรา ๑๑๘ ๖๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ หรือผู้ใดได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ แล้วปลูก
สร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษปรับโดยคานวณตามพื้นที่ของอาคารหรือ
สิ่งอื่นใดในอัตราไม่น้อยกว่าตารางเมตรละห้าร้อยบาทแต่ไม่เกินตารางเมตรละหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๑๘ ทวิ๖๗ ในกรณี ที่มีการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ หรือผู้รับอนุญ าตตามมาตรา ๑๑๗
ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ให้เจ้าท่ามีคาสั่งเป็นหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือ
มาตรา ๑๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕
มาตรา ๑๑๗ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕
๖๖ มาตรา ๑๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕
๖๗ มาตรา ๑๑๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕
๖๔
๖๕

- ๒๖๓ ผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวรื้อถอนหรือแก้ไขอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นให้เสร็จสิ้นโดยถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้เจ้าท่าปิด
คาสั่งไว้ ณ อาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นและจะห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองนั้นใช้หรือยินยอมให้ผู้ใดใช้อาคาร
หรือสิ่งอื่นใดนั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนจนกว่าจะได้รื้อถอนหรือแก้ไขเสร็จด้วยก็ได้
ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าท่าตามวรรคหนึ่ง หรือในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครอง และเจ้าท่าได้ปิดคาสั่งไว้ ณ อาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้ นครบสิบห้าวันแล้วให้เจ้าท่าร้องขอต่อศาลเพื่อ
มีคาสั่งให้มีการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้น ถ้าข้อเท็จจริงในทางพิจารณาฟังได้ว่ามีการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗
จริ ง ในกรณี ที่ ป รากฏตั ว เจ้ า ของ หรื อ ผู้ ค รอบครองอาคารหรื อ สิ่ งอื่ น ใด ให้ ศ าลมี ค าสั่ งให้ เจ้ า ของหรื อ ผู้
ครอบครองเป็ นผู้รื้อถอน ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่รื้อถอนตามกาหนดเวลาในคาสั่งศาล หรือใน
กรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ให้ศาลมีคาสั่งให้เจ้าท่าเป็นผู้จัดการให้มีการรื้อถอน
ในกรณีที่เจ้าท่าเป็นผู้จัดการให้ มีการรื้อถอนตามคาสั่งศาลตามวรรคสามให้ เจ้าท่าใช้ ความ
ระมัดระวังตามควรแก่พฤติการณ์ โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ
จากเจ้าท่าไม่ได้ และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น
ในกรณี ที่ เจ้ าของหรื อผู้ ครอบครองอาคารหรือ สิ่ งอื่น ใดไม่ยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายตามวรรคสี่
ภายในระยะเวลาที่เจ้าท่ากาหนดตามควรแก่กรณี หรือในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครองครองให้เจ้าท่า
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนาวัสดุที่ถูกรื้อถอนรวมทั้งสิ่งของที่ขนออกจากอาคาร
หรือสิ่งอื่นใดส่วนที่มีการรื้อถอนออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่น เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดหรือขาย
โดยวิธีอื่นให้นาไปชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เจ้าท่าได้จ่ายไปในการจัดการรื้อถอนและค่าตอบแทนตามมาตรา ๑๑๘ และ
ถ้ามีเงินเหลือจากการชดใช้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้เจ้าท่าเก็บรักษาไว้ เพื่อคืนให้กับเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ใน
กรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่มารับคืนภายในหนึ่งปีให้ตกเป็น
ของแผ่นดิน
ในกรณีที่เจ้าท่าจะดาเนินการตามวรรคหนึ่งและอาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวมีลักษณะซึ่ง
อาจอนุญาตได้และเจ้าของหรือผู้ครอบครองยอมชาระค่าปรับตามที่เจ้ าท่ากาหนดตามอัตรา
ในมาตรา ๑๑๘ แล้ว เจ้าท่าจะออกใบอนุญาตให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองก็ได้และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้เสีย
ค่าตอบแทนเป็นสองเท่าของมาตรา ๑๑๗ ทวิ
มาตรา ๑๑๘ ตรี๖๘ ในกรณีที่ไม่ชาระค่าตอบแทนตามที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๑๑๗ ทวิ ให้เสียเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของเงินค่าตอบแทนที่ค้างชาระ

๖๘

มาตรา ๑๑๘ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕

- ๒๖๔ (ฆ) ว่ำด้วยกำรทิ้งอับเฉำลงในลำแม่น้ำ, เขตท่ำ หรือในทำเลทอดสมอจอดเรือ

มาตรา ๑๑๙๖๙ ห้ามมิให้ผู้ใดเท ทิ้ง หรือทาด้วยประการใด ๆ ให้หิน กรวด ทราย ดิน โคลน
อับเฉา สิ่งของหรือสิ่งปฏิกูลใด ๆ ยกเว้นน้ามันและเคมีภัณฑ์ลงในแม่น้า ลาคลอง บึง อ่างเก็บน้า หรือทะเลสาบ
อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือทะเลภายในน่านน้าไทย อันจะเป็น
เหตุให้เกิดการตื้นเขิน ตกตะกอนหรือสกปรก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกิ น หกเดือน หรือปรับ ไม่เกิน หนึ่ งหมื่น บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียใน
การขจัดสิ่งเหล่านั้นด้วย
มาตรา ๑๑๙ ทวิ๗๐ ห้ามมิให้ผู้ใดเท ทิ้ง หรือทาด้วยประการใด ๆ ให้น้ามันและเคมีภัณฑ์หรือ
สิ่งใด ๆ ลงในแม่น้า ลาคลอง บึง อ่างเก็บน้า หรือทะเลสาบอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้าไทยอันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือ
ต่ อ สิ่ งแวดล้ อ มหรื อ เป็ น อั น ตรายต่ อ การเดิ น เรือ ในแม่ น้ า ล าคลอง บึ ง อ่ า งเก็ บ น้ า หรื อ
ทะเลสาบดังกล่าว ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
และต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการแก้ไขสิ่งเป็นพิษหรือชดใช้ค่าเสียหายเหล่านั้นด้วย
มาตรา ๑๒๐๗๑ ให้เจ้าท่ามีหน้าที่ดูแล รักษาและขุดลอกร่องน้า ทางเรือเดิน แม่น้า ลาคลอง
ทะเลสาบและทะเลภายในน่านน้าไทย
ห้ามมิให้ผู้ใดขุดลอก แก้ไข หรือทาด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเปลี่ยนแปลงร่องน้าทางเรือ
เดิน แม่น้า ลาคลอง ทะเลสาบหรือทะเลภายในน่านน้าไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า ผู้ใดฝ่าฝืนต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาทและให้เจ้าท่าสั่งให้หยุดกระทาการดังกล่าว
มาตรา ๑๒๐/๑๗๒ ให้กรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวีมีอานาจปักหลักเขตควบคุมทาง
น้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
ผู้ใดยักย้าย ทาให้เสียหาย หรือทาลายหลักเขตควบคุมทางน้า ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
ห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

มาตรา ๑๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕
มาตรา ๑๑๙ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕
๗๑ มาตรา ๑๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕
๗๒ มาตรา ๑๒๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๐
๖๙
๗๐

- ๒๖๕ (ง) ว่ำด้วยเรือที่เป็นอันตรำยลง ฯลฯ

มาตรา ๑๒๑๗๓ เมื่อมีเรือไทย เรือต่างประเทศหรือสิ่งอื่นใดจมลงหรืออยู่ในสภาพที่อาจเป็น
อันตรายแก่การเดินเรือในน่านน้าไทย ให้เจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือหรือสิ่งอื่นใดนั้นจัดทาเครื่ องหมาย
แสดงอันตรายโดยพลัน ด้วยเครื่องหมายตามที่เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่เห็นสมควร สาหรับเป็นที่สังเกต
ในการเดินเรือทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืน จนกว่าเจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือหรือสิ่งอื่นใดนั้นจะได้
กู้ รื้อ ขน ทาลายหรือกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เรือหรือสิ่งอื่นใดซึ่งได้จมลงหรืออยู่ในสภาพที่อาจเป็น
อันตรายแก่การเดินเรือออกจากที่นั้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งต้องกระทาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เจ้าท่ากาหนด
ถ้ามิ ได้ จั ด ท าเครื่ อ งหมายแสดงอัน ตรายหรือ กู้ รื้อ ขน ท าลายหรือกระท าการอย่างหนึ่ ง
อย่างใดให้ แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่เจ้าท่ากาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่มี
อานาจจัดทาเครื่องหมายแสดงอันตรายหรือกู้ รื้อ ขน ทาลายหรือกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เรือหรือสิ่ง
อื่น ใด และทรั พ ย์ สิ น ที่ อยู่ ในเรือหรื อสิ่ งอื่น ใดให้ พ้ น จากสภาพที่ อาจเป็น อัน ตรายแก่การเดินเรือ โดยเรีย ก
ค่าใช้จ่ายจากเจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือหรือสิ่งอื่นใดนั้น
ถ้าเรือไทย เรือต่างประเทศหรือสิ่งอื่นใดตามวรรคหนึ่ง มีสิ่งซึ่งก่อหรืออาจก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้ อม ให้ เจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือหรือสิ่ งอื่นใดนั้น ขจัดหรือป้องกันมลพิษ ให้ แล้ วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่เจ้าท่ากาหนด หากไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้เจ้าท่า หรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่มี
อานาจกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อขจัดหรือป้องกันมลพิษนั้นได้โดยเรียกค่าใช้จ่ายจากเจ้าของหรือตัวแทน
เจ้าของเรือหรือสิ่งอื่นใดนั้น
ในกรณีที่เจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือหรือสิ่งอื่นใดนั้นไม่ยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายตามวรรคสอง
หรือวรรคสามภายในระยะเวลาที่เจ้าท่ากาหนดตามควรแก่กรณี หรือไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของ
เรือหรือสิ่งอื่นใดนั้นให้ เจ้าท่าด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนาเรือหรือ สิ่งอื่นใดและ
ทรัพย์สินที่อยู่ในเรือหรือสิ่งอื่นใดนั้นออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่น
ถ้าเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นยังไม่เพียงพอชดใช้ค่าใช้จ่ายเจ้าของหรือ
ตัวแทนเจ้าของเรือหรือสิ่งอื่นใดนั้นต้องชดใช้ส่วนที่ยังขาด แต่ถ้าเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธี
อื่น นั้น เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเท่าใดให้คืนเจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือหรือสิ่งอื่นใดนั้น หรือเจ้าของ
ทรัพย์สิน เว้นแต่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือหรือสิ่งอื่นใดนั้นหรือเจ้าของทรัพย์สิน ให้เงินที่
เหลือนั้นตกเป็นของแผ่นดิน

๗๓

มาตรา ๑๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๒๒

- ๒๖๖ (จ) ว่ำด้วยแตรหวีดเป่ำด้วยแรงสติม

มาตรา ๑๒๒ ห้ามมิให้เรือกาปั่นไฟหรือเรือกลไฟเล็กที่ทอดสมออยู่ก็ดี หรือกาลังเดินอยู่ก็ดี
เป่าแตรหวีดนอกจากเฉพาะสาหรับความสะดวกในการเดินเรือ หรือเพื่อป้องกันมิให้โดนกันกับเรืออื่นและเสียง
แตรที่เป่าขึน้ นั้นห้ามมิให้เป่านานเกินกว่าสมควร ข้อบังคับที่ว่านี้ให้ใช้ได้สาหรับแตรเรือยนต์เหมือนกัน
มาตรา ๑๒๓ ภายในเขตท่ากรุงเทพฯ ห้ามมิให้เรือลาใดใช้แตรที่มีเสียงห้าว หรือเสียงคราง
ครวญ เว้นไว้แต่เรือมาจากต่างประเทศที่ไม่มีแตรอย่างอื่นนอกจากอย่างนั้น
ว่ำด้วยกำรยิงปืน

มาตรา ๑๒๔ ภายในเขตท่ากรุงเทพฯ นอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า หรือจากเจ้าพนักงาน
ผู้มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ใดยิงปืนจากเรือกาปั่นหรือเรือเล็กลาใดเป็นอันขาด เว้นไว้แต่สาหรับเป็นเครื่องสัญญาณว่ามี
เหตุร้ายเกิดขึ้นแก่เรือ
ว่ำด้วยกำรตีกลองตีฆ้องและจุดดอกไม้เพลิง

มาตรา ๑๒๕ ภายในเขตท่ากรุงเทพฯ และนอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า หรือเจ้าพนักงาน
ผู้มีหน้าที่ ห้ามมิให้ผู้ใดตีกลอง ตีฆ้อง ปล่อยหรือจุดดอกไม้เพลิงในระหว่างเวลาตั้งแต่ ๔ ทุ่มถึงเวลาย่ารุ่งเป็น
อันขาด
มาตรา ๑๒๖๗๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๔ หรือมาตรา ๑๒๕ ต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาท
(ฉ) ว่ำด้วยทรัพย์สิ่งของที่ลืมไว้ในเรือและทรัพย์สิ่งของที่ลอยพลัดอยู่ในแม่น้ำ

มาตรา ๑๒๗ เมื่อมีทรัพย์สิ่งของอย่างใดของคนโดยสารหรือของคนอื่นลืมไว้ในเรือกาปั่นหรือ
เรือเล็กลาใด และนายเรือลานั้นไม่สามารถที่จะคืนให้แก่เจ้าของได้ ท่านว่าให้เอาไปส่งไว้ยังโรงพักกองตระเวนที่
ตั้งอยู่ใกล้ และทาคาชี้แจงเหตุที่เกี่ยวข้องยื่นไว้ด้วย

๗๔

มาตรา ๑๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕

- ๒๖๗ มาตรา ๑๒๘ ผู้ใดพบและเก็บทรัพย์สิ่งของในแม่น้า อันเป็นของ ๆ คนอื่นที่หายไป เช่น ไม้ซุง
หรือไม้กระดานที่เป็นของพลัดจากแพหรือเรือหรือสิ่งของอย่างอื่น ท่านว่าต้องนาส่งไว้ยังโรงพักกองตระเวนที่
ตั้งอยู่ใกล้
มาตรา ๑๒๙ เมื่อมีทรัพย์สิ่งของมาส่งไว้ดังนั้น กองตระเวนต้องคืนให้แก่เจ้าของ ถ้าหากรู้จัก
ตัว ถ้าหาเจ้าของไม่ได้ ก็ให้ประกาศโฆษณาไว้เมื่อพ้นกาหนดเวลา ๓ เดือนไปแล้ว ท่านว่าให้ขายทรัพย์สิ่งของ
นั้นโดยวิธีขายทอดตลาด ขายได้เงินเท่าใด ให้ชักไว้ร้อยละสิบสาหรับผู้ที่พบและเก็บทรัพย์สิ่งของนั้น ๆ เหลือ
จากนั้นให้ส่งไว้เป็นของรัฐบาล แต่ในการที่จะคืนให้เจ้าของก็ดี หรือจะขายทอดตลาดก็ดี ท่านให้กองตระเวนสืบ
ให้ทราบเสียก่อนว่าทรัพย์สิ่งของนั้น ๆ จะต้องเสียภาษีศุลกากรหรือไม่
มาตรา ๑๓๐๗๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๒๘ หรือมาตรา ๑๒๙ ต้องระวาง
โทษปรับตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาท
(ช) ว่ำด้วยคำเตือนสำหรับนำยเรือกำปั่น

มาตรา ๑๓๑ เมื่อเวลาอนุญาตให้ลูกเรือลาพัก นายเรือควรชี้แจงแก่ลูกเรือให้ทราบว่าเวลา
ขึ้นบกอย่าให้มีมีดที่มีฝักหรืออาวุธที่อาจทาอันตรายได้อย่างอื่น ๆ เช่น ลูกดิ่ง ฯลฯ ติดตัวไปด้วยเป็นอันขาด
ตามความในมาตรา ๓๓๕ ข้อ ๒ แห่งประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ท่านว่าถ้าผู้ใดมีอาวุธ
อย่างใดเช่นว่ามานั้น เข้าไปในถนนหรือสาธารณสถาน กองตระเวนมีอานาจที่จะจับกุมผู้นั้นได้ และถ้าพิจารณา
เป็นสัตย์ต่อหน้าศาลให้ต้องระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าสิบสองบาท และให้ริบอาวุธนั้นเสียด้วย
มาตรา ๑๓๒ นายเรือกาปั่ นทุกคนต้องกระท าตามบังคับ และคาสั่ งที่ ส มควรทุ กอย่างของ
เจ้าท่า ในการที่จะให้เคลื่อนหรือย้ายเรือที่ตนควบคุมอยู่นั้นไปยังที่ใด ๆ
มาตรา ๑๓๓ ห้ามมิให้พาเอาศพเข้ามาในน่านน้าไทยจากเมืองท่าต่างประเทศ
นอกจากศพที่มีหีบหรือเครื่องหุ้มห่ออย่างมิดชิดแน่นหนารั่วไม่ได้ และมีหนังสือใบพยานกากับ
ศพมาด้วยฉบับหนึ่งชี้แจงว่าตายด้วยเหตุอะไรเป็นหนังสือใบพยานที่แพทย์ซึ่งมีวุฒิสมควรตามกฎหมายได้ทาให้
และกงสุลไทยในเมืองท่าที่มาจากนั้น ได้ลงชื่อเป็นพยานหรือถ้าไม่มีกงสุลไทย เจ้าพนักงานฝ่ายตุลาการได้ลงชื่อ
เป็นพยาน เมื่อศพมาถึงน่านน้าไทย นายเรือต้องรีบแจ้งความให้ผู้นาร่อง เจ้าท่า หรือเจ้าพนักงานแพทย์ศุขา
ทราบโดยพลัน

๗๕

มาตรา ๑๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕

- ๒๖๘ ภำคที่ ๒
ข้อบังคับสำหรับออกใบอนุญำตกำรใช้และ
กำรควบคุมเรือกำปั่นและเรือเล็กต่ำง ๆ

หมวดที่ ๑
ว่ำด้วยข้อบังคับทั่วไป

มาตรา ๑๓๔๗๖ (ยกเลิก)
มาตรา ๑๓๕๗๗ (ยกเลิก)
มาตรา ๑๓๖๗๘ (ยกเลิก)
มาตรา ๑๓๗๗๙ เรื่องราวขอรับใบอนุญาตหรือขอต่ออายุใบอนุญาตนั้น ให้ยื่นต่อเจ้าท่าหรือ
เจ้าพนักงาน ซึ่งได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อการจดทะเบียนและต้องเขียนด้วยกระดาษแบบพิมพ์ของราชการ เวลาที่ยื่น
เรื่องราวผู้ขอใบอนุญาตต้องนาเงินไม่ต่ากว่ากึ่งจานวนเงินค่าธรรมเนียมสาหรับออกใบอนุญาตนั้นมาวางไว้ด้วย
ถ้าเป็นเรือกลไฟหรือเรือยนต์ที่ประสงค์จะเดินรับจ้างบรรทุกคนโดยสารหรือสินค้า หรือจูงเรือ
ผู้ยื่นเรื่องราวต้องแจ้งมาให้ชัดเจน ถ้าจะเดินรับจ้างเป็นการประจาทางจะต้องระบุด้วยว่า ตนจะนาเรือนั้นไป
เดินจากตาบลใดถึงตาบลใด
เพื่อประโยชน์แห่ งมาตรานี้ เรือกลไฟหรือเรือยนต์ลาใดเดินรับจ้างเป็นการประจาระหว่าง
ตาบลใด ๆ มีกาหนดตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป ให้ถือว่าเป็นเรือเดินประจาทาง
เรือกลไฟหรือเรือยนต์ที่ได้รับอนุญาตให้เดินรับจ้างบรรทุกคนโดยสารหรือสินค้า หรือจูงเรือ
ตามความประสงค์ในวรรคก่อนนี้แล้ว ต่อมาถ้ าจะขอแก้ทะเบียนเปลี่ยนความประสงค์ที่ได้รับอนุญาตไว้แต่เดิม
นั้นก็ได้
มาตรา ๑๓๘ เมื่อเจ้าพนักงานออกใบอนุญาตวินิจฉัยโดยเหตุอันสมควรเห็นว่าเรือกาปั่นและ
เรือเล็กลาใดมีความพิทักษ์รักษาและความสะอาดเรียบร้อยไม่พอเพียงสาหรับการที่ใช้กันอยู่หรือที่คิดจะใช้นั้นก็
ดี หรือว่าผู้ที่ได้รับอนุญาตหรือคนประจาเรือลาใดได้ประพฤติไม่เรียบร้อยอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าถ้าเป็น
เรือที่ยังไม่มีใบอนุญาตเจ้าพนักงานผู้นั้นมีอานาจที่จะไม่ยอมออกใบอนุญาตให้ ถ้าเป็นเรือที่มีใบอนุญาตแล้ว
เจ้าพนักงานมีอานาจที่จะเรียกคืนและริบใบอนุญาตนั้นได้

มาตรา ๑๓๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉะบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๘๑
มาตรา ๑๓๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉะบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๘๑
๗๘ มาตรา ๑๓๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉะบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๘๑
๗๙ มาตรา ๑๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗
๗๖
๗๗

- ๒๖๙ มาตรา ๑๓๙๘๐ เมื่อเจ้าท่าตรวจพบว่าเรือกาปั่นลาใดที่ใช้ในทะเลหรือเรือที่ใช้ในแม่น้าไม่อยู่
ในสภาพที่ปลอดภัย หรือไม่เหมาะสมสาหรับการใช้ ให้เจ้าท่ามีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือถึงนายเรือห้ามใช้
เรือนั้นและสั่งให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซมให้เรียบร้อยจนเป็นที่ปลอดภัยหรือมีสภาพเหมาะสมสาหรับ
การใช้
ถ้านายเรือนาเรือตามวรรคหนึ่งมาใช้โดยมิได้ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าท่าที่สั่งตามวรรคหนึ่ง ให้
เจ้าท่ามีอานาจกักเรือนั้นไว้จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามคาสั่ง
มาตรา ๑๔๐๘๑ (ยกเลิก)
มาตรา ๑๔๑๘๒ (ยกเลิก)
มาตรา ๑๔๒๘๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดแบบ
ใบอนุญาตใช้เรือ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตใช้เรือและการออกใบอนุญาต
ใช้เรือ
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๑๔๓ ๘๔ การออกใบอนุญ าต หรือการออกใบอนุญาตใหม่ แทนฉบับเดิมที่ห มดอายุ
สาหรับเรือที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๓ หมวดที่ ๔ และหมวดที่ ๕ ในภาคที่ ๒ ให้เรียกค่าธรรมเนียมตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง แต่ไม่เกินฉบับละสองพันบาท
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอานาจกาหนดเรือที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมใน
วรรคหนึ่งไว้ในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๔๔๘๕ ใบอนุญาตนั้นให้ใช้ได้ชอบด้วยกฎหมายมีกาหนดไม่เกินกว่าสิบสองเดือน
มาตรา ๑๔๕๘๖ ใบอนุ ญาตนั้นจะสับเปลี่ยนกันใช้ไม่ได้ แต่ถ้าในระหว่างที่ใบอนุญาตยังไม่
หมดอายุ เรือนั้นได้เปลี่ยนเจ้าของกันไปแล้วก็ให้จัดการโอนกรรมสิทธิ์กันได้ แต่ต้องแจ้งความให้เจ้า ท่าทราบ
ด้วย เพื่อเจ้าท่าจะได้แก้ใบอนุญาตเปลี่ยนชื่อในบัญชีทะเบียนไว้เป็นสาคัญ โดยเรียกค่าธรรมเนียมถ้าเป็นเรือ
เล็ก เรือบรรทุกสินค้าหรือเรือเป็ดทะเล ฯลฯ เป็นเงินสองบาท ถ้าเป็นเรือนอกจากที่ว่ามานี้เป็นเงินยี่สิบบาท
มาตรา ๑๔๖ เมื่อยังไม่ได้จัดการโอนในทะเบียนและในใบอนุญาตตามที่บังคับไว้ในมาตรา
๑๔๕ ท่านว่าผู้ที่จะโอนนั้น ต้องคงเป็นผู้รับผิดชอบอยู่ก่อนตามบัญญัติในมาตรา ๒๙๘ และ ๒๙๙ และให้ถือว่า
การโอนนั้น ยังใช้โดยชอบด้วยกฎหมายไม่ได้สาหรับคนผู้อื่นที่ยังไม่รู้ในเรื่องการโอนนั้น
มาตรา ๑๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕
มาตรา ๑๔๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕
๘๒ มาตรา ๑๔๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕
๘๓ มาตรา ๑๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๒๕
๘๔ มาตรา ๑๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐
๘๕ มาตรา ๑๔๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉะบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๘๑
๘๖ มาตรา ๑๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉะบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๙๐
๘๐
๘๑

- ๒๗๐ มาตรา ๑๔๗ ถ้าในระหว่างอายุใบอนุญาตฉบับ ใด กระดาษใบอนุญาตนั้นลบเลือนจนอ่าน
ไม่ชัดก็ดี หรือสูญหายไปก็ดี ท่านห้ามมิให้ใช้เรือลานั้น จนกว่าเจ้าท่าจะได้ออกสาเนาใบอนุญาตฉบับใหม่ให้ ถ้า
เป็นการที่สูญหายจะขอใหม่ ให้ยื่นเรื่องราวเป็นลายลักษณ์อักษร
มาตรา ๑๔๘ ใบอนุ ญ าตฉบั บ ใหม่ ที่ อ อกให้ แ ทนเช่ น ว่ า มานั้ น ให้ มี อั ก ษรว่ า “ส าเนา
ใบอนุญาต” เขียนลงไว้เป็นสาคัญ และให้ใช้ได้ชอบด้วยกฎหมายเพียงกาหนดเวลาที่ฉบับเดิมยังไม่หมดอายุ
มาตรา ๑๔๙๘๗ การออกสาเนาใบอนุญาต ให้เรียกค่าธรรมเนียมกึ่งอัตราค่าธรรมเนียมออก
ใบอนุญาต แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยบาท
มาตรา ๑๕๐ ผู้ ที่ ค วบคุ ม เรื อ ก าปั่ น และเรื อ เล็ ก ล าใด ที่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นแล้ ว ต้ อ งรั ก ษา
ใบอนุญาตไว้ในเรือนั้นเสมอ
มาตรา ๑๕๑ ผู้ ที่ควบคุมเรือกาปั่นและเรือเล็กลาใดที่เป็นเรือต้องจดทะเบียนนั้น เมื่อเจ้า
พนักงานออกใบอนุญาต หรือเจ้าพนักงานกองตระเวนหรือเจ้าพนักงานกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี*
หรือผู้ที่เช่าเรือลานั้นมีความประสงค์จะขอตรวจดูใบอนุญาตสาหรับเรือลานั้นแล้ว ผู้ควบคุมต้องนามาแสดงให้
เห็นปรากฏ
มาตรา ๑๕๒ ๘๘ ผู้ ใดเป็ น ผู้ ค วบคุ ม เรือ ก าปั่ น หรื อ เรื อ เล็ ก ล าใดที่ มี ใบอนุ ญ าตหรือ ยั งไม่ มี
ใบอนุญาตก็ดี ถ้าและผู้นั้นรู้อยู่แล้วนาเอาใบอนุญาตสาหรับเรือลาอื่นออกแสดงและใช้เป็ นใบอนุญาตสาหรับ
เรือลาที่ตนเป็นผู้ควบคุม หรือผู้ใดจัดหาใบอนุญาตมาเพื่อใช้ในการกระทาความผิดดังกล่าว ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกิน หกเดือน หรือปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๕๓ ห้ามมิให้เรือกาปั่นลาใดเอาชื่อของเรือลาอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วมาใช้ ถ้าและ
เรือกาปั่นลาใดที่ขอรับใบอนุญาตมีชื่อพ้องกันกับเรือลาอื่น เจ้าท่าต้องขอให้ผู้ที่ยื่นเรื่องราวขอรับใบอนุญาตนั้น
เปลี่ยนชื่อเรือเป็นอย่างอื่น และให้ยับยั้งการออกใบอนุญาตไว้จนกว่าจะได้เปลี่ยนชื่อเรือนั้น
มาตรา ๑๕๔๘๙ เจ้าของเรือกาปั่นลาใดจะเปลี่ยนชื่อเรือที่จดทะเบียนไว้แล้ว ต้องนาชื่อใหม่ไป
จดทะเบียนทันที และเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนครั้งละห้าสิบบาท
มาตรา ๑๕๕๙๐ ห้ามมิให้เรือกลไฟหรือเรือยนต์ลาใดบรรทุกผู้โดยสารมากกว่าจานวนที่แจ้งใน
ใบอนุญาตสาหรับเรือลานั้น
มาตรา ๑๕๖ เรื อ ก าปั่ น ล าใดจะใช้ ธ งพิ เศษส าหรับ เป็ น เครื่อ งหมายของเจ้ าของ หรือ ใช้
เครื่องหมายอย่างใดที่ป ล่องเรือก็ดี ต้องได้จ ดทะเบียนธงหรือเครื่องหมายนั้นไว้ ณ ที่ว่าการกรมการขนส่ ง
ทางน้าและพาณิชยนาวี* และอธิบายลงไว้ในใบอนุญาตสาหรับเรือเสียก่อนจึงให้ใช้ได้
มาตรา ๑๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐
มาตรา ๑๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๘๙ มาตรา ๑๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐
๙๐ มาตรา ๑๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๘๗
๘๘

- ๒๗๑ มาตรา ๑๕๗ ตัวเลขและตัวอักษรที่เป็นส่วนของชื่อและเลขลาดับที่พระราชบัญญัตินี้บังคับให้
เขียนด้วยสี หรือให้ติดหรือสลักลงไว้ที่เรือกาปั่นและเรือเล็กต่าง ๆ นั้น จะต้องเป็นเลขหรืออักษรขนาดเท่าใด
ต้องแล้วแต่เจ้าท่าจะเห็นสมควร
มาตรา ๑๕๘ เจ้ าท่ า ,เจ้ า พนั ก งาน กองตระเวน,เจ้ า พนั ก งานกรมการขนส่ งทางน้ าและ
พาณิชยนาวี*คนใดก็ดี ย่อมมีอานาจโดยพระราชบัญญัตินี้ ที่จะขึ้นไปและตรวจบนเรือกาปั่นหรือเรือเล็กลาใด ๆ
ได้ทุกลา เพื่อให้ทราบว่าเรือนั้นได้รับอนุญาตสาหรับเรือแล้วหรือไม่ และเพื่อให้ทราบว่าได้มีความละเมิดต่อ
ข้อบังคับในพระราชบัญญัตินี้ หรือในกฎข้อบังคับอย่างใด ๆ ซึ่ งเจ้าท่าได้ออกโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือไม่
มาตรา ๑๕๙ สิ่งของอย่างใด ๆ ที่อาจทาให้เกิดอันตรายขึ้นได้แม้จะเป็นจานวนอย่างน้อยสัก
เพียงใดก็ดี ท่านห้ามมิให้บรรทุกไปในเรือกาปั่นหรือเรือเล็กลาใดพร้อมกันกับคนโดยสาร เว้นไว้แต่เรือลานั้น ๆ
ได้จัดที่ไว้เป็นพิเศษในตอนใต้ดาดฟ้าสาหรับบรรทุกน้ามันปิโตรเลียมและน้ามันเบ็นซิน และถ้าเจ้าท่าเห็นเป็น
การสมควรแล้ว จึงให้บรรทุกของสองอย่างนั้นไปด้วยได้ แต่ข้อบังคับในมาตรานี้ท่านว่าไม่ต้องถือเป็นการห้าม
คนโดยสารคนใดที่จะพาอาวุธปืนของตนกับเครื่องกระสุนปืนมีจานวนอันสมควรสาหรับใช้เองไปด้วยในเรือได้
มาตรา ๑๖๐๙๑ เมื่อปรากฏว่าเรือไทยที่ได้รับใบอนุญาตใช้เรือมีอุปกรณ์ และเครื่องใช้ประจา
เรือไม่ถูกต้องหรือไม่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามใบสาคัญที่ออกตามกฎข้อบังคับสาหรับการตรวจเรือตามมาตรา
๑๖๓ ให้เจ้าท่ามีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้นายเรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนด
ถ้านายเรือนาเรือตามวรรคหนึ่งมาใช้โดยมิได้ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าท่าที่สั่งตามวรรคหนึ่ง ให้
เจ้าท่ามีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตใช้เรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติถูกต้องตามคาสั่ง
เมื่อได้ป ฏิบัติถูกต้องตามคาสั่ งตามวรรคหนึ่งแล้ ว ให้ เ จ้าท่าออกคาสั่งเพิกถอนคาสั่งพักใช้
ใบอนุญาตใช้เรือโดยพลัน
เมื่อเจ้าท่าตรวจพบว่าเรือต่างประเทศที่เข้ามาในเขตท่าเรือของประเทศไทยมีอุปกรณ์และ
เครื่องใช้ประจาเรือไม่ถูกต้องหรือไม่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามใบสาคัญตามที่กาหนดในกฎข้อบังคับสาหรับ
การตรวจเรือตามมาตรา ๑๖๓ ให้เจ้าท่ามีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้นายเรือแก้ไขให้ถูกต้องเสียก่อน 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
ระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕
มาตรา ๑๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๙๓ มาตรา ๑๖๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๙๑
๙๒

- ๒๗๒ หมวดที่ ๒
กำรตรวจเซอร์เวย์เรือ

มาตรา ๑๖๒๙๔ เจ้าพนักงานออกใบอนุญาตจะออกใบอนุญาตใช้เรือหรือเปลี่ยนใบอนุญาตใช้
เรือแทนฉบั บเดิมให้แก่เรือลาใด ให้กระทาได้ต่อเมื่อมีใบสาคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใช้เรือซึ่ง
เจ้าพนักงานตรวจเรือได้ออกให้ไว้ แสดงว่าเรือลานั้นได้รับการตรวจตามกฎข้อบังคับสาหรับการตรวจเรือ และ
ปรากฏว่า เป็นเรือที่อยู่ในสภาพปลอดภัยและเหมาะสมสาหรับการใช้นั้นในช่วงระหว่างเวลาสิบสองเดือน หรือ
น้อยกว่านั้น
มาตรา ๑๖๒ ทวิ๙๕ เรือที่เป็นเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ ต้องมีใบสาคัญรับรองเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ตามมาตรา ๑๖๓ (๓) เว้นแต่
(๑) เรือของทางราชการทหารไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือเรือลาเลียง
ทหารไม่ว่าจะเป็นเรือไทยหรือเรือต่างประเทศ
(๒).เรือสินค้าขนาดต่ากว่าห้าร้อยตันกรอสส์
(๓) เรือที่มิใช่เรือกล
(๔) เรือไม้ที่ต่อแบบโบราณ
(๕) เรือสาราญและกีฬา
(๖) เรือประมง
มาตรา ๑๖๒ ตรี๙๖ เรือทุกลาต้องมีใบสาคัญรับรองแนวน้าบรรทุกตามมาตรา ๑๖๓ (๔) เว้น
แต่
(๑) เรือของทางราชการทหาร ไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทยหรือของต่างประเทศ
(๒) เรือที่วางกระดูกงูในวันหรือหลังวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ที่มีความยาวฉากน้อย
กว่ายี่สิบสี่เมตร
(๓) เรือที่วางกระดูกงูก่อนวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ที่มีขนาดต่ากว่าหนึ่งร้อยห้าสิบ
ตันกรอสส์
(๔) เรือสาราญและกีฬา
(๕) เรือประมง
มาตรา ๑๖๓ ๙๗ ให้ เจ้ าท่ า โดยอนุ มั ติ รัฐ มนตรีว่ าการกระทรวงคมนาคมมี อ านาจออกกฎ
ข้อบังคับสาหรับการตรวจเรือ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบสาคัญดังต่อไปนี้
มาตรา ๑๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕
มาตรา ๑๖๒ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕
๙๖ มาตรา ๑๖๒ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕
๙๗ มาตรา ๑๖๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕
๙๔
๙๕

- ๒๗๓ (๑) ใบสาคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใช้เรือ
(๒) ใบสาคัญแสดงการตรวจเรือเพื่อจดทะเบียนเรือไทย
(๓) ใบสาคัญรับรองเกี่ยวกับความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล
(๔) ใบสาคัญรับรองแนวน้าบรรทุก
(๕) ใบสาคัญรับรองการตรวจเรือเพื่อการอื่น ๆ
กฎข้อบังคับนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๑๖๔ ๙๘ ผู้ ยื่ น เรื่ อ งราวขอรั บ ใบส าคั ญ ตามมาตรา ๑๖๓ ต้ อ งเตรี ย มเรื อ ไว้ ให้ เจ้ า
พนักงานตรวจเรือตรวจตามกฎข้อบังคับสาหรับการตรวจเรือ
มาตรา ๑๖๔ ทวิ๙๙ ผู้ยื่นเรื่องราวตามมาตรา ๑๖๔ ประสงค์จะให้เจ้าพนักงานตรวจเรือตรวจ
เรือนอกสถานที่ราชการไม่ว่าในหรือนอกเวลาราชการ นอกจากต้องเสียค่าธรรมเนียมการตรวจเรือตามมาตรา
๑๖๕ แล้ว ให้เสียค่าเดินทางและค่าธรรมเนียมสาหรับการเดินทางไปตรวจเรือนอกสถานที่ราชการไม่ว่าในหรือ
นอกเวลาราชการ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าเดินทางและ
ค่าธรรมเนียมสาหรับการเดินทางไปตรวจเรือนอกสถานที่ราชการไม่ว่าในหรือนอกเวลาราชการ
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๑๖๕ ค่าธรรมเนียมการตรวจนั้น ต้องเสียตามพิกัดที่กาหนดไว้ในกฎข้อบังคับสาหรับ
การตรวจเรือ
หมวดที่ ๓
ว่ำด้วยเรือกลไฟทุกอย่ำง

มาตรา ๑๖๖ เรือกลไฟทุกลาต้องมีชื่อเรือเป็นอักษรไทยและอักษรฝรั่งเขียนหรือติดไว้ในที่
เด่น แลเห็ น ได้ง่ายที่หั วเรือทั้งสองแคม ถ้าเป็นเรือกลไฟเดินทะเลต้องเขียนหรือติดชื่อเรือและชื่อเมืองที่ได้
จดทะเบียนเรือนั้นไว้ที่ท้ายเรือด้วย ถ้าเป็นเรือไม่มีชื่อฉะนั้น ต้องเขียนหรือติดเลขลาดับของใบอนุญาตสาหรับ
เรือเป็นเลขไทยและเลขฝรั่งไว้ที่หัวเรือทั้งสองแคม และห้ามมิให้เอาสิ่งใดปิดบังชื่อหรือเลขที่ว่านี้เป็นอันขาด
มาตรา ๑๖๗ บรรดาเรือกลไฟสาหรับให้เช่าต้องเอาใบอนุญาตสาหรับเรือและสาเนาข้อบังคับ
ที่บัญญัติไว้ ในหมวดนี้และในหมวดที่ ๑ ใส่กรอบแขวนไว้ ในที่เด่นในเรือที่คนทั้งหลายอ่านได้ง่าย
มาตรา ๑๖๘ บรรดาเรือกลไฟสาหรับให้เช่า ซึ่งมิใช่เรือกลไฟเดินทะเล ต้องเขียนเลขลาดับ
ของใบอนุญาตสาหรับเรือเป็นเลขไทยและเลขฝรั่งที่หัวเรือขนาบข้างชื่อเรือ และต้องเขียนชื่อและเลขเช่นนั้นไว้
มาตรา ๑๖๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕
๙๙ มาตรา ๑๖๔ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕
๙๘

- ๒๗๔ ที่ท้ายเรือด้วย จานวนคนโดยสารที่อนุญ าตให้บรรทุกได้นั้น ต้องเขียนหรือติดไว้ในที่เด่นแลเห็นได้ง่ายจาก
ภายนอกทั้งสองข้างลาเรือ และห้ามมิให้เอาสิ่งไรปิดบังชื่อหรือเลขเช่นว่ามานี้เป็นอันขาด
มาตรา ๑๖๙ เนื้ อที่ ในเรือส าหรับให้ คนโดยสารคนหนึ่ง ๆ จะต้อ งมีขนาดเท่ าไรนั้น จะได้
กาหนดไว้โดยชัดในกฎข้อบังคับสาหรับการตรวจเรือ และเรือลาใดจะยอมให้บรรทุกคนโดยสารได้กี่คนนั้น
จะได้กาหนดไว้ในใบอนุญาตสาหรับเรือ
มาตรา ๑๗๐๑๐๐ เมื่อเจ้าท่าตรวจพบว่าเรือที่ได้รับอนุญาตให้บรรทุกคนโดยสาร บรรทุกสินค้า
หรือบรรทุกคนโดยสารและสินค้าลาใดอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยต่อคนโดยสารมีสภาพไม่เหมาะสมกับการใช้
ให้เจ้าท่ามีอานาจสั่งห้ามใช้เรือลานั้นจนกว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองจะได้แก้ไขให้เรียบร้อย
ผู้ใดใช้เรือที่เจ้าท่าสั่งห้ามใช้ตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่น
บาท๑๐๑
มาตรา ๑๗๑ ในเรือลาใดถ้าใช้เนื้อที่ที่กาหนดสาหรับคนโดยสารเป็นที่วางสิ่งของกินเนื้อที่
มากน้อยเท่าคนโดยสารกี่คน ต้องลดจานวนคนโดยสารที่อนุญาตให้บรรทุกได้นั้นลงไปให้สมกัน
มาตรา ๑๗๒ ในใบอนุญาตต้องกล่าวว่า แรงสติมที่หม้อน้าของเรือนั้นควรมีหรืออนุญาตให้มี
ได้เพียงใดเป็นอย่างมากที่สุด ถ้าเจ้าของหรือผู้ใช้จักรหรือนายเรือกลไฟลาใดใช้แรงสติมเกินกว่าที่อนุญาตให้ใช้ก็
ดี หรือเอาของหนักหรือสิ่งใดถ่วงหรือกดที่ (เซฟติแวลฟ์) คือเครื่องสาหรับให้พ่นสติมไอน้าเพื่อป้องกันอันตราย
ไว้ โดยมิควรก็ดี ท่านว่ามีความผิดต้องระวางโทษปรับเงินไม่เกินกว่าห้าร้อยบาท
มาตรา ๑๗๓ ถ้ามี อุบั ติเหตุอันตรายเกิดขึ้น ในเรือกลไฟล าใดแก่ล าเรือ หรือหม้ อน้า หรือ
เครื่องจักร หรือแก่คนโดยสาร หรือบุคคลใด ๆ ก็ดี หรือมีอุบัติเหตุอันตราย ซึ่งเรือลานั้นเป็นต้นเหตุก็ดี ท่านว่า
ต้องแจ้งความไปยังเจ้าท่าโดยพลัน
มาตรา ๑๗๔๑๐๒ (ยกเลิก)
มาตรา ๑๗๕๑๐๓ ผู้ใดใช้เรือผิดจากเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในใบอนุญาตใช้เรือต้องระวางโทษ
ปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๗๖๑๐๔ เรือลาใดบรรทุกเกินกว่าที่กาหนดในใบสาคัญรับรองแนวน้าบรรทุก เจ้าท่ามี
อานาจที่จะกักเรือลานั้นไว้ และสั่งให้นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือจัดการให้เรือลานั้นบรรทุกให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
ถ้านายเรือหรือผู้ควบคุมเรือผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่ งของเจ้าท่าตามวรรคหนึ่งต้องระวางโทษ
ปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๗๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕
มาตรา ๑๗๐ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐๒ มาตรา ๑๗๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐
๑๐๓ มาตรา ๑๗๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐๔ มาตรา ๑๗๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐๐
๑๐๑

- ๒๗๕ หมวดที่ ๔
ว่ำด้วยเรือใบ, เรือโป๊ะจ้ำย, เรือลำเลียง,
เรือเป็ดทะเล, และอื่น ๆ และเรือสำเภำ

มาตรา ๑๗๗ ในใบอนุญาตทุกฉบับสาหรับเรือใบ, เรือโป๊ะจ้าย, เรือลาเลียง, เรือเป็ดทะเล
และอื่น ๆ และเรือสาเภานั้น ต้องชี้แจงขนาดกว้างยาว, ลึก ของเรือและเรืออาจบรรทุกของหนักได้เพียงใด
มาตรา ๑๗๘ เรือที่ว่ามาแล้วเช่นนั้นทุก ๆ ลาต้องมีเลขลาดับของใบอนุญาตสาหรับเรือเป็น
เลขไทยและเลขฝรั่งเขียนด้วยสีให้อ่านได้ชัดไว้ที่หัวเรือทั้งสองแคมและที่ท้ายเรือ ห้ามมิให้เขียนเลขอื่นที่มิใช่เลข
ลาดับของใบอนุญาต และห้ามมิให้เอาสิ่งใดปิดบังเลขที่เขียนไว้นั้นเป็นอันขาด
มาตรา ๑๗๙ ห้ามมิให้เรือโป๊ะจ้าย, เรือลาเลียง, เรือเป็ดทะเลและอื่น ๆ และเรือสาเภา มีท้อง
เรือปลอม หรือมีระวาง หรือที่ลับสาหรับซ่อนสินค้าหรือซ่อนบุคคล
มาตรา ๑๘๐๑๐๕ (ยกเลิก)
หมวดที่ ๕
ว่ำด้วยเรือบรรทุกสินค้ำและเรือเล็กต่ำง ๆ

มาตรา ๑๘๑๑๐๖ (ยกเลิก)
มาตรา ๑๘๒๑๐๗ (ยกเลิก)
มาตรา ๑๘๓ เมื่อมีผู้ยื่นเรื่องราวขอรับใบอนุญาต หรือขอเปลี่ยนใบอนุญาตใหม่แทนฉบับเดิม
ที่หมดอายุ สาหรับเรือบรรทุกสินค้าหรือเรือเล็กลาใด ๆ ถ้าเจ้าท่ามีเหตุอันสมควรที่จะสงสัยว่าได้มีการละเมิดที่
เกี่ยวด้วยเรือนั้นเอง หรือเกี่ยวด้วยใบอนุญาตใด ๆ สาหรับเรือนั้นไซร้ ท่านว่าเจ้าท่ามีอานาจที่จะรอการออก
ใบอนุญาตตามที่ขอนั้นและกักเรือลานั้น ๆ ไว้เพื่อไต่สวนต่อไป ถ้าและไต่สวนตกลงในชั้น ที่สุดว่าไม่ควรออก
ใบอนุญาตให้ฉะนั้น ให้ถือว่าเรือลานั้นดุจทรัพย์สมบัติที่เก็บได้ ตามความมุ่งหมายของบัญญัติในมาตรา ๑๒๙
แห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๘๔ ในใบอนุญาตสาหรับเรือบรรทุกสินค้า ต้องชี้แจงขนาดกว้างยาวและลึกของ
ลาเรือและจานวนน้าหนักที่เรือนั้น มีกาลังบรรทุกได้เพียงใด

มาตรา ๑๘๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐
มาตรา ๑๘๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้า ไทย (ฉะบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๘๑
๑๐๗ มาตรา ๑๘๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้า ไทย (ฉะบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๘๑
๑๐๕
๑๐๖

- ๒๗๖ มาตรา ๑๘๕ ในใบอนุ ญ าตส าหรับ เรือเล็ กต่าง ๆ ที่ รับ จ้างบรรทุ กคนโดยสาร ต้องชี้แจง
จานวนคนโดยสารที่อนุญาตให้เรือนั้นบรรทุกได้ ถ้าเป็นเรือที่ใช้ทั้งสาหรับบรรทุกสินค้าและรับจ้างบรรทุกคน
โดยสารฉะนั้น ในใบอนุญาตต้องชี้แจงขนาดกว้างยาวและลึกของลาเรือและกาลังของเรือที่บรรทุกของหนักได้
เพียงใด และจานวนคนโดยสารที่อนุญาตให้บรรทุกได้นั้นด้วย
มาตรา ๑๘๖ เรือบรรทุกสินค้าและเรือเล็กต่าง ๆ ทุกลา ที่ใช้สาหรับให้เช่าหรือรับจ้างและ
ได้รับใบอนุญาตสาหรับเรือแล้วนั้น ต้องมีเลขลาดับของใบอนุญาตเป็นเลขไทยที่เขียนด้วยสีอ่านได้ชัดไว้ที่หัวเรือ
ทั้งสองแคม ห้ามไม่ให้มีเลขอย่างอื่นเขียนไว้ในที่นั้นเป็นอันขาด และต้องสลักเลขลาดับนั้นลงไว้ในที่แลเห็นได้
ง่ายในลาเรือนั้น ๆ ด้วย ถ้าเป็นเรือสาหรับรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ต้องเขียนจานวนคนโดยสารที่อนุญาตให้
บรรทุกได้นั้น ด้วยสีลงไว้ในที่แลเห็นได้ง่ายในลาเรือนั้นเป็นอักษรเลขไทยและเลขฝรั่ง และที่เขียนไว้เช่นนี้ห้ามมิ
ให้เอาสิ่งใดปิดบังไว้เป็นอันขาด
มาตรา ๑๘๗ ห้ามมิให้เรือบรรทุกสินค้าและเรือเล็ก ๆ ลาใด ๆ มีท้องเรือปลอมหรือมีที่ลับ
อย่างใด ๆ สาหรับซ่อนสิ่งของหรือบุคคล
มาตรา ๑๘๘๑๐๘ (ยกเลิก)
ภำคที่ ๓
ข้อบังคับพิเศษ

หมวดที่ ๑
ข้อบังคับสำหรับเรือกำปั่นและเรือต่ำง ๆ
ที่บรรทุกสิ่งของที่อำจทำให้เกิดอันตรำยขึ้นได้

มาตรา ๑๘๙๑๐๙ ให้เจ้าท่าโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอานาจประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษากาหนดชั้นของสิ่งของและสิ่งของที่อาจทาให้เกิดอันตรายได้
มาตรา ๑๙๐ ๑๑๐ ให้ รัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนด
หลั กเกณฑ์ และวิธีการเกี่ย วกับ การบรรจุ หี บ ห่ อ การจัดเก็บ การจัดแยก การจัดท าและแสดงเครื่องหมาย
การจัดให้มีเอกสารที่จาเป็น และการขนถ่ายสิ่งของที่อาจทาให้เกิดอันตรายขึ้นได้ในการขนส่งตามหมวดนี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๑๘๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐
มาตรา ๑๘๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕
๑๑๐ มาตรา ๑๙๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐๘
๑๐๙

- ๒๗๗ มาตรา ๑๙๑๑๑๑ การขนถ่ายสิ่งของที่อาจทาให้เกิดอันตรายขึ้นได้ จากเรือลาหนึ่งไปยังเรืออีก
ลาหนึ่ง การขนถ่ายจากเรือขึ้นบก หรือการขนถ่ายจากบกลงเรือ นายเรือหรื อตัวแทนเจ้าของเรือต้องแจ้งให้เจ้า
ท่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนการขนถ่าย และห้ามมิให้ขนถ่ายจนกว่าจะได้รับอนุญาตจาก
เจ้าท่า
ให้อธิบดีกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี*โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
มีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเว้น เรือชนิดใดหรือการขนถ่ายประเภทใดที่จะไม่ต้องอยู่ในบังคับแห่ง
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งได้
มาตรา ๑๙๒๑๑๒ ให้อธิบดีกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี*โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมมีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เรือชนิดหนึ่งชนิดใดที่บรรทุกสิ่งของที่อาจทาให้เกิด
อันตรายขึ้นได้ ต้องชักธงหรือแสดงเครื่องหมายหรือต้องให้สัญญาณใด ๆ ตามที่กาหนดได้
มาตรา ๑๙๓๑๑๓ ในการส่งสิ่งของที่อาจทาให้เกิดอันตรายขึ้นได้โดยทางเรือผู้ส่งต้องจัดให้มี
ฉลากแสดงสภาพอันตรายของสิ่งของนั้นให้ชัดเจนที่หีบห่อ และต้องแจ้งเป็นหนังสือเกี่ยวกับสภาพอันตรายของ
สิ่งของนั้น ตลอดจนชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งให้นายเรือทราบในขณะหรือก่อนการนาสิ่งของนั้นขึ้นเรือ
ห้ ามมิให้ ผู้ ใดส่งหรือรับ ขนโดยทางเรือซึ่งสิ่งของที่อาจทาให้ เกิดอันตรายขึ้นได้ที่ มิได้มีการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามวรรคหนึ่ง หรือมีการปฏิบัติตามแต่มีข้อความอันเป็นเท็จ
มาตรา ๑๙๔๑๑๔ นายเรือต้องตรวจสอบอย่างระมัดระวังตามควรแก่กรณีมิให้มีการนาสิ่งของที่
อาจทาให้เกิดอันตรายขึ้นได้ขึ้นบนเรือโดยฝ่าฝืนกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๙๐
ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการลักลอบนาสิ่งของที่อาจทาให้เกิดอันตรายขึ้นได้ขึ้นบนเรือ
นายเรืออาจปฏิเสธที่จะรับหีบห่อนั้นได้ เว้นแต่เจ้าของหรือผู้ครอบครองจะให้เปิดหีบห่อเพื่อตรวจดู
มาตรา ๑๙๕๑๑๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๙๒ หรือมาตรา ๑๙๔ วรรคหนึ่ง ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๙๖๑๑๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๑ หรือมาตรา ๑๙๓
วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

มาตรา ๑๙๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๙๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๑๓ มาตรา ๑๙๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๑๔ มาตรา ๑๙๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๑๕ มาตรา ๑๙๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๑๖ มาตรา ๑๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕
๑๑๑
๑๑๒

- ๒๗๘ หมวดที่ ๒
ข้อบังคับว่ำด้วยน้ำมันปิโตรเลียมอย่ำงบรรทุกในถังระวำง

มาตรา ๑๙๗๑๑๗ (ยกเลิก)
มาตรา ๑๙๘๑๑๘ (ยกเลิก)
มาตรา ๑๙๙ เรือกาปั่นถังทุกลาที่เข้ามาถึงในเขตท่าหรือลาแม่น้าใด ๆ ในประเทศไทย และมี
น้ามันปิโตรเลียมอย่างบรรทุกในถังระวางมาในเรือ ท่านว่าเรือนั้นต้องรีบไปยังที่ท่าขนสินค้าซึ่งได้รับอนุญาต
สาหรับขนน้ามันปิโตรเลียมอย่างนั้นโดยพลัน และห้ามมิให้เรื อลานั้นถอยไปจากที่นั้นโดยมิได้รับอนุญาตจาก
เจ้าท่า
มาตรา ๒๐๐ ในระหว่างเวลาที่ เรือก าปั่ น ถั งล าใด ซึ่ งมี น้ ามั น ปิ โตรเลี ย มอย่ างบรรทุ กใน
ถังระวางอยู่ ในเรือยั งพักอยู่ในเขตท่ าหรือล าแม่น้ าตาบลใด ๆ ในประเทศไทย ท่านห้ ามมิให้ ใช้ไฟหรือโคม
นอกจากโคมไฟฟ้าบนเรือหรือในที่ใกล้ชิดกับเรือลานั้น ในขณะที่ถังระวางหรือห้องบรรทุกน้ามันปิโตรเลียมยัง
เปิดอยู่หรือกาลังถ่ายหรือรับน้ามันปิโตรเลียมหรือในขณะที่ฝาครอบปากระวางยังเปิดอยู่ และห้ามบรรดาคนใน
เรือนั้นทุกคนมิให้สูบยาหรือมีไม้ขีดไฟอยู่กับตัว แต่ที่บังคับไว้เหล่านี้ ต้องถือว่าไม่เป็นการห้ามไฟครัว หรือไฟใน
ห้องเครื่องจักรสาหรับให้เกิดสติมพอให้เรือถอยเข้าหรือถอยออกที่ท่าขนสินค้าเช่นว่ามาแล้วหรือออกไปยังทะเล
หรือเพื่อให้มีแรงสติมสาหรับทาการถ่ายน้ามันปิโตรเลียมที่ยังมีอยู่นั้นออกจากเรือ
มาตรา ๒๐๑๑๑๙ (ยกเลิก)
มาตรา ๒๐๒๑๒๐ (ยกเลิก)
มาตรา ๒๐๓๑๒๑ (ยกเลิก)
มาตรา ๒๐๔๑๒๒ ผู้ใดเท ทิ้ง หรือปล่อยให้น้ามันปิโตรเลียมหรือน้ามันที่ปนกับน้ารั่วไหลด้วย
ประการใด ๆ ลงในเขตท่า แม่น้า ลาคลอง ทะเลสาบ หรือทะเลภายในน่านน้าไทย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๐๕ ในไม่ว่าเวลาใด ห้ามมิให้เรือกาปั่นถัง เข้าไปยังท่าหรือเข้าจอดเทียบท่ามากกว่า
ลาหนึ่งและในขณะที่เรือกาปั่นถังลาใดกาลังถ่ายน้ามันปิโตรเลียมจากเรือ หรือรับน้ามันปิโตรเลียมลงบรรทุกใน

มาตรา ๑๙๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๙๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๑๙ มาตรา ๒๐๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๒๐ มาตรา ๒๐๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๒๑ มาตรา ๒๐๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๒๒ มาตรา ๒๐๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๑๗
๑๑๘

- ๒๗๙ เรือ ห้ามมิให้เรือกาปั่นหรือเรือลาอื่นหรือเรือสาเภาลาหนึ่งลาใดอยู่เทีย บท่าเดียวกัน หรือเทียบกับกาปั่นถังลา
นั้นเป็นอันขาด
มาตรา ๒๐๖ เรือกาปั่นถังลาใดที่บรรทุกน้ามันปิโตรเลียมอยู่ในถังระวางเรือ หรือที่พึ่งจะเสร็จ
การถ่ายน้ามันปิโตรเลียมที่บรรทุกมาเช่นนั้นจากเรือก็ดี ท่านห้ามมิให้เคลื่อนจากที่ ๆ จอดอยู่นั้นโดยมิได้รับ
อนุญาตจากเจ้าท่า ถ้าและเจ้าท่าเห็นเป็นที่พอใจว่าเรือกาปั่นถังลาใดไม่มีน้ามันปิโตรเลียมอยู่ในเรือ และได้ล้าง
ชาระเปิดให้อากาศเข้าออกในถังระวางเรือโดยสะอาดสนิทแล้ว เจ้าท่าอนุญาตให้เรือลานั้นเลื่อนไปจอดยังที่ใด
ตามที่จะกาหนดให้ไว้นั้นก็ได้
มาตรา ๒๐๗๑๒๓ (ยกเลิก)
มาตรา ๒๐๘๑๒๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๙๙ มาตรา ๒๐๐ มาตรา ๒๐๕ หรือ
มาตรา ๒๐๖ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้งแต่ห นึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
หมวดที่ ๓
ข้อบังคับว่ำด้วยกำรทอดสมอใกล้เคียงหรือเกำสมอข้ำมสำย
ท่อหรือสิ่งก่อสร้ำงที่ทอดใต้น้ำ๑๒๕

มาตรา ๒๐๙๑๒๖ สายโทรเลข สายโทรศัพท์ สายไฟฟ้าหรือสายอื่นใด หรือท่อหรือสิ่งก่อสร้าง
ที่ทอดใต้น้า ในแม่น้า ลาคลอง บึง อ่างเก็บน้า ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชน
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้าไทย ให้เจ้าท่าจัดให้มีเครื่องหมายแสดงไว้ ณ ที่ซึ่งสายท่อหรือ
สิ่งก่อสร้างนั้นทอดลงน้า เครื่องหมายนั้นให้ทาเป็นเสาสูงมีป้ายใหญ่สีขาวรูปกลมติดที่ปลายเสาในกลางป้ายมี
ข้อความเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่า “สาย ท่อหรือสิ่งก่อสร้างใต้น้า ห้ามทอดสมอและเกาสมอ” และใน
กรณีทเี่ ห็นสมควร เจ้าท่าจะจัดให้มีการวางทุ่นหรือเครื่องหมายอื่นใดแสดงไว้ด้วยก็ได้
ห้ า มมิ ให้ เรื อ ล าใดทอดสมอภายในระยะข้ า งละหนึ่ ง ร้ อ ยเมตรนั บ จากที่ ซึ่ ง สายท่ อ หรื อ
สิ่งก่อสร้างใต้น้าทอดอยู่ หรือเกาสมอข้ามสาย ท่อหรือสิ่งก่อสร้างที่ทอดใต้น้านั้น
มาตรา ๒๑๐๑๒๗ นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือลาใดทอดสมอเรือภายในเขตที่ต้องห้ามตามความ
ในหมวดนี้ หรือเกาสมอ หรือลากแห อวน เครื่องจับสัตว์น้า หรือเครื่องมือใด ๆ ข้ามเขตเหล่านั้น ต้องระวางโทษ
มาตรา ๒๐๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๒๐๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๒๕ ชื่อหมวดที่ ๓ ข้อบังคับว่าด้วยการทอดสมอใกล้เคียงหรือเกาสมอข้ามสายท่อหรือ สิ่งก่อสร้างที่ทอดใต้น้า แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๒๖ มาตรา ๒๐๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๒๗ มาตรา ๒๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๒๓
๑๒๔

- ๒๘๐ ปรับตั้งแต่สามร้อยบาทถึงสามพันบาท และถ้าการกระทาดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สาย ท่อ หรือ
สิ่งก่อสร้างใด ๆ ที่ทอดใต้น้าด้วย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และต้องชดใช้ค่ าเสี ย หายหรือค่าใช้จ่ายในการซ่อมสายท่อหรือสิ่ งก่อสร้างใต้น้าที่
เสียหายเนื่องจากการที่ได้ทอดสมอหรือเกาสมอ หรือลากของข้ามสาย ท่อหรือสิ่งก่อสร้างนั้นด้วย
ในระหว่างการดาเนินคดีเกี่ยวกับการกระทาผิดตามวรรคหนึ่ง เจ้าท่ามีอานาจที่จะกักเรือที่
เกี่ยวข้องไว้ได้ จนกว่าจะมีประกันมาวางสาหรับเงินค่าปรับหรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมตามที่
เจ้าท่ากาหนดตามควรแก่กรณี
มาตรา ๒๑๑ ตามความในหมวดนี้ เมื่อเรือลาใดแล่นข้ามเขตอันต้องห้ามดังที่ว่ามาแล้วแห่งใด
ถ้ามิได้ชักสมอขึ้นพ้นจากน้าจนแลเห็นได้ ท่านให้ถือว่าเรือลานั้นเท่ากับได้เกาสมอข้ามเขตที่ต้องห้าม
หมวดที่ ๔
ว่ำด้วยค่ำธรรมเนียมประภำคำร

มาตรา ๒๑๒๑๒๘ ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๒๑๓ เรือเดินในทะเลที่เข้ามาในน่านน้าไทย หรือที่
เดินจากท่าหนึ่งถึงอีกท่าหนึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมประภาคาร ทุ่นหมายร่องน้าและโคมไฟ แก่เจ้าพนักงานที่ได้
แต่งตั้งไว้เพื่อการนั้นตามอัตราและวิธีการที่จะได้มีกฎกระทรวงกาหนดไว้เป็นครั้งคราว
มาตรา ๒๑๓๑๒๙ เรือต่อไปนี้ให้ยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมประภาคาร ทุ่นหมายร่องน้า
และโคมไฟ ตามมาตรา ๒๑๒ คือ
(๑) เรือของรัฐบาลไทย
(๒) เรือยอชต์ของเอกชน
(๓) เรือของรัฐบาลต่างประเทศ
(๔) เรือที่ใช้เฉพาะขนถ่ายสินค้าหรือคนโดยสารไปมาภายในเขตท่าเดียวกัน หรือระหว่างท่า
กับที่ทอดจอดเรือภายนอกแห่งท่านั้น
(๕) เรือค้าชายฝั่งขนาดบรรทุกต่ากว่า ๘๐๐ หาบ
(๖) เรือเดินทางซึ่งมีแต่อับเฉา ไม่ได้ค่าระวางบรรทุกและไม่มีคนโดยสาร
(๗) เรือที่เข้ามาเฉพาะจัดหาเชื้อเพลิง เครื่องพัสดุหรือเสบียงสาหรับเรือลานั้นเท่านั้น
(๘) เรือที่เข้ามาเพราะถูกพายุ หรือเพื่อทาการซ่ อมแซม หรือเพราะเกิดเสียหาย แต่เรือที่ว่านี้
จะต้องไม่ขนถ่ายสินค้าลงหรือขึ้นนอกจากสินค้าที่จาต้องขนลง เพื่อการซ่อมแซมที่ว่านี้ และภายหลังได้ขน
สินค้านั้นคืนขึ้นเรือ
มาตรา ๒๑๔๑๓๐ (ยกเลิก)
มาตรา ๒๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗
๑๒๙ มาตรา ๒๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗
๑๒๘

- ๒๘๑ มาตรา ๒๑๕๑๓๑ เรือลาใดซึ่งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมประภาคาร ทุ่นหมายร่องน้า และโคมไฟ
มาขอใบปล่อยเรือ ให้เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานศุลกากรหรือเจ้าพนักงานอื่นผู้มีหน้าที่ออกใบปล่อยเรือขอตรวจดู
ใบเสร็จค่าธรรมเนียมนั้น ถ้าปรากฏว่าได้เสียค่าธรรมเนียมแล้ว จึงให้ออกใบปล่อยเรือให้
มาตรา ๒๑๖๑๓๒ นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดพยายามจะนาเรือไปจากน่า นน้าไทย โดย
ไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๒๑๒ หรือไม่ยอมให้วัดขนาดเรือที่ตนเป็นผู้ควบคุมเพื่อประโยชน์ในการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียม ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท
หมวดที่ ๕
ข้อบังคับสำหรับกำรป้องกันโรคภยันตรำย

มาตรา ๒๑๗ เมื่อได้รับข่าวว่ามีไข้อหิวาตกโรค ไข้ทรพิษ ไข้กาฬโรค ไข้จับ หรือโรคร้ายต่าง ๆ
ที่มีอาการติดกันได้ เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในเมืองท่าหรือตาบลใด ๆ ภายนอกพระราชอาณาเขตไทย ให้เสนาบดี
กระทรวงนครบาลมีอานาจชอบด้วยกฎหมาย ออกประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา และแจ้งประกาศไปยัง
กงสุลต่างประเทศทั่วกันว่า เมืองท่าหรือตาบลนั้น ๆ มีโรคร้ายที่ติดกันได้ แล้วให้บังคับบรรดาเรือที่จะมาจาก
เมืองท่าหรือตาบลนั้น ให้ไปอยู่ที่สถานีหรือทาเลทอดสมอเพื่อป้องกันโรคภยันตราย และให้กักอยู่ที่นั้น จนกว่า
เจ้าพนั กงานแพทย์ กระทรวงนครบาลหรือเจ้าพนักงานรอง ซึ่ งต่อไปจะเรียกว่าเจ้าพนั กงานแพทย์นั้น จะ
อนุญาตปล่อยให้ไปได้
มาตรา ๒๑๘ ทาเลสาหรับทอดสมอเรือที่ต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตรายในน่านน้าไทยนั้น
คือ :(๑) ที่เกาะพระ
(๒) ที่เกาะสีชัง
(๓) ที่อ่างศิลา
(๔) ที่เมืองสมุทรปราการ
(๕) ที่กรุงเทพฯ

พ

หน้าสถานีป้องกันโรคภยันตราย
หน้าด่านศุลกากร
หน้าด่านศุลกากร
ในแม่น้าเจ้าพระยาหน้าด่านศุลกากร
ในแม่น้าเจ้าพระยาหน้าโรงพักกองตระเวนตาบลบางคอแหลม

มาตรา ๒๑๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗
มาตรา ๒๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗
๑๓๒ มาตรา ๒๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๓๐
๑๓๑

- ๒๘๒ มาตรา ๒๑๙ สถานีป้องกันโรคภยันตรายนั้นตั้งอยู่ที่เกาะพระ หรือ ณ ตาบลใด ๆ อีกสุดแล้วแต่
จะกาหนดต่อภายหลัง
มาตรา ๒๒๐ ถ้าเรือกาปั่น ลาใดที่เข้ามาถึงน่านน้าไทยมีคนเป็นไข้กาฬโรค ไข้อหิวาตกโรค
ไข้ทรพิษ ไข้จับ หรือโรคร้ายอย่างหนึ่งอย่างใด ที่ติดกันได้มาในเรือก็ดี หรือเป็นมาแล้วภายใน ๑๔ วันก่อนวันที่
เรือมาถึงก็ดี นายเรือหรือผู้ที่บังคับการในเรือลานั้น ต้องชักธงสาหรับบอกว่ามีโรคร้ายขึ้นไว้และต้องทอดสมอ
จอดเรืออยู่ที่สถานีป้องกันโรคภยันตราย จนกว่าเจ้าพนักงานแพทย์จะอนุญาตปล่อยให้ไปจึงไปได้ ถ้าเป็นเรือที่
จอดอยู่แล้วในน่านน้าไทยนายเรือหรือผู้บังคับการในเรือนั้น ต้องชั กธงสาหรับบอกว่ามีโรคร้ายขึ้นทันที และ
ต้องถอยเรือไปจอดอยู่ยังตาบลที่เจ้าพนักงานแพทย์เห็นสมควร
มาตรา ๒๒๑ เจ้ าพนั กงานแพทย์ต้องรีบไปไต่ส วนเหตุการณ์ ที่เรือนั้ นและถ้าเห็ นเป็น การ
จาเป็ นส าหรับ ความป้ องกัน โรคภยั น ตรายแก่บ้านเมืองที่จะต้องกักเรือและบรรดาคนในเรือลานั้น ไว้ที่ด่าน
ป้องกันโรคภยันตราย ก็ให้มีคาสั่งแก่นายเรือหรือผู้ที่บังคับการในเรือนั้น ให้พาเรือและคนในเรือไปอยู่ในความ
กักด่านป้องกันโรคภยันตราย
มาตรา ๒๒๒ เมื่อมีคาสั่งดังนั้นเป็นหน้าที่ของนายเรือหรือผู้ควบคุมเรือนั้น จะต้องเอาเรือนั้น
ไปยั งตาบลที่เจ้ าพนั กงานจะชี้ ให้ จ อด และต้องจอดกักด่านอยู่ที่ นั้นจนกว่าจะมีอนุ ญ าตปล่ อยให้ ไปได้ตาม
ข้อบังคับในกฎหมายนี้
มาตรา ๒๒๓๑๓๓ บรรดาเรือที่ต้องกักด่านสาหรับป้องกันโรคภยันตรายตามคาสั่งนั้น ในเวลา
กลางวันให้ชักธงสาหรับบอกว่ามีโรคร้าย คือ ธงสีเหลือง มี ธงประมวญอาณัติสัญญาสากลอยู่ข้างล่ าง และใน
เวลากลางคืนให้ชักโคมไฟสีแดงไว้ที่ปลายเสาหน้า
มาตรา ๒๒๔ บรรดากองเรือรักษาที่เฝ้าอยู่นั้น ในเวลากลางวันให้ชักธงสีเหลืองอย่างเดียวนั้น
ไว้ที่ท้ายเรือและในเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกจนพระอาทิตย์ขึ้นให้มีโคมไฟไว้ทั้งที่หัวเรือและท้ายเรือ
มาตรา ๒๒๕ ห้ ามไม่ให้ เรื อที่ ต้องกักด่ านป้ องกัน โรคภยั นตรายถอยไปจากที่ โดยมิ ได้ รับ
หนังสืออนุญาตของเจ้าพนักงานแพทย์
มาตรา ๒๒๖ ห้ามไม่ให้เรือทั้งหลาย นอกจากเรือของเจ้าพนักงานแพทย์เข้าเทียบข้างเรือที่
ต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตราย และห้ามไม่ให้คนผู้ใดไปมาติดต่อกับเรือที่ต้องกักนั้น และห้ามไม่ให้คนผู้ใดใน
เรือที่ต้องกักนั้นไปมาติดต่อกับบนฝั่ง เว้นแต่การที่อาศัยฝากธุระโดยทางเจ้าพนักงานแพทย์นั้น ยอมให้กระทา
ได้
มาตรา ๒๒๗ เมื่อเรือลาใด ที่มาถึงเมืองท่าใด ๆ ในประเทศไทย กาลังมีโรคร้ายที่ติดกันได้ ใน
เรือหรือได้มีมาแล้วภายใน ๑๔ วันก่อนเวลาที่เรือมาถึงนั้นก็ดี ให้ส่งห่อและถุงหนังสือไปรษณีย์แก่เจ้าพนักงาน

มาตรา ๒๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
๑๓๓

- ๒๘๓ แพทย์ และเมื่อเจ้าพนักงานแพทย์ได้เอารมยาหรือทาตามวิธีป้องกันโรคร้ายอย่างใด ๆ ตามที่เห็นสมควรแก่
การแล้ว ก็ให้ส่งห่อและถุงหนังสือไปรษณีย์ไปยังที่ว่าการกรมไปรษณีย์ในเมืองนั้นได้
มาตรา ๒๒๘ เมื่ อ มี วิ ธี ส าหรับ ป้ อ งกั น ความติ ด ต่ อ ของโรคร้ ายได้ โดยเสนาบดี ก ระทรวง
นครบาลยอมเห็นชอบด้วยตามคราวที่สมควรแก่การแล้ว ก็ให้เจ้าพนักงานแพทย์ มีอานาจชอบด้วยกฎหมาย
อนุญาตให้เรือกลไฟลาใด ๆ ผ่านทางเขตท่ารับถ่านน้าและเสบียง และขนสินค้าขึ้นบกได้
มาตรา ๒๒๙ เมื่อเห็นเป็นการสมควร ให้เจ้าพนักงานแพทย์มีอานาจบังคับ ให้เอาคนในเรือ
ลาใดที่ต้องกักด่านป้ องกัน โรคภยัน ตรายทั้งหมด หรือแต่บางคนขึ้นไปไว้ที่โรงพยาบาลหรือโรงพั กที่ ส ถานี
ป้องกันโรคของเมืองท่านั้นให้พักอาศัยและรักษาอยู่ที่นั้นจนกว่าเจ้าพนักงานแพทย์จะเห็นสมควรให้กลับไปที่
เรือหรือย้ายไปลงเรืออื่นทาการติดต่อกับฝั่งได้
มาตรา ๒๓๐ เมื่อเวลามีคนที่ต้องกักอยู่ที่สถานีป้องกันโรคภยันตราย ในเวลากลางวันให้ชักธง
สีเหลือง และเวลากลางคืนให้ชักโคมไฟสีแดงขึ้นไว้เป็นสาคัญในที่ ๆ แลเห็นได้ง่าย
มาตรา ๒๓๑ เมื่อมีธงหรือโคมไฟเป็นเครื่องหมายความกักด่านป้อ งกันโรคภยันตรายชักขึ้นไว้
เช่นนั้น ห้ามไม่ให้คนผู้ใดนอกจากเจ้าพนักงานแพทย์ หรือคนที่เจ้าพนักงานแพทย์ให้อนุญาตนั้น ไปขึ้นบกที่
โรงพักด่านป้องกันโรคภยันตรายเป็นอันขาด
มาตรา ๒๓๒ เมื่อเจ้าพนักงานแพทย์จะต้องการกองรักษาส าหรับการป้องกันรักษาด่านที่
ป้องกันโรคภยันตราย ให้การเป็นไปตามข้อบังคับการป้องกันโรคภยันตรายก็ให้ผู้บังคับการกองตระเวนจัดให้
ตามที่ต้องการ
มาตรา ๒๓๓ ห้ามไม่ให้คนผู้ใดที่ต้องกักอยู่ที่สถานีป้องกันโรคภยันตรายไปจากที่นั้นโดยอ้าง
เหตุอย่างหนึ่งอย่างใดก่อนที่ได้รับอนุญาตปล่อยจากเจ้าพนักงานแพทย์นั้นเป็นอันขาด
มาตรา ๒๓๔ ถ้าคนผู้ใดขึ้นไปบนเรือที่ต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตรายหรือเข้าไป หรือจอด
เรื อขึ้น ที่ส ถานี ป้ องกัน โรคภยั น ตรายโดยมิได้รับอนุญ าตจากเจ้าพนักงานแพทย์ คนผู้ นั้นจะต้องถูกกักด่าน
ป้องกันโรคภยันตราย มีกาหนดเวลาตามที่เจ้าพนักงานแพทย์จะเห็นสมควร
มาตรา ๒๓๕ ถ้ าเจ้ าพนั กงานแพทย์ มีความต้ องการให้ น ายเรือที่ ต้อ งกักด่ านป้ องกั นโรค
ภยั นตรายจัดหาเรือ และเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อส่ งคนโดยสารและลูกเรือของเรือนั้น ขึ้นไปไว้ยังโรงพักสถานี
ป้องกันโรคภยันตราย นายเรือต้องปฏิบัติตามทุกประการ
มาตรา ๒๓๖ ถ้ามีคนตายในเรือลาใดที่ต้องกักด่ านป้องกันโรคภยันตราย หรือตายในเรือที่
บังคับให้ไปอยู่ในความกักด่านป้องกันโรคภยันตรายก็ดี ต้องจัดการปลงศพผู้ตายตามวิธีที่เจ้าพนักงานแพทย์จะ
สั่งให้ ทาและผู้ เป็ น นายเรือล านั้ น จะต้องเป็น ธุระจัดการนั้น ให้ เป็ นไปตามคาสั่ งของเจ้าพนักงานแพทย์ทุ ก
ประการ

- ๒๘๔ มาตรา ๒๓๗ บรรดาเรื อต้องกักด่านป้ องกันโรคภยันตรายนั้น เมื่อได้ส่ งคนโดยสารขึ้นไว้
ที่สถานีป้องกันโรคภยันตรายแล้วต้องล้างและชาระเรือด้วยน้ายากันโรคร้ายให้เป็นที่พอใจเจ้าพนักงานแพทย์
และเมื่อทาดังนั้นแล้วก็อนุญาตปล่อยเรือนั้นไปจากความกักด่านได้
มาตรา ๒๓๘ ผู้แทนเจ้าของเรือจะต้องรับใช้ค่าเลี้ยงดูคนที่ต้องส่งขึ้นจากเรือนั้นไปไว้ที่ด่าน
ป้องกันโรคภยันตรายที่รัฐบาลได้ใช้จ่ายออกไปแล้วตามใบพยานของเจ้าพนักงานแพทย์และต้องรับใช้ค่าชาระ
ล้างเรือ และค่าพยาบาลคนโดยสารและของอื่นด้วยยากันโรคร้ายนั้นด้วย
มาตรา ๒๓๙ เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานแพทย์จะต้องรีบแจ้งรายงานต่อเสนาบดีกระทรวง
นครบาลในทุกครั้งที่มีเหตุสมควร ต้องเอาคนโดยสารในเรือใด ๆ ที่พึ่งเข้ามาถึงนั้นกักด่านป้องกันโรคภยันตราย
และเมื่อต้องกักเรือใด ๆ เพื่อตรวจโรคร้ายและเวลาที่อนุญาตปล่อยเรือนั้นก็ต้องรายงานด้วยเหมือนกัน
มาตรา ๒๔๐ เมื่อมีเรือเข้ามาจากเมืองท่าหรือตาบลใดที่มีโรคภยันตรายที่ติดกันได้ หรือที่ชัก
ธงบอกว่ามีโรคร้ายอยู่ในเรือก็ดี ถ้าเป็นการจาเป็นเพื่อการเดินเรือไม่ให้เป็นอันตราย ผู้นาร่องจะขึ้นบนเรือนั้น
เพื่อพามายังที่ทอดสมอด่านตรวจโรคภยันตรายก่อนได้รับอนุญาตแพทย์ก็ได้ แต่ถ้าภายหลังเจ้าพนักงานแพทย์
ตรวจเห็ น เป็ น ที่ ส มควรว่าต้ องกักเรื อล านั้ น ที่ ด่ านป้ อ งกั น โรคภยัน ตราย ผู้ น าร่อ งผู้ นั้ น ก็จะต้อ งถูก กัก ด้ ว ย
ตามลักษณะในมาตรา ๒๗๒ ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๔๑ นายเรื อ หรื อแพทย์ ในเรือล าใด ที่ เข้ ามาถึงจากตาบลใดที่ มี ไข้อ หิ ว าตกโรค
ไข้ทรพิษ หรือโรคร้ายที่ติดต่อกันได้กาลังแพร่หลายอยู่ก็ดี หรือในลาเรือนั้นได้มีคนป่วยเป็นโรคอย่างหนึ่งอย่าง
ใดในระหว่าง ๑๔ วันก่อนวันที่เข้ามาถึงนั้นก็ดี นายเรือหรือแพทย์ผู้นั้นมีหน้าที่จาเป็นต้องแจ้งเหตุเหล่านั้นโดย
ถ่องแท้แก่ผู้นาร่อง และแก่เจ้าพนักงานแพทย์ที่จะมาจอดเทียบข้างหรือขึ้นบนเรือนั้นให้ทราบ
มาตรา ๒๔๒ เจ้าพนักงานแพทย์ มีอานาจที่จะขึ้นบนเรือใด ๆ ที่เข้ามาในน่านน้าไทย และ
ตรวจคนในเรือนั้นได้ทุกคน และถ้าเห็นสมควรแก่การจะเรียกดูสมุดและหนังสือสาคัญสาหรับเรือด้วยก็ได้ และ
เจ้าพนักงานแพทย์จะต้องพยายามทุกอย่างในทางที่ ชอบด้วยกฎหมายตามที่จะเห็นสมควรแก่การสาหรับที่จะ
ให้ทราบได้ว่าเรือตลอดทั้งคนในเรือนั้นมีความสะอาดเรียบร้อยปราศจากไข้เจ็บเพียงไร
มาตรา ๒๔๓ บรรดาคนที่ส่งขึ้นไว้ที่สถานีป้องกันโรคภยันตรายนั้น ต้องอยู่ในความกักด่าน
ป้องกันโรคภยันตราย ตามกาหนดเวลาดังต่อไปนี้ คือ:ไข้กาฬโรค ไม่เกิน ๑๐ วันตั้งแต่วันที่คนป่วยสุดท้ายตายลงหรือหายสนิทหรือย้ายไปไว้ในที่ซึ่ง
ไม่ปะปนกับคนอื่น
ไข้ทรพิษ ไม่เกิน ๑๔ วันตั้งแต่วันที่คนป่วยสุดท้ายตายลง หรือหายสนิทหรือย้ายไปไว้ในที่ซึ่ง
ไม่ปะปนกับคนอื่น
ไข้อหิวาตกโรค ไม่เกิน ๑๐ วันตั้งแต่วันที่คนป่วยสุดท้ายตายลง หรือหายสนิทหรือย้ายไปไว้ใน
ที่ซึ่งไม่ปะปนกับคนอื่น
มาตรา ๒๔๔ ห้ามมิให้เอาสิ่งของอย่างหนึ่งอย่างใดนอกจากหนังสือและเงินตราออกจากที่ใด
หรือเรือลาใดที่ต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตราย โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแพทย์เป็นอันขาด และ

- ๒๘๕ บรรดาสิ่งของทุกอย่างที่เอาออกมาแล้วนั้นต้องชาระด้วยเครื่องยาป้องกันโรคร้ายตามวิธีที่เจ้าพนักงานแพทย์จะ
สั่งให้ทานั้นเสียก่อนจึงส่งต่อไปได้
มาตรา ๒๔๕ บรรดาหนังสือและห่อสิ่งของทางไปรษณีย์ (ไปรษณีย์วัตถุ) สาหรับส่งถึงคนที่
ต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตรายนั้น ให้ส่งไว้ยังที่ว่าการกรมไปรษณีย์เพื่อให้รีบส่งต่อไปในโอกาสแรกที่จะส่งได้
มาตรา ๒๔๖ เจ้าพนักงานแพทย์ได้ตรวจบนเรือที่ต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตราย หรือไป
ตรวจที่สถานีป้องกันโรคภยันตรายในเวลาที่มีคนต้องกักด่านอยู่นั้นก็ดี เมื่อเวลากลับต้องชาระตนเองด้วยเครื่อง
ยาป้องกันโรคร้ายให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงขึ้นบกได้
มาตรา ๒๔๗ ในคราวที่ เจ้าพนั กงานแพทย์ของรัฐ บาลไทยแจ้งความแก่น ายเรือในบั งคั บ
ต่างประเทศลาใดว่า จะต้องจัดการตามลักษณะใน มาตรา ๒๒๐ มาตรา ๒๒๑ มาตรา ๒๒๙ มาตรา ๒๓๖ และ
มาตรา ๒๔๒ นั้น เมื่อก่อนจะได้ลงมือจัดการนายเรือลานั้น ย่อมมีอานาจชอบธรรมที่จะไปแจ้งเหตุต่อกงสุลของ
ประเทศนั้นได้ และกงสุล (ถ้าเห็นสมควรแก่การ) ก็มีอานาจที่จะมาดูในเวลาที่ตรวจเรือต่างประเทศนั้น 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
ข้อบังคับสำหรับผู้นำร่อง๑๓๕

มาตรา ๒๔๙ ถึง มาตรา ๒๗๖ (ยกเลิก)
หมวดที่ ๗
ว่ำด้วยกำรจ้ำงและกำรเลิกจ้ำงคนสำหรับเรือต่ำง ๆ
และกำรสอบไล่ควำมรู้เพื่อรับประกำศนียบัตรสำหรับทำกำรตำมหน้ำที่ได้

มาตรา ๒๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
ภาคที่ ๓ หมวดที่ ๖ ข้อบังคับสาหรับผู้นาร่อง มาตรา ๒๔๙ ถึงมาตรา ๒๗๖ ยกเลิกโดย
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๒)
๑๓๔
๑๓๕

- ๒๘๖ มาตรา ๒๗๗๑๓๖ ห้ามมิให้ผู้ใดทาการในเรือกลไฟ เรือยนต์ เรือเดินทะเล เรือบรรทุกสินค้า
ขนาดตั้งแต่ ๑๐๐ หาบขึ้นไปซึ่งทาการติดต่อกับเรือเดินทะเลหรือเรือซึ่งใช้เป็นเรือชูชีพประจาเรือเดินทะเลใน
ต าแหน่ ง ที่ ก ฎข้ อ บั ง คั บ ส าหรั บ การตรวจเรื อ ก าหนดให้ ต้ อ งมี ป ระกาศนี ย บั ต ร เว้ น แต่ เป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถให้ทาการเช่นนั้นได้
มาตรา ๒๗๘๑๓๗ เมื่อจะออกประกาศนียบัตรเช่นว่ามาแล้วให้แก่ผู้ใดสาหรับทาการเป็นนาย
เรือ ต้นหน สรั่ง ไต้ก๋ง นายท้าย คนถือท้าย หรือต้นกล คนใช้เครื่อง ท่านว่าผู้นั้นต้องสอบความรู้ได้แล้ว และ
เมื่อยื่นใบสมัครสอบนั้นต้องมีพยานหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจถึงเรื่องไม่เป็นคนประพฤติเสเพลติดสุรายา
เมา หรือติดยาเสพติดให้โทษความชานาญการงานที่ได้ทามา และความประพฤติทั่วไปนั้นด้วย แต่ถ้าผู้นั้นเป็น
นายเรือ ต้นหน สรั่ง ไต้ก๋ง และนายท้าย จะต้องแสดงว่ามีสายตาดีด้วย
ในมาตรานี้ คาว่า
“สรั่ง” หมายความถึงผู้ทาการควบคุมเรือลาเลียง
“ไต้ก๋ง” หมายความถึงผู้ควบคุมเรือใบเดินทะเลที่มีน้าหนักบรรทุกตั้งแต่ ๘๐๐ หาบขึ้นไป
“คนถือท้าย” หมายความถึงผู้ควบคุมหรือผู้ถือท้ายหรือคนแจวท้ายของเรือบรรทุกสินค้าที่ทา
การติดต่อกับเรือเดินทะเล
มาตรา ๒๗๙๑๓๘ ให้เจ้าท่าโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอานาจออกข้อบังคับ
เกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทาการในเรือในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การแบ่งชั้นความรู้
(๒) วิธีการสอบความรู้
(๓) หลักสูตร
(๔) คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
(๕) ค่าธรรมเนียมในการสอบ
(๖) การออกประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถ
(๗) รายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการสอบความรู้
ข้อบังคับนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๒๘๐๑๓๙ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้นั้นต้องระบุ ชื่อ อายุ และตาหนิรูปพรรณของผู้
ถือประกาศนียบัตร และข้อความอื่น ๆ ตามที่จาเป็น และต้องมีรูปถ่ายของผู้ถือประกาศนียบัตร ปิดไว้ด้วย

๑๓๖ มาตรา ๒๗๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕

มาตรา ๒๗๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗
มาตรา ๒๗๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕
๑๓๙ มาตรา ๒๘๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗
๑๓๗
๑๓๘

- ๒๘๗ ประกาศนียบัตรสาหรับคนถือท้ายให้มีอายุสามปี นอกนั้นให้มีอายุห้าปี เมื่อครบกาหนดแล้ว
ผู้ถือต้องนามาเปลี่ยนใหม่ ให้เรียกค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนประกาศนียบัตรกึ่งหนึ่งแห่งอัตราค่าธรรมเนียมเดิม
และถ้าเจ้าท่าจะต้องการให้ แสดงพยานหลักฐานดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๗๘ ก็ทาได้
มาตรา ๒๘๑ บรรดาประกาศนียบัตรสาหรับความรู้ที่ได้ออกให้ไปแล้วก่อนเวลาประกาศใช้
พระราชบัญญัตินี้นั้น ให้เป็นอันใช้ได้มีกาหนดห้าปีนับแต่วันที่ออกประกาศนียบัตรให้ไปแล้ว
มาตรา ๒๘๒๑๔๐ ผู้ใดทาการในเรือในตาแหน่งที่กฎข้อบังคับสาหรับการตรวจเรือกาหนดให้
ต้องมีประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถ โดยมิได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถอัน
ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาท
ถึง หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ถ้าทาการในเรือในขณะที่ประกาศนียบัตรสิ้นอายุแล้ว ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา ๒๘๓๑๔๑ ผู้ใดนาประกาศนียบัตรของผู้อื่นมาใช้หรือแสดงว่าเป็นประกาศนียบัตรของ
ตน หรือผู้ใดจัดหาประกาศนียบัตรมาเพื่อให้ผู้อื่นกระทาการดังกล่าว ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับ ตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๘๔๑๔๒ ผู้ทาการในเรือในตาแหน่งที่กฎข้อบังคับสาหรับการตรวจเรือกาหนดให้ต้อง
มีประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถต้องเก็บประกาศนียบัตรของตนไว้ในเรือเพื่อให้เจ้าท่าตรวจดูได้ใน
ขณะที่ทาการ
ถ้าเจ้าท่าหรือตัวแทนเจ้าของเรือประสงค์จะเปลี่ยนตัวผู้ทาการในเรือลาใด ให้เจ้าของหรือ
ตัวแทนเจ้าของเรือนาใบอนุญาตใช้เรือลานั้นพร้อมทั้งประกาศนียบัตรของผู้ที่จะทาการในเรือลานั้นไปให้เจ้า
พนักงานออกใบอนุญาตบันทึกการเปลี่ยนตัวผู้ทาการในเรือไว้ในใบอนุญาตใช้เรือ ณ ที่ทาการเจ้าท่าท้องถิ่ น
ที่เรือนั้นขึ้นทะเบียน ภายในกาหนดสิบห้าวัน
มาตรา ๒๘๕ คนรับ จ้างสาหรับทาการในเรือเดินทะเลคนใด จะเข้าทาการงานหรือมีผู้จ้าง
ทาการงานในเรือกาปั่นชาติไทย หรือเรือกาปั่นต่างประเทศชาติใดที่ไม่มีกงสุลประจาอยู่ในประเทศไทย ต้อง
ได้รับอนุญาตเจ้าท่าก่อนจึงทาได้ และเจ้าท่าต้องเรียกใบพยานเลิกจ้างที่ผู้นั้นได้รับจากเรือที่ตนได้ทาการงาน
มาแล้วในหนหลังมาเก็บรักษาไว้ด้วย ถ้าและผู้นั้นนาใบพยานเช่นนั้นมาส่งไม่ได้ ท่านว่าผู้นั้นจาเป็นต้องชี้แจงว่า
เป็นด้วยเหตุใดให้เป็นที่พอใจเจ้าท่า
มาตรา ๒๘๖ ค่าธรรมเนียมซึ่งรัฐบาลไทยจะได้ กาหนดตามครั้งคราวนั้น ให้เรียกเก็บสาหรับ
การว่าจ้างและการเลิกจ้างทุกครั้ง ให้เจ้าท่าจัดระเบียบพิกัดค่าธรรมเนียมเช่นนี้ปิดประกาศไว้ ในที่แลเห็นง่าย
ณ ที่ว่าการกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี* และให้มีอานาจไม่ยอมเป็นธุระจัดการว่าจ้างหรือการเลิก
จ้างรายใด ๆ ก่อนได้รับค่าธรรมเนียมในส่วนนั้น
มาตรา ๒๘๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๒๘๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๔๒ มาตรา ๒๘๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕
๑๔๐
๑๔๑

- ๒๘๘ มาตรา ๒๘๗ เจ้าของเรือหรือนายเรือกาปั่นจะว่าจ้างหรือเลิกจ้างคนการสาหรับเรือเดินทะเล
ณ ที่ว่าการกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี* ต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมตามพิกัดที่ตั้งไว้สาหรับการว่าจ้าง
หรือเลิกจ้างนั้นทุกครั้ง
มาตรา ๒๘๘ เมื่อคนทาการในเรือเดินทะเลคนใดเลิกรับจ้างจากเรือกาปั่นไทยลาหนึ่งลาใด
ภายในพระราชอาณาเขต นายเรือกาปั่นลานั้นต้องทาใบพยานการเลิกจ้างให้ผู้นั้นไปฉบับหนึ่งเป็นคู่มือ ให้ทาให้
ในเวลาที่เลิกจ้าง และให้เขียนความลงไว้ในนั้นว่าผู้นั้นได้รับจ้างช้านานเท่าใด ประเภทการที่ได้ใช้ ให้ทาและ
เลิกจ้างเมื่อวันใด และลงลายมือนายเรือเป็นสาคัญ ถ้าและผู้เลิกรับจ้างจะขอร้องให้ทาหนังสือชี้แจงเพิ่มเติม
ว่าได้ให้ค่าจ้างและได้หักเงินค่าจ้างอย่างไร นายเรือต้องทาให้ตามประสงค์ ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่
ร้องขอ
มาตรา ๒๘๙ การเลิกจ้างคนทาการในเรือเดินทะเลจากเรือกาปั่นชาติไทย หรือจากเรือกาปั่น
ต่างประเทศที่ไม่มีกงสุลประจาอยู่ในประเทศไทยนั้นห้ามมิให้ทาในที่อื่น นอกจากที่ว่าการกรมการขนส่งทางน้า
และพาณิชยนาวี*
มาตรา ๒๙๐๑๔๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๘๔ มาตรา ๒๘๕ มาตรา ๒๘๗ มาตรา
๒๘๘ หรือมาตรา ๒๘๙ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท
หมวดที่ ๘
ว่ำด้วยกำรใช้อำนำจทำโทษสำหรับควำมผิด

มาตรา ๒๙๑๑๔๔ ผู้นาร่อง นายเรือ ต้นหน สรั่ง ไต้ก๋ง นายท้าย คนถือท้าย ต้นกล หรือคนใช้
เครื่อง ที่ได้รับประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตผู้ใดหย่อนความสามารถ หรือประพฤติไม่สมควรแก่หน้าที่ ละเลย
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวแก่การเดินเรือหรือหน้าที่ของตน ให้เจ้าท่ามีอานาจที่จะสั่งงดไม่ให้ใช้
ประกาศนียบัตร หรือใบอนุญาตมีกาหนดไม่เกินสองปี แต่ไม่เป็นการลบล้างโทษอย่างอื่นซึ่งผู้นั้นจะพึงได้รับ
ถ้าผู้นั้นไม่พอใจคาสั่งให้งดใช้ประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาต ให้ผู้นั้นมีสิทธิที่จะอุทธรณ์ไปยัง
รัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคาสั่ง คาชี้ขาดของรัฐมนตรีนั้น เป็นที่สุด แต่ในระหว่าง
ที่รัฐมนตรียังมิได้ชี้ขาด คาสั่งให้งดใช้ประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตมีผลบังคับได้
มาตรา ๒๙๒ เจ้ าท่ าทุ ก ต าบลมี อ านาจหน้ าที่ ที่ จ ะงดหรือ เรีย กคื น ประกาศนี ย บั ต ร หรื อ
ใบอนุญาตใด ๆ ได้ ตามลักษณะมาตรา ๒๙๑ และเพื่อประกอบกับการเช่นนั้นให้เจ้าท่ามีอานาจทาการไต่สวน
และหมายเรียกพยานและสืบพยานได้ทุกอย่าง ถ้าพยานคนใดไม่มาเบิกพยานหรือขัดขืนไม่ยอมเบิกพยานก็ดี

มาตรา ๒๙๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๔๔ มาตรา ๒๙๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗
๑๔๓

- ๒๘๙ ท่านว่ามีความผิดต้องระวางโทษต่อหน้าศาลธรรมดา ตามโทษานุโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้สาหรับความผิด
เช่นนั้น
ในการไต่สวนอย่างใดตามที่ว่ามาแล้วเจ้าท่าจะมีผู้ช่วยวินิจฉัยสองนาย ซึ่งเสนาบดีกระทรวง
นครบาลจะเลือกจากจาพวกคนที่มีความรอบรู้ชานาญในการเดินเรือทะเลมานั่งพร้อมด้วยก็ได้
ถ้าผู้ต้องคดีคนใดไม่มีความพอใจและจะขอให้ตรวจคาตัดสินของคณะที่ไต่สวนเช่นว่ามานี้
เสียใหม่ ท่านว่าจะฟ้องอุทธรณ์เจ้าท่าต่อศาลอันมีหน้าที่ก็ฟ้องได้
มาตรา ๒๙๓ การใช้อานาจปรับโทษที่ให้ไว้แก่เจ้าท่าตามพระราชบัญญัตินี้นั้นไม่เกี่ยวข้อง
อย่างใดกับคดีทางอาญาหรือทางแพ่งซึ่งอาจฟ้องร้องจาเลยในความผิดอันเดียวนั้น ต่อศาลซึ่งมีหน้าที่เพื่อให้
ลงโทษหรือให้ปรับจาเลยใช้ค่าเสียหาย ตามลักษณะที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นสาหรับ
ความผิดนั้น
มาตรา ๒๙๔๑๔๕ ผู้ใดถูกเจ้าท่ายึดหรือเรียกคืนประกาศนียบั ตรหรือใบอนุญาตอย่างใดตาม
พระราชบัญญัตินี้ และสั่งให้นาประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตนั้นส่งเจ้าท่าถ้าไม่ส่งภายในเวลาที่เจ้าท่ากาหนด
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา ๒๙๕ ประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตใด ๆ ที่ถูกเรียกคืนนั้นท่านให้ยกเลิกเป็นอันใช้
ไม่ได้ต่อไปทุกฉบับ
มาตรา ๒๙๖ บรรดาใบอนุญาตหรือประกาศนียบัตรที่ถูกยึดไว้ชั่วคราวนั้น ให้รักษาไว้ ณ ที่ว่า
การกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี*เมื่อครบกาหนดเวลาที่ให้ยึดแล้ว ให้ส่งคืนแก่ผู้ถือรับไปตามเดิม แต่
ต้องจดความที่ได้ยึดนั้นลงไว้ในฉบับประกาศนียบัตร หรือใบอนุญาตนั้นด้วยเป็นสาคัญ
หมวดที่ ๙
ลักษณะโทษและลักษณะรับผิดชอบทำงแพ่ง

มาตรา ๒๙๗๑๔๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตาม
อานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพัน
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้ ใดต่ อ สู้ ห รื อ ขั ด ขวางเจ้ า ท่ า หรื อ เจ้ า พนั ก งานในการปฏิ บั ติ ก ารตามอ านาจหน้ า ที่ ต าม
พระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้ง
ปรับ

มาตรา ๒๙๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๔๖ มาตรา ๒๙๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๔๕

- ๒๙๐ ถ้าการต่อสู้หรือขัดขวางนั้นกระทาโดยใช้กาลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กาลังประทุษร้าย
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่สี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๙๘ ในความผิ ด อย่ างใด ๆ ต่ อพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ถ้าผู้ ที่ ควบคุมเรือ หรือควบคุ ม
เครื่องจักรของเรือกาปั่นและเรือเล็กต่าง ๆ ลาใดซึ่งเป็ นจาเลยนั้น หลบหนีตามตัวไม่ได้ ท่านว่าศาลมีอานาจ
ลงโทษปรับแก่เจ้าของเรือหรือแก่ผู้ที่ได้รับ ใบอนุญาตสาหรับเรือลานั้นได้ตามที่กฎหมายนี้บัญญัติไว้สาหรับ
ความผิดนั้น ๆ
มาตรา ๒๙๙ เจ้าของเรือหรือผู้ที่รับใบอนุญาตสาหรับเรือกาปั่นและเรือเล็กต่าง ๆ ทุกลา ต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบในการใช้ค่าปรับต่าง ๆ ซึ่งนายเรือ ,ต้นกล,ต้นหน หรือลูกเรือลานั้นถูกปรับโดยกระทาความผิด
อย่างหนึ่งอย่างใดต่อพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๐๐ เจ้าของแพไม้ทุกแพต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้ค่าปรับต่าง ๆ ซึ่งผู้ที่ควบคุม
แพหรือคนประจาการในแพนั้นถูกปรับโดยกระทาความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดต่อพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๐๑ ลักษณะโทษต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ท่านว่าไม่เกี่ยวข้องอย่างใด
กับความรับผิดชอบซึ่งจาเลยจะพึงถูกปรับในคดีส่วนแพ่ง เพราะความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดต่อพระราชบัญญัตินี้
หมวดที่ ๑๐
ข้อบังคับทั่วไปสำหรับเมื่อมีเหตุเรือโดนกัน

มาตรา ๓๐๒ ถ้ามีเหตุเรือโดนกันครั้งใด เป็นโดยความไม่ได้แกล้งหรือเป็นโดยเหตุใด ๆ ซึ่ง
เหลือความสามารถของมนุษย์จะป้องกันได้ก็ดี ท่านว่าอันตรายและความเสียหายที่ได้มีขึ้นแก่เรือลาใดมากน้อย
เท่าใดต้องเป็นพับกับเรือลานั้นเองทั้งสิ้น
มาตรา ๓๐๓ ถ้ามีเหตุเรือโดนกันครั้งใด เป็นด้วยความผิดหรือความละเลย ท่านว่าอันตราย
และความเสียหายที่ได้มีขึ้นมากน้อยเท่าใด ให้ปรับเอาแก่เรือลาที่มีความผิดหรือมีความละเลยนั้น
มาตรา ๓๐๔ ถ้าเรือที่โดนกันนั้น ต่างมีความผิดหรือความละเลยทั้งสองลา ท่านว่าไม่ต้องปรับ
ให้ฝ่ายใดใช้ค่าเสียหายอันตรายซึ่งได้มีแก่ลาใดหรือทั้งสองลาเว้นไว้แต่ถ้าพิจารณาได้ความปรากฏว่า มูลเหตุที่
โดนกัน ได้ เกิดจากฝ่ ายใดโดยมากฉะนั้ น จึ งให้ ศาลซึ่งมีห น้ าที่ ตัดสิ นกาหนดจานวนเงิน ที่ฝ่ ายนั้ นจะต้อ งใช้
ค่าเสียหายให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง
มาตรา ๓๐๕ เมื่อมีความผิ ดหรือความละเลยเกิดขึ้นอย่างใดอันเรือที่เกี่ยวข้องมีความผิ ด
ด้วยกันทั้งสองฝ่าย ท่านว่าเจ้าของหรือนายเรือทั้งสองลานั้นหรือลาใด แต่ลาเดียวต้องรับผิดชอบใช้ค่าอันตราย
หรือความเสียหายที่ได้มีขึ้นแก่สิ่งของที่บรรทุกในเรือหรือแก่บุคคล เพราะความผิดหรือความละเลยที่ได้กระทา
นั้น

- ๒๙๑ ถ้าและการต้องใช้ค่าอันตรายหรือความเสียหายนั้นตกหนักแก่เรือที่ต้องคดีนั้นแต่ล าเดียว
ท่านว่าเรือลานั้ น ย่ อมมีอานาจที่จ ะฟ้องร้องให้ เรืออีกลาหนึ่งที่ต้องคดีด้วยกันช่วยใช้เงินที่ได้เสี ยไปแล้วนั้ น
กึ่งหนึ่ง
ถ้าและทางพิจารณาตามกฎหมายได้ พิพากษาว่าความรับผิดชอบนั้นควรแบ่งกันเป็นอย่างอื่น
นอกจากที่ว่ามาแล้วฉะนั้น ท่านว่าการที่จะต้องใช้เงินค่าอันตรายหรือความเสียหายต้องเป็นไปตามคาพิพากษา
นั้น
มาตรา ๓๐๖ การร้องเอาค่าเสียหายนั้นท่านว่ากัปตันหรือนายเรือลาใดที่เกี่ยวในคดีย่อมมี
อานาจเป็นโจทก์แทนบรรดาบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นได้
มาตรา ๓๐๗ ถ้ าการที่ เรือ โดนกั น เป็ น เหตุ ให้ เสี ย ชีวิ ตหรือ เกิ ด บาดเจ็บ แก่ บุ ค คล ท่ านว่ า
เงินค่าเสียหายที่ตัดสินให้เสียในส่วนนี้ต้องใช้ก่อนค่าเสียหายอย่างอื่น ๆ
มาตรา ๓๐๘ คาร้องเอาค่าเสียหายอย่างใด ๆ ที่เนื่องจากเหตุเรือโดนกันนั้น ท่า นว่าต้องยื่น
ภายในหกเดือนนับจากวันที่ผู้เกี่ยวข้องเป็นโจทก์ได้ทราบเหตุอันนั้น
มาตรา ๓๐๙ เมื่อได้มีคาฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากเหตุเรือโดนกันยื่นต่อศาล ถ้าผู้ใดที่
เกี่ย วในคดีร้องขอขึ้น ท่านว่าผู้พิพากษาที่มีห น้าที่มีอานาจที่จะออกคาสั่งให้มีการอายัตแก่เรือ ลาเดียวหรือ
หลายลา อันต้องหาว่าเป็นต้นเหตุในการที่เรือโดนกันนั้นได้
มาตรา ๓๑๐ (๑)๑๔๗ ถ้ามีความผิ ด อย่างใดต่อกฎข้อบั งคับ ส าหรับ ป้ องกันเหตุเรือโดนกั น
เกิดขึ้นเพราะความละเมิดของนายเรือ ผู้ที่ควบคุมเรือหรือเจ้าของเรือผู้ใด อันเป็นละเมิดที่กระทาด้วยความจง
ใจ นายเรือ ผู้ที่ควบคุมเรือ หรือเจ้าของเรือผู้นั้น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้งแต่หนึ่งพัน
บาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๒) ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นแก่บุคคล หรือทรัพย์สมบัติเพราะเหตุเรือลาใดไม่ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับอย่างหนึ่งอย่างใด ในกฎข้อบั งคับสาหรับป้องกันเหตุเรือโดนกันท่านว่าให้ถือว่าความเสียหายอันนั้น
เท่ากับได้มีขึ้นจากความละเมิดอันจงใจของผู้ควบคุมการอยู่บนดาดฟ้าเรือลานั้นในขณะที่เกิดเหตุ เว้นไว้แต่ถ้า
พิสู จน์ ให้ ศาลเห็น เป็ น ที่พอใจว่ามีเหตุอันจาเป็นในขณะนั้นที่จะต้องประพฤติให้ ผิ ดไปจากกฎข้อ บังคับที่ว่า
มาแล้ว
(๓) ในคดีเรื่องเรือโดนกัน ถ้าปรากฏขึ้นต่อศาลซึ่งพิจารณาคดีนั้นว่าได้มีความละเมิดเกิดขึ้น
ต่อข้อบังคับข้อหนึ่งข้อใดแห่งกฎข้อบังคับสาหรับป้องกันเหตุเรือโดนกัน ท่านให้ถือว่าความผิดที่เป็นมูลแห่งคดี
นั้นตกอยู่กับเรือลาที่ได้มีความละเมิดอันนั้น เว้นไว้แต่ถ้าพิสูจน์ให้ศาลเห็นเป็นที่พอใจว่าได้มีเหตุอันจาเป็นที่
จะต้องประพฤติให้ผิดไปจากกฎข้อบังคับที่ว่ามาแล้ว
มาตรา ๓๑๑ เมื่อเจ้าของเรือหรือนายเรือลาใดต้องการกฎข้อบังคับสาหรับป้องกันเหตุเรือ
โดนกัน ก็ให้เจ้าท่าจ่ายให้ตามความประสงค์
๑๔๗

มาตรา ๓๑๐ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

- ๒๙๒ มาตรา ๓๑๒ เมื่อเกิดเหตุเรือสองลาโดนกันขึ้นเวลาใด นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือทั้งสองฝ่าย
เมื่อเห็นว่าจะกระทาได้เพียงใดโดยไม่เป็นที่น่ากลัวอันตรายจะมีขึ้นแก่เรือ หรือลูกเรือ หรือคนโดยสาร (ที่หาก
จะมี) ในเรือของตน ท่านว่าเป็นหน้าที่ของนายเรือหรือผู้ควบคุมเรือควรจะกระทาดังต่อไปนี้ คือ
(ก) ต้องช่วยเหลือตามความสามารถที่จะกระทาได้เพียงใด แก่เรืออีกลาหนึ่งที่โดนกัน และแก่
นายเรือ, ลูกเรือและคนโดยสาร (ถ้าหากมี) ของเรือลานั้น เพื่อป้องกันให้พ้นจากอันตรายที่จะพึงเกิดจากเหตุที่
เรือโดนกันนั้นและต้องรอเรืออยู่ใกล้กับเรือลานั้น จนกว่าจะเป็นที่แน่ใจว่าไม่ต้องการให้ช่วยเหลืออีกต่อไป
(ข) ต้องแจ้ งชื่อเรือ ชื่อเมืองท่าที่เป็นสานักนี้ของเรือของตน และมาจากเมืองท่าใด จะไป
เมืองท่าใด แก่นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรืออีกลาหนึ่งที่โดนกันนั้นให้ทราบ
ถ้านายเรือ หรือผู้ที่ควบคุมเรือลาใด ละเลยไม่กระทาตามข้อปฏิบัติที่ว่าไว้ในมาตรานี้ และไม่มี
เหตุอันสมควรที่จะแก้ตัวได้ว่าเป็นด้วยเหตุใด ท่านว่าถ้าไม่มีสักขีพยานแน่นอนว่าเป็นอย่างอื่น ต้องถือว่าเหตุ
เรือโดนกันนั้นได้เกิดขึ้นเพราะความประพฤติผิด หรือความละเลย หรือความประพฤติละเมิดฉะนั้น
นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรานี้โดยไม่มีเหตุอัน
สมควร ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
และให้เจ้าท่ามีอานาจสั่งงดใช้ประกาศนียบัตรสาหรับทาการในหน้าที่เช่นนั้น มีกาหนดไม่เกินสองปี หรือสั่ง
ห้ามใช้ประกาศนียบัตรนั้นตลอดไปก็ได้๑๔๘
พระราชบัญญัติตราไว้ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เป็นวันที่ ๙๗๙ ใน
รัชกาลปัจจุบันนี้

๑๔๘

มาตรา ๓๑๒ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

- ๒๙๓ แบบที่ ๑
แบบคำถำมซึ่งนำยเรือต้องชี้แจงในเวลำที่เรือเข้ำมำถึง

(๑) วันที่เรือมาถึง....................................................................
(๒) ชื่อเรือ..............................................................................
(๓) ธงชาติของเรือ...................................................................
(๔) ประเภทของเรือ.................................................................
(๕) เรือขนาดกี่ตัน....................................................................
(๖) ชื่อนายเรือ.........................................................................
(๗) เรือมาขึ้นแก่ผู้ใด...............................................................
(๘) เรือมาจากไหน...................................................................
(๙) ได้ออกเรือจากนั่นเมื่อวันใด................................................
(๑๐) ประเภทสินค้าที่บรรทุกมาในเรือ.........................................
(๑๑) มียาฝิ่นบรรทุกมาเท่าไร.....................................................
(๑๒) มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์มาเท่าไร......................................
(๑๓) มีเครื่องอาวุธอย่างไรเท่าไร...............................................
(๑๔) มีเครื่องกระสุนปืนและเครื่องระเบิดอย่างไรเท่าไร................
(๑๕) มีโรคร้ายที่ติดกันได้หรือไม่...............................................
(๑๖) ได้มีคนตายในเรือหรือไม่..................................................
(๑๗) จานวนคนประจาเรือ........................................................
(๑๘) จานวนคนโดยสารชั้นมีห้องให้พัก......................................
(๑๙) จานวนคนโดยสาร ที่อาศัยพักบนดาดฟ้า.............................
(๒๐) จดหมายเหตุ...................................................................

- ๒๙๔ แบบที่ ๒
พิกัดค่ำจ้ำงนำร่อง๑๔๙

(ยกเลิก)
แบบที่ ๓
พิกัดค่ำธรรมเนียมประภำคำรและโคมไฟ๑๕๐

(ยกเลิก)

พิกัดค่าจ้างนาร่องตามแบบที่ ๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย แก้ไขเพิ่มเติม
พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๒)
๑๕๐ พิกัดค่าธรรมเนียมประภาคารและโคมไฟแบบที่ ๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน้าไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗
๑๔๙

- ๒๙๕ ประกำศแก้ไขพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรเดินเรือในน่ำนน้ำไทย พระพุทธศักรำช ๒๔๕๖๑๕๑
ประกำศเปลี่ยนแปลงพิกัดอัตรำค่ำธรรมเนียมประภำคำรและโคมไฟ ลงวันที่ ๓ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๔๑๕๒
พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ำไทยแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักรำช ๒๔๗๖๑๕๓
พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักรำช ๒๔๗๗๑๕๔
มาตรา ๔ เรื อ เดิ น สมุ ท รบรรทุ ก นั ก ท่ อ งเที่ ย วรอบโลกชั่ ว ครั้งคราว ให้ เก็บ ค่ าธรรมเนี ย ม
ประภาคาร ทุ่นหมายร่องน้าและโคมไฟ กึ่งอัตราปกติ
มาตรา ๕๑๕๕ ในการพิจารณาออกใบอนุญาตสาหรับเรือกลไฟและเรือยนต์รับจ้างบรรทุกคน
โดยสารหรือสินค้า หรือจูงเรือนั้น ถ้าเป็นเรือเดินประจาทาง เจ้ าท่าหรือเจ้าพนักงานซึ่งได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อทาการ
จดทะเบียนมีอานาจที่จะ
(๑) กาหนดข้อห้ามและเงื่อนไขเกี่ยวกับเขตหรือทางที่จะใช้เรือนั้นเดิน
(๒) กาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวน ขนาด ชนิดและกาลังเครื่องจักรของเรือที่จะใช้เดินจาก
ตาบลหนึ่งถึงตาบลหนึ่งตลอดจนถึงการสับเปลี่ยนเรือใช้แทนกันชั่วคราวด้วย
(๓) กาหนดท่าเรือต้นทางและปลายทาง
(๔) สั่งงดอนุญาตเรือลาใด ๆ หรือของเจ้าของใด ๆ มิให้เดินประจาทางที่เห็นว่ามีเรืออื่นเดิน
อยู่เพียงพอแล้ ว หรือเมื่อเห็ น ว่าถ้าให้ อนุญาตจะมีการแข่งขันกันจนจะเป็นเหตุให้เกิดความเสื่ อมเสียความ
ปลอดภัยของประชาชน
(๕) ตั้ งคณะกรรมการขึ้ น โดยความเห็ น ชอบจากรัฐ มนตรีว่ าการกระทรวงคมนาคมเป็ น
ครั้งคราว เพื่อกาหนดเงื่อนไขในเรื่องค่าโดยสาร ค่าระวาง ค่าจูงเรือ ค่าบริการอื่น จานวนเรือที่จะใช้เดิน เวลา
ออกเรือ และเวลาเรือถึงท่าเรือปลายทาง คณะกรรมการนั้นให้รวมทั้งเจ้าของเรือหรือผู้แทนด้วย
ถ้าไม่ใช่เรือเดินประจาทาง เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานซึ่งได้แต่งตั้งขึ้น มีอานาจที่จะห้ ามหรือ
จากัดมิให้เดินเรือรับจ้างในเขตใด ๆ ในเมื่อเห็นว่าการเดินเรือรับจ้างในเขตนั้นจะเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบ
เรียบร้อยหรือเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน
มาตรา ๖ เรือกลไฟ และเรือยนต์ที่ทาการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารหรือสินค้า หรือจูงเรือเป็น
การประจาทางที่ยังมิได้แจ้งความจานงว่าจะนาเรือไปเดินจากตาบลใด ถึงตาบลใดนั้น ให้นาใบอนุญาตสาหรับ
เรือมาขอแก้ไขเสียให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสี่เดือน นับตั้งแต่วันประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้เป็น
ต้นไป การแก้ทะเบียนเช่นว่ามานี้ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๐/-/หน้า ๓๐๐/๒๑ กันยายน ๒๔๕๖
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 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐
๑๕๑
๑๕๒

- ๒๙๖ มาตรา ๗๑๕๖ เรือกลไฟและเรือยนต์ที่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารหรือสินค้า หรือจูงเรือลาใด ฝ่า
ฝืนเงื่อนไขที่ได้กาหนดขึ้นตามมาตรา ๕ เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานมีอานาจที่จะสั่งงดการเดินเรือของเรือนั้น ๆ
เสียชั่วคราว หรือจะสั่งยึดใบอนุญาตสาหรับเรือนั้นไว้มีกาหนดไม่เกินหกเดือนก็ได้
เจ้าของเรือหรือเจ้าของกิจการเดินเรือที่ถูกสั่งงดการเดินเรือหรือถูกยึดใบอนุญาต ตามวรรค
หนึ่ง มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ ทราบคาสั่ง คาชี้ขาด
ของรัฐมนตรีเป็นที่สุด แต่ในระหว่างที่รัฐมนตรียังมิได้ชี้ขาด คาสั่งงดหรือยึดนั้นมีผลบังคับได้
เรือใดที่ถูกสั่งงดการเดินเรือ หรือถูกยึดใบอนุญาตแล้วยังขืนเดิน หรือเรือใดกระทาการรับจ้าง
บรรทุกคนโดยสาร หรือสินค้าหรือจูงเรือเป็นการประจาทางโดยมิ ได้รับใบอนุญาต นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือ
หรือเจ้าของเรือหรือเจ้าของกิจการเดินเรือต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท๑๕๗
มาตรา ๑๒ บรรดาธงสัญญาณที่พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทยยังมิได้บังคับไว้นั้น
ให้บรรดาเรือกลไฟที่เข้ามาในเขตท่าแห่งน่านน้าไทยปฏิบัติตามประมวลสัญญาณสากลที่ใช้อยู่จงทุกประการ
มาตรา ๑๓๑๕๘ บรรดาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทยที่มีโทษปรับ
สถานเดียวไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ให้เจ้าท่ามีอานาจเปรียบเทียบผู้ต้องหาได้เมื่อผู้เสียหายยินยอมและผู้ต้องหาได้
ชาระค่าปรับตามคาเปรียบเทียบของเจ้าท่าแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการมีอานาจหน้าที่รักษาการให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม และให้มีอานาจตั้ง
เจ้ าพนั กงาน ออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียม หรือกิจการอื่น เพื่อปฏิบัติการให้ เป็นไปตามบทแห่ ง
พระราชบัญญัตินี้
เจ้าพนักงานที่ได้รับแต่งตั้งตามมาตรานี้ ให้ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางน้าและ
พาณิชยนาวี*และการตั้งเจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้ว ย และให้ระบุให้ชัดเจนว่า
ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นมีอานาจปฏิบัติหน้าที่เพียงใด
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักรำช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒)๑๕๙
มาตรา ๔ การน าร่องนั้ น ให้ อยู่ในอานาจและความควบคุมของรัฐ บาลให้ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง ที่กรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี*สังกัดเป็นเจ้าหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
นี้ และเพื่อการนั้น ให้มีอานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องต่อไปนี้ คือ
๑) กาหนดคุณสมบัติผู้นาร่องและผู้ฝึกการนาร่องกาหนดชั้นความรู้ผู้นาร่อง วิธีการที่จะสอบ
ความรู้และออกใบอนุญาตแก่ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้นาร่อง
มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐
มาตรา ๗ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๕๘ มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๕๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๒/-/หน้า ๑๒๑/๒๘ เมษายน ๒๔๗๘
๑๕๖
๑๕๗

- ๒๙๗ ๒) กาหนดหน้าที่และมรรยาทของผู้นาร่อง
๓) กาหนดจานวนผู้นาร่องที่จะอนุญาตให้ทาการนาร่องและจานวนผู้ฝึกการนาร่องประจาท่า
หรือน่านน้าแห่งใดแห่งหนึ่ง
๔) กาหนดค่าธรรมเนียมสอบไล่ผู้นาร่อง
๕) กาหนดวิธีการเก็บ และแบ่งเงินผลประโยชน์ที่ได้มาเนื่องในการนาร่อง เป็นต้นว่าจะแบ่ง
ให้แก่ผู้นาร่องและผู้ฝึกการนาร่องเท่าใด แบ่งเป็นเงินสารองหรือเงินทุนตั้งไว้เพื่อการใด และเก็บไว้ ณ ที่ใด
เท่าใด
๖) กาหนดเขตท่าหรือน่านน้าใด ๆ ให้ มีการนาร่อง โดยใช้ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บาล หรือของ
เทศบาล หรือหุ้นส่วนบริษัท หรือเอกชน ทาการนาร่องตลอดถึงวางข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวด้วยการนั้น
๗) กาหนดเขตท่าหรือน่านน้าใด ๆ ซึ่งบังคับให้เป็นเขตที่ต้องเดินเรือโดยมีผู้นาร่อง ตลอดถึง
วางข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวด้วยขนาดและชนิดของเรือที่ยกเว้นไม่ต้องบังคับใช้ผู้นาร่อง การเพิ่มหรือลดหย่อน
ค่าจ้างนาร่องแก่เรือบางประเภท
๘) กาหนด ขนาดเรือ ที่จะต้องเสียค่าจ้างนาร่อง และพิกัดค่าจ้างนาร่อง
๙) กาหนดการลงทัณฑ์และจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทัณฑ์แก่ผู้นาร่อง เมื่อผู้นา
ร่องกระทาผิดกฎข้อบังคับ ซึ่งว่าด้วยหน้าที่และมรรยาทของผู้นาร่อง
ทัณฑ์ที่จะลงได้นั้นมี ๒ สถาน คือ
ก. ตาหนิโทษเป็นลายลักษณ์อักษร
ข. ปรับเป็นเงินไม่เกินร้อยบาทหรือลดชั้นเงินเดือนหรือตัดเงินเดือน แล้วแต่กรณี
๑๐) กาหนดแบบบัญชีและรายงานสาหรับให้ผู้นาร่องหรือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือเทศบาล
ที่ทาการนาร่อง ทายื่นต่อกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี*เป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควร
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๕ เมื่อได้ประกาศกฎกระทรวงกาหนดเขตท่าหรือน่านน้าใด ๆ บังคับให้เป็นเขตที่ต้อง
เดินเรือโดยมีผู้นาร่องเรือกลไฟและเรือเดินทะเลที่เคลื่อนเดิน หรือเข้าออกในเขตท่าหรือน่านน้านั้น ๆ ให้มีการ
นาร่องเว้นแต่จะมีกฎกระทรวงกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นตามมาตรา ๔
มาตรา ๖ บุคคลใดจะรวมแรงรวมทุนกันตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทอันมีวัตถุประสงค์เพื่อจะหา
ประโยชน์ในทางรับจ้างนาร่องจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่กรมการขนส่งทางน้าและ
พาณิชยนาวี*สังกัดเสียก่อน จึงจะตั้งได้
มาตรา ๗ ให้ รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงที่ก รมการขนส่ งทางน้ าและพาณิ ช ยนาวี*สั งกั ดตั้ ง
เจ้าหน้าที่ขึ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นผู้สอดส่องกิจการและมรรยาทของผู้นาร่อง หรือของห้ างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทที่ตั้งขึ้นเพื่อทาการนาร่อง หรือของเทศบาลเฉพาะที่เกี่ยวกับการนาร่อง
มาตรา ๘ เจ้าหน้าที่ซึ่งตั้งขึ้นตามความในมาตรา ๗ นั้น ให้อยู่ในบังคับบัญชาของกรมการ
ขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี*และมีอานาจ

- ๒๙๘ ๑) เข้าไปในสถานที่และตรวจดูสมุดบัญชีสรรพเอกสารและวัตถุเครื่องใช้ที่เกี่ยวหรือใช้ในการ
นาร่องได้ในเวลาทางานทุกเมื่อ
๒) เรี ย กผู้ น าร่ อง หรื อลู กจ้ างของผู้ นาร่อ งหรือเจ้ าหน้าที่ข องห้ างหุ้ น ส่ ว นหรือ บริษั ทหรือ
เทศบาลที่ทาการนาร่องมาสอบถามถึงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการนาร่อง หรือถึงความประพฤติความเป็นไป
ของผู้นาร่อง หรือของบุคคลนั้น ๆ เพียงเท่าที่เกี่ยวกับกิจการนาร่อง
๓) สั่งให้ผู้นาร่องคนใดไปให้แพทย์ทหารเรือ หรือแพทย์สาธารณสุขตรวจร่างกาย หรือตรวจ
สายตาเป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๙ ถ้าเจ้าพนักงานผู้สอดส่องกิจการและมรรยาทของผู้นาร่องตรวจเห็นเรือหรือวัตถุ
เครื่องใช้ใด ๆ ที่ใช้ในการนาร่องชารุดบุบสลาย ไม่เป็นที่ปลอดภัยที่จะใช้ในการนาร่อง ให้มีอานาจสั่งเจ้าของ
จัดการซ่อมแซม ในระหว่างที่ยังซ่อมแซมไม่เสร็จ ห้ามมิให้นาเรือ หรือวัตถุเครื่องใช้นั้น ๆ มาใช้ในการนาร่อง
มาตรา ๑๐ เมื่อปรากฏขึ้นว่าผู้นาร่องคนใดมีโรคภัยร่างกายไม่สมประกอบไม่สมควรให้ทาการ
เป็นผู้นาร่องต่อไปก็ดี หรือทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือทาผิดกฎข้อบังคับซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ
นี้ ถึงแม้ว่าผู้นาร่องนั้นจะได้รับโทษอย่างอื่นแล้วก็ดี กรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี*มีอานาจที่จะสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตของผู้นาร่องนั้น หรือลดชั้นใบอนุญาตเสียหรือจะสั่งให้ยึดใบอนุญาตไว้เป็นเวลาไม่เกินสองปี
แล้วแต่จะเห็นสมควร
ถ้าผู้นั้นไม่พอใจคาสั่งของกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี* ให้มีสิทธิที่จะอุทธรณ์ไปยัง
รัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ภายใน ๑ เดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคาสั่ง คาชี้ขาดของรัฐมนตรีนั้นเป็นที่สุด แต่ในระหว่างที่
รัฐมนตรียังมิได้ชี้ขาด คาสั่งของกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี*มีผลบังคับได้
มาตรา ๑๑ ความผิดหรือละเมิดที่ผู้นาร่องได้กระทานั้นไม่เป็นข้อแก้ตัวของเจ้าของเรือ หรือ
นายเรือในอันที่จะทาให้ตนพ้นความรับผิดตามกฎหมาย ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องในการเดินเรือ
วรรคสอง(ยกเลิก)๑๖๐
มาตรา ๑๒ บุคคลผู้รับผิดในการชาระเงินค่าจ้างนาร่องตามพิกัด ได้แก่
๑. เจ้าของหรือนายเรือ หรือ
๒. ตัวแทนเจ้าของเรือในขณะที่มีการนาร่อง
ในกรณีค้างชาระเงินค่าจ้างนาร่อง เจ้าท่าจะกักเรือ หรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ออกใบปล่อย
เรือจะยึดใบปล่อยเรือไว้ก่อน จนกว่าจะได้ชาระเงินค่าจ้างนาร่องกันเสร็จแล้ว หรือมีค้าประกันมาให้จนเป็นที่
พอใจก็ได้ ถ้ามีคดีฟ้องเรียกค่าจ้างนาร่อง ศาลมีอานาจที่จะสั่งให้ยึดเรือหรือเครื่องใช้ต่าง ๆ สาหรับเรือตามบท
แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่งไว้จนกว่าจะได้ชาระเงินค่าจ้าง
มาตรา ๑๓๑๖๑ ผู้นาร่องคนใดทาการนาร่องนอกเหนือใบอนุญาตหรือโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
ทาการนาร่องในระหว่างที่ใบอนุญาตถูกเรียกคืน ถูกงดใช้หรือถูกยึด หรือไม่ยอมไปทาการนาร่องเรือลาใดลา
มาตรา ๑๑ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉะบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๔๗๙
๑๖๑ มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๖๐

- ๒๙๙ หนึ่งที่ได้ให้สัญญาณขอให้ตนไปทาการนาร่องโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันสมควรหรือละทิ้งการนาร่องไปกลางคันจาก
เรือลาใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือโดยนายเรือไม่ยินยอมหรือนาเรือหรือวัตถุเครื่องใช้ในการนาร่องที่เจ้า
พนักงานสั่งให้ซ่อมแซมตามมาตรา ๙ มาใช้ก่อนซ่อมแซมเสร็จ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๑๔ นายเรือคนใดใช้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผู้ที่ทาการนาร่องนอกเหนือ
ใบอนุญาตเป็นผู้นาร่อง หรือใช้ผู้ที่ถูกเรียกใบอนุญาตคืน หรือผู้ที่ใบอนุญาตถูกงดใช้หรือถูกยึดให้เป็นผู้นาร่อง
เรือของตน หรือนายเรือคนใดเดินเรือในเขตท่าที่บังคับให้มีการนาร่องโดยไม่ใช้ผู้นาร่อง นายเรือผู้นั้นมีความผิด
ต้องระวางโทษปรับเป็นเงินสองเท่าจานวนค่าจ้างนาร่องตามพิกัดที่ตั้งไว้สาหรับเรือลานั้น
แต่ถ้าในขณะที่กระทาการนั้น มีการจาเป็นโดยในขณะนั้นไม่มีผู้นาร่องที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง
มาขอร้อง หรือให้สั ญญาณขอเป็น ผู้น าร่องก็ดี หรือเรืออยู่ในความอันตรายหรือความลาบากที่นายเรือต้ อง
แสวงหาความช่วยเหลืออย่างดีตามที่จะหาได้ในระหว่างนั้นก็ดี นายเรือและผู้ที่ทาการนาร่องไม่มีความผิด
มาตรา ๑๕ ผู้นาร่องคนใดเรียกเงินค่านาร่องเกินกว่าพิกัดที่ตั้งไว้ มีความผิดต้องระวางโทษ
ปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าห้าสิบบาท ถ้าได้รับเงินมาด้วยแล้ว ให้คืนเงินจานวนที่เรียกเกินมานั้นให้แก่นายเรือหรือ
เจ้าของเรือนั้นด้วย
มาตรา ๑๖๑๖๒ ผู้ใดไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้นาร่อง แสดงตนว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้นาร่อง
ได้ โดยเอาใบอนุญาตของผู้อื่นออกแสดง หรือโดยใช้เครื่องหมายสัญญาณใด ๆ สาหรับใช้ในการนาร่องเพื่อขอ
ทาการนาร่อง หรือผู้ใดจัดหาใบอนุญาตหรือเครื่องหมายสัญญาณให้ผู้อื่นใช้เพื่อกระทาการดังกล่าว ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๗ ขณะที่ผู้นาร่องอยู่ในเรือลาใด ถ้าไม่มีเจ้าพนักงานศุลกากรอยู่ในเรือลานั้นด้วยให้
ผู้นาร่องผู้นั้น ทาการเป็นเจ้าพนักงานศุลกากรในเหตุที่จะมีการกระทาผิดพระราชบัญญัติศุลกากรเกิดขึ้น
ถ้าปรากฏว่าได้มีการที่จะขนถ่ายสินค้าใด ๆ ออกจากเรือหรือบรรทุกขึ้นเรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้นาร่อง
บอกกล่าวแก่นายเรือถึงการกระทาผิดเช่นนั้น เมื่อได้บอกกล่าวแล้ว นายเรือผู้นั้นยังพยายามกระทาฝ่าฝืน ผู้นา
ร่องมีอานาจกักเรือนั้นไว้รอคาสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจต่อไป
พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักรำช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๓)๑๖๓
พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ำไทย (ฉบับที่ ๕) พุทธศักรำช ๒๔๗๙๑๖๔
พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ำไทย (ฉบับที่ ๖) พุทธศักรำช ๒๔๘๑๑๖๕
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“เรือ”๑๖๖ หมายความว่า ยานพาหนะทางน้าทุกชนิดไม่ว่าจะใช้เพื่อบรรทุก ลาเลียง ลาก จูง
ดัน ยก ขุด หรือลอก รวมทั้งยานพาหนะอย่างอื่นที่สามารถใช้ในน้าได้ทานองเดียวกัน
มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
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
๑๖๒
๑๖๓

- ๓๐๐ “เรือกล” หมายความถึงเรือที่เดินด้วยกาลังเครื่องจักรกล จะใช้กาลังอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม
มาตรา ๕ นอกจากจะมีความตกลงกับต่างประเทศเป็นอย่างอื่น เรือที่ใช้ในน่านน้าไทยต้องรับ
ใบอนุญาตใช้เรือ เว้นแต่
๑. เรือของราชนาวีไทย
๒. เรือของรัฐบาลต่างประเทศซึ่งเข้ามาในน่านน้าไทยชั่วครั้งคราว
๓. เรือต่างประเทศซึ่งเข้ามาในน่านน้าไทยชั่วครั้งคราวและใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ
๔. เรือที่มิใช่เรือกลขนาดต่ากว่ายี่สิบห้าหาบ
๕. เรือซึ่งต้องมีประจาเรือใหญ่ตามกฎข้อบังคับสาหรับการตรวจเรือ
มาตรา ๖๑๖๗ การรับใบอนุญาตตามมาตรา ๕ ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๑๔๓ แห่ง
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐
มาตรา ๗ ใบอนุญาตใช้เรือทุกชนิดให้มีอายุใช้ได้ฉบับหนึ่งไม่เกินสิบสองเดือน นับแต่วันออก
ใบอนุญาตส่วนวันสิ้นอายุของใบอนุญาตให้กาหนดไว้ในใบอนุญาต
มาตรา ๘ ถ้านายทะเบียนเรือประจาท้องที่หรือนายทะเบียนเรือ ซึ่งกรมการขนส่งทางน้าและ
พาณิชยนาวี*ส่งไปทาการออกใบอนุญาตใช้เรือตามท้องที่ประจาปี พิจารณาเห็นว่าเรือบรรทุกสินค้าและเรือเล็ก
ลาใดใช้ได้ไม่เกินหกเดือน ก็อาจผ่อนผันให้เจ้าของเรือรั บใบอนุญาตใช้เรือแต่เพียงชั่วระยะเวลาไม่เกินหกเดือน
ได้ ในเมื่ อ เจ้ าของเรื อ ร้ อ งขอ ใบอนุ ญ าตชนิ ด นี้ ให้ มี อ ายุ ใช้ ได้ ไม่ เกิ น หกเดื อ น โดยเรีย กค่ าธรรมเนี ย มออก
ใบอนุญาตเพียงกึ่งอัตราปกติ
มาตรา ๙๑๖๘ ผู้ใดใช้เรือที่มิได้รับใบอนุญาตใช้เรือ หรือใช้เรือที่ใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุแล้ว
หรือใช้เรือผิดไปจากเขตหรือตาบลการเดินเรือที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตใช้เรือ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท และเจ้าท่าจะสั่งยึดใบอนุญาตใช้เรือมีกาหนดไม่เกินหกเดือนด้วยก็ได้
เจ้าของเรือหรือเจ้าของกิจการเดินเรือที่ถูกยึดใบอนุญาตใช้เรือตามวรรคหนึ่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคาสั่งคาชี้ขาดของรัฐมนตรีเป็นที่สุด แต่
ในระหว่างที่รัฐมนตรียังมิได้ชี้ขาด คาสั่งนั้นมีผลบังคับได้
เรื อ ใดถูก ยึ ด ใบอนุ ญ าตใช้เรื อ แล้ ว ยังขื น เดิ น หรือ กระท าการ นายเรือ หรือผู้ ที่ ควบคุ ม เรื อ
เจ้าของเรือหรือเจ้าของกิจการเดินเรือ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๐๑๖๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อานาจออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมอันเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทย
มาตรา ๔ นิยามคาว่า “เรือ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๐ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕
มาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐
๑๖๘ ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๖๙ มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐
๑๖๖
๑๖๗

- ๓๐๑ กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
บทบัญญัติเฉพำะกำล

มาตรา ๑๑ เรื อ ซึ่ ง จะต้ อ งรั บ ใบอนุ ญ าตก่ อ นใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ที่ ได้ ใช้ อ ยู่ โ ดยมิ ได้ รั บ
ใบอนุญาตก็ดี หรือที่ใบอนุญาตได้สิ้นอายุเสียแล้วก็ดี ถ้าเจ้าของมาขอรับใบอนุญาตหรือขอต่ออายุใบอนุญาต
เสียก่อนสิ้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ แล้ว จะไม่ต้องรับโทษสาหรับการที่ได้ใช้เรือโดยมิได้รับใบอนุญาตหรือ
โดยมิได้ต่ออายุใบอนุญาตมาแล้วนั้น
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่ำด้วยนำมประเทศ พุทธศักรำช ๒๔๘๒๑๗๐
มาตรา ๓ นามประเทศนี้ให้เรียกว่า ประเทศไทย และบทแห่งรัฐธรรมนูญหรื อกฎหมายอื่นใด
ซึ่งใช้คาว่า สยาม ให้ใช้คาว่า ไทย แทน
พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ำไทย (ฉบับที่ ๗) พุทธศักรำช ๒๔๘๓๑๗๑
มาตรา ๓๑๗๒ ค่าธรรมเนียมตรวจเรือซึ่งจะต้องเสียตามมาตรา ๑๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ นั้นเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเห็นสมควรผ่อนผันลด
อัตราก็ดี หรือจะงดเว้นไม่เก็บก็ดี สาหรับเรือชนิดใด เพื่อใช้ในท้องที่ใด เป็นกาหนดเวลาเท่าใด ก็ให้ทาได้โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมำยเหตุ :- พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๓ นี้ มีหลักการแก้ไข
กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทยที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้รัฐมนตรีผู้มี
หน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ พิจารณาผ่อนผันลดอัตราค่าธรรมเนียมลงหรืองดเว้นไม่เก็บสาหรับเรือ
ชนิดใด เพื่อใช้ในท้องที่ใด เป็นกาหนดเวลาเท่าใดได้
พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ำไทย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๙๐๑๗๓
พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ำไทย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๙๓๑๗๔
พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐๑๗๕

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๖/-/หน้า ๙๘๐/๖ ตุลาคม ๒๔๘๒
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๗/-/หน้า ๔๔๐/๑ ตุลาคม ๒๔๘๓
๑๗๒ มาตรา ๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐
๑๗๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๔/ตอนที่ ๓/หน้า ๖๗/๑๔ มกราคม ๒๔๙๐
๑๗๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๗/ตอนที่ ๕๘/หน้า ๙๗๐/๒๔ ตุลาคม ๒๔๙๓
๑๗๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๔/ตอนที่ ๓๐/หน้า ๑๕๘/๔ เมษายน ๒๕๑๐
๑๗๐
๑๗๑

- ๓๐๒ หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการ
เดินเรือในน่านน้าไทยในส่วนที่เกี่ยวกับ ทางเดินเรือ เขตท่าเรือ เขตจอดเรือ ค่าปรับและค่าธรรมเนียมที่ใช้อยู่ไม่
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าว
ประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๐ ลงวันที่ ๑๘ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๑๕๑๗๖
พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๐๑๗๗
หมำยเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญั ติฉบั บนี้ คือ โดยที่ เป็นการสมควรให้ เจ้าท่ามีอานาจ
ประกาศกาหนดเส้น ทางเดิน เรือและควบคุมการเดินเรือในเขตท่ากรุงเทพฯ และในแม่น้าล าคลองเป็นการ
เฉพาะคราวได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือในเขตท่ากรุงเทพฯ และในแม่น้าลาคลอง อีกทั้งอัตรา
โทษที่จะลงแก่ผู้ฝ่าฝืนที่มีอยู่เดิมในหมวดที่ ๔ ของภาคที่ ๑ ยังไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สมควรแก้ไข
ปรับปรุงอัตราโทษดังกล่าวเสียใหม่ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๒๑๗๘
มาตรา ๔ ให้นามาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช
๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่เรือไทย เรือต่างประเทศ หรือสิ่งอื่นใดที่จมลงหรือ
อยู่ในสภาพที่อาจเป็นอันตรายแก่การเดินเรือในน่านน้าไทยอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันกฎหมายให้อานาจเจ้าท่าหรือ
เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ทาการขจัดสิ่งกีดขวางได้เฉพาะการเดินเรือในเขตท่า หรือในแม่น้าที่ เรือเดินได้ตาบลใด ๆ
เท่านั้น ดังนั้น เมื่อมีเรือหรือสิ่งอื่นใดจมลงหรืออาจเป็นอันตรายแก่การเดินเรือนอกเขตท่าและไม่ใช่ในแม่น้าที่
เรือเดินได้ เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จึงไม่มีอานาจโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะทาการขจัดสิ่งกีดขวางนั้น
ได้ทันท่วงที อันจะเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและการค้าทางทะเลของประเทศ จาเป็นต้องให้
อานาจแก่เจ้าท่าและเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ทาการขจัดสิ่งกีดขวางดังกล่าวได้ตามควรแก่กรณี และให้มีอานาจ
ขายอดตลาดเรือหรือสิ่งอื่นใดและทรัพย์สินที่อยู่ในเรือหรือสิ่งอื่นใดที่จมลงหรืออาจเป็น อันตรายได้ รวมทั้งให้มี
การขจัดหรือป้องกันสิ่งซึ่งก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในเรือหรือสิ่งอื่นใดนั้นได้ด้วย จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ขึ้น

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนที่ ๑๑/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๑/๑๙ มกราคม ๒๕๑๕
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๔/ตอนที่ ๘๖/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๗/๑๙ กันยายน ๒๕๒๐
๑๗๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖/ตอนที่ ๒๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๒๑/๑ มีนาคม ๒๕๒๒
๑๗๖
๑๗๗

- ๓๐๓ พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕๑๗๙
มาตรา ๒๔ ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวง กฎข้อบังคับสาหรับการตรวจเรือ ข้อบังคับหรือ
ประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นากฎกระทรวงกฎข้อบังคับสาหรับการตรวจเรือ ข้อบังคับหรือประกาศที่ใช้
อยู่เดิมมาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประเทศไทยกาลัง ดาเนินการเพื่อเข้า
เป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ค.ศ. ๑๙๖๐ แต่กฎหมายว่าด้วย
การเดิ น เรื อ ในน่ านน้ าไทยยั งมี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการที่ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ อนุ สั ญ ญาดั งกล่ าว ประกอบกั บ
บทบัญญัติบางมาตราในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ไม่เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทย เพื่ออนุวัตการให้เป็นไป
ตามอนุสัญญาดังกล่าวข้างต้นและเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕๑๘๐
มาตรา ๖๑ ผู้ ใดฝ่ าฝื น มาตรา ๑๑๗ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติก ารเดิน เรือในน่ านน้ าไทย พระ
พุทธศักราช ๒๔๕๖ หรือผู้ใดได้รับอนุ ญาตตามมาตรา ๑๑๗ ดังกล่าวแล้วปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดไม่
เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้าได้แ จ้งให้เจ้าท่าทราบภายในหกสิบวันนับ
แต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและชาระค่าตอบแทนตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๑๑๗ ทวิ แห่ง
พระราชบั ญญั ติการเดิน เรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญั ตินี้
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงดังกล่าวใช้บังคับแล้วให้พ้นจากความผิด แต่ในกรณีที่อาคารหรือสิ่งอื่น
ใดดังกล่าวมีลักษณะหรือสภาพเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรืออาจทาให้ทางน้าเปลี่ยนแปลงไป หรือเกิดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เจ้าท่ามีอานาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองรื้อถอนหรือแก้ไขอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้ น
ภายในระยะเวลาที่กาหนดได้และให้นามาตรา ๑๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระ
พุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้คิดตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นต้นไป
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันผู้ได้รับอนุญาตให้ปลูก
สร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้าลาน้าได้ใช้อาคารหรือสิ่งล่วงล้าลาน้านั้นประกอบธุรกิจ สมควรแก้ไขอัตราโทษให้
เหมาะสมยิ่งขึ้นและกาหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวต้องชาระค่าตอบแทนเป็นรายปีตามวิธีการและอัตราที่
กาหนดในกฎกระทรวง ประกอบกับขณะนี้ประเทศไทยได้พัฒนาไปเป็นประเทศอุตสาหกรรมมากขึ้นเป็นผลให้
มีการน าเคมีภัณ ฑ์และสิ่ งของต่าง ๆ ที่อาจทาให้ เกิดอันตรายขึ้นได้เข้ามาในประเทศเป็นจานวนมากกว่าที่
เป็ นมาในอดีต หากไม่มีการควบคุมการนาเข้ามาโดยทางเรือ ให้เหมาะสมแล้ว อาจก่อให้ เกิดอันตรายอย่าง
กว้างขวางแก่บุคคล สัตว์ สิ่งของ และสิ่งแวดล้อม สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับอานาจของกรมการ
ขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี*ในการควบคุมการขนส่งสิ่งของที่อาจทาให้เกิดอันตรายได้ และเนื่องจากอัตรา
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๙/ตอนที่ ๘๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๕
๑๘๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๔๔/หน้า ๑๖/๙ เมษายน ๒๕๓๕
๑๗๙

- ๓๐๔ โทษส าหรั บ ผู้ ก ระท าผิ ดตามกฎหมายว่าด้ ว ยการเดิ น เรือในน่ านน้ าไทยยังไม่ เหมาะสม จึ งจาเป็ น ต้อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้
พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.๒๕๔๐๑๘๑
หมำยเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้พระราชบัญ ญั ติฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการประกาศพระบรมราช
โองการกาหนดเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทย สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้า
ไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เพื่อขยายอานาจบังคับการตามกฎหมายดังกล่าวบางประการไปใช้ในบริเวณ
น่านน้าดังกล่าวด้วย จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
*พระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับกำรโอนอำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๑๖ ในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ให้แก้ไขคา
ว่า “กรมเจ้าท่า” เป็น “กรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี ” และคาว่า “อธิบดีกรมเจ้าท่า” เป็น “อธิบดี
กรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี”
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บั ญ ญั ติให้ จั ดตั้งส่ วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภ ารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม นั้ น แล้ ว และเนื่ องจากพระราชบั ญ ญั ติดังกล่าวได้บัญ ญั ติให้ โอนอานาจหน้าที่ของส่ วนราชการ
รัฐมนตรีผู้ดารงตาแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ ไข
บทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏ
ในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการ
โอนส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอานาจ
หน้ าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของ
หน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ดารง
ตาแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอานาจหน้าที่ และเพิ่มผู้แทนส่วนราชการใน
คณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วน
ราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึง
จาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

๑๘๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔/ตอนที่ ๗๒ ก/หน้า ๑๘/๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๐

- ๓๐๕ พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๐๑๘๒
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้า
ไทย พระพุ ท ธศั ก ราช ๒๔๕๖ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการไม่ เหมาะสมกั บ สภาวการณ์ ในปั จ จุ บั น อี ก ทั้ ง มี
ผู้ประกอบการและประชาชนบุกรุกแม่น้า ลาคลอง ทะเลสาบ ทะเลภายใน และทะเลอาณาเขตเพิ่มมากยิ่งขึ้น
อันเป็นเหตุให้เกิดอันตรายทางน้า หรือทาให้ทางน้าได้รับความเสียหายจนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติ
หรือเปลี่ยนแปลงไปจนส่งผลกระทบต่อการเดินเรือ ดังนั้น เพื่อให้มี การกาหนดเขตควบคุมการเดินเรือ และให้
อานาจเจ้าท่าในการกาหนดเขตห้ามจอดเรือหรือแพ รวมทั้งให้กรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวีมีอานาจ
ปักหลักเขตควบคุมทางน้าที่ชัดเจนและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๑๘๒

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๖๑ ก/หน้า ๑/๒๗ กันยายน ๒๕๕๐

- ๓๐๖ คำสั่งกรมกำรขนส่งทำงน้ำและพำณิชยนำวี
ที่ ๓๒๐/๒๕๔๗
เรื่อง มอบอำนำจ “เจ้ำท่ำ” ตำมพระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ำไทย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามที่มี คาสั่ งกรมเจ้ าท่า ที่ ๗/๒๕๔๔ ลงวัน ที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๔ เรื่อง มอบหมายอานาจ
“เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทยไปแล้ว นั้น
เพื่อให้การดาเนินการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็นไปตามพระราชบัญญั ติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นไปด้วยความ
ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงให้ยกเลิกคาสั่งกรมเจ้าท่า ที่ ๗/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๔ และให้
ใช้คาสั่ง ดังต่อไปนี้แทน
อธิบดีกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวีในฐานะ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น่านน้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ มอบอานาจ “เจ้าท่า” ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
๑. มาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบั ญญั ติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕
๒. มาตรา ๑๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕ เว้นแต่ในส่วน
ที่บัญญัติไว้เกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตราดังกล่าว ซึ่งกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวีสงวนไว้โดยจะเป็น
ผู้อนุญาตเอง
๓. มอบหมายให้มีอานาจแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กรณีมีผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน้าไทย ซึ่งจะต้องถูกลงโทษตามมาตรา ดังนี้
๓.๑ มาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕
๓.๒ มาตรา ๑๑๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทยพระพุทธศักราช ๒๔๕๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๓.๓ มาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๓.๔ มาตรา ๒๐๔ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

- ๓๐๗ ๔. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นดาเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับให้เป็นไปตามมาตรา ๑๓
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน่ า นน้ าไทยแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๗๗ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป๑

สั่ง ณ วันที่ ๘ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๔๗
วันชัย ศำรทูลทัต
อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงน้ำและพำณิชยนำวี

๑ รก.๒๕๔๗/พ๑๐๒ง/๑๕๗/๑๕ กันยายน ๒๕๔๗

- ๓๐๘ คำสั่งกรมกำรขนส่งทำงน้ำและพำณิชยนำวี
ที่ ๔๔๒ / ๒๕๔๗
เรื่อง มอบอำนำจ “เจ้ำท่ำ” ตำมพระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ำไทย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามที่กรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี (กรมเจ้าท่าเดิม) ได้มีคาสั่งกรมเจ้าท่าที่ ๗๑๘/๒๕๔๕ ลง
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕ เรื่อง มอบอานาจ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย ให้
องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น และค าสั่ งกรมการขนส่ งทางน้ าและพาณิ ช ยนาวี ที่ ๓๑๙/๒๕๔๗ ลงวัน ที่ ๘
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗ เรื่อง มอบอานาจ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว นั้น
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แผนการกระจายอานาจให้แก่องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๓ และแผนปฏิบั ติการกาหนดขั้น ตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในส่ว นที่
เกี่ยวข้องกับการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสม
ยิ่งขึ้น อธิบดีกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวีจึงให้ย กเลิกคาสั่งกรมเจ้าท่า ที่ ๗๑๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ และคาสั่งกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี ที่ ๓๑๙/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน
พ.ศ.๒๕๔๗ และให้ใช้คาสั่งดังต่อไปนี้แทน
อธิบดีกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวีในฐานะ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือ ใน
น่านน้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ มอบอานาจ “เจ้าท่า” ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
๑. การพิจารณาและอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้าลาน้า ตามมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดิ นเรือในน่านน้าไทย
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ.๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เฉพาะสิ่งปลูกสร้าง ๔ รายการ ดังนี้
๑.๑ โรงสูบน้า
๑.๒ การวางท่อ สายเคเบิล การปักเสาไฟฟ้า
๑.๓ กระชังเลี้ยงสัตว์น้า
๑.๔ เขื่อนกันน้าเซาะ
๒. การอนุญาตให้ขุดลอก ดูแลรักษาร่องน้าทางเรือเดิน และงานติดตั้งบารุงรักษาเครื่องหมายการ
เดิ น เรื อ รวมถึ งการด าเนิ น คดี กั บ ผู้ ก ระท าความผิ ด ตามมาตรา ๑๒๐ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ใน

- ๓๐๙ น่านน้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่
๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕ ดังนี้
๒.๑ ร่องน้าภายในประเทศที่เป็นบึง ลาคลอง แม่น้า ขนาดเล็กที่มีพื้นที่อยู่ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ เพียงแห่งเดียว
๒.๒ ร่องน้าชายฝั่งทะเลขนาดเล็ก
๓. การบริหาร ดูแลรักษาสถานีขนส่งทางน้า (ท่าเทียบเรือสาธารณะ) และดาเนินการในส่วนเกี่ยวข้อง
ตามมาตรา ๔๖ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบั บที่ ๕๐) พ.ศ.๒๕๑๕ และวรรค ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติการ
เดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕
๔. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นเงินได้แผ่นดินต่อไป
๔.๑ ค่าธรรมเนียมการตรวจสิ่งล่วงล้าลาน้า ตามข้อ ๒ (๑๔) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙
(ฑ.ศ.๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๘๑
๔.๒ ค่าใบอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้าลาน้า และค่าใบอนุญาตให้ขุดลอกร่องน้า ตามข้อ ๒
(๖) และข้ อ ๒ (๘) – (๑๐) ตามล าดั บ แห่ ง กฎกระทรวงฉบั บ ที่ ๕๕ (พ.ศ.๒๕๓๔) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๘๑
๔.๓ ค่าธรรมเนียมการตรวจและสารวจการขุดลอกแก้ไขเปลี่ยนแปลงร่องน้าทางเรือเดินและ
ค่าธรรมเนียมการตรวจพิจารณาสาหรับการขุดลอกหน้าท่าเทียบเรือแห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๙ (พ.ศ.๒๕๔๒
ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๘๑
๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาดาเนินการตามอานาจ “เจ้าท่า” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
คาสั่งนี้ให้เป็นไปตาม “คู่มือการอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้าลาน้าและการขุดลอกร่องน้าขนาดเล็ก”
๖. คาสั่งนี้ไม่มีผลกระทบหรือมีผลเป็นการยกเลิกการดาเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ฐานะ “เจ้าท่า” ที่ได้กระทาไปแล้ว ตามคาสั่งกรมเจ้าท่า ที่ ๗๑๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕ และ
คาสั่งกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี ที่ ๓๑๙/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป๑
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔๗
วันชัย ศำรทูลทัต
อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงน้ำและพำณิชยนำวี
๑ รก.๒๕๔๗/พ๑๐๒ง/๑๖๐/๑๕ กันยายน ๒๕๔๗

- ๓๑๐ คำสั่งกรมกำรขนส่งทำงน้ำและพำณิชยนำวี
ที่ ๑๘๕/๒๕๔๘
เรื่อง มอบอำนำจ “เจ้ำท่ำ” ตำมพระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ำไทย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่ อเป็ น การรองรั บ การดาเนิ น การขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ตามพระราชบั ญ ญั ติ
กาหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ อาศัยอานาจตาม
ความใน มาตรา ๓๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ อธิบดีกรมการขนส่ง
ทางน้าและพาณิชยนาวีในฐานะ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ จึงมอบ
อานาจ “เจ้ าท่า” ตามพระราชบั ญ ญั ติการเดิน เรือในน่านน้าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ ให้ แก่ องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น ดังนี้
๑. การอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้าลาน้า ตามมาตรา ๑๑๗ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖
๑.๑ ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๒๐ ตันกรอส
๑.๒ โป๊ะเทียบเรือและสะพานปรับระดับ
๑.๓ สะพานข้ามคลอง
๑.๔ คานเรือ
๒. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจสิ่งล่วงล้าลาน้า ตามข้อ ๒ (๑๔) แห่งกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้าลาน้า ตามข้อ ๒ (๖) แห่งกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๓๔) เพื่อเป็นเงินได้แผ่นดินต่อไป
๓. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการตามที่ได้รับมอบอานาจตามคาสั่งนี้ ภายใต้
การก ากับ ดูแลของกรมการขนส่ งทางน้ าและพาณิ ช ยนาวีแล้ ว ให้ ส าเนาหนั งสื ออนุ ญ าตและรายงาน การ
พิจารณาให้กรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวีทราบทุกครั้งด้วย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๘๑

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๔๘
ถวัลย์รัฐ อ่อนศิระ
อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงน้ำและพำณิชยนำวี

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๔ ง/หน้า ๒๓๒/๑๑ มกราคม ๒๕๕๐

- ๓๑๑ คำสั่งกรมกำรขนส่งทำงน้ำและพำณิชยนำวี
ที่ ๑๘๖/๒๕๔๘
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

เพื่อให้การดาเนิ น การเป็นไปตามข้อ ๑ ของคาสั่ งกรมการขนส่งทางน้าและพาณิช ยนาวีที่
๑๘๕/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๘ เรื่อง มอบอานาจ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดิ นเรือใน
น่านน้าไทยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้าลาแม่น้า ตามมาตรา
๑๑๗ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบั บที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น่านน้าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ อธิบดีกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี จึงกาหนดแนวทางการพิจารณาอนุญาต
สิ่งล่วงล้าลาแม่น้า ๔ ประเภทไว้ ดังนี้
๑. ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๒๐ ตันกรอส
วัตถุประสงค์การใช้สาหรับเป็นท่าเทียบ ผูก จอดเรือขนาดไม่เกิน ๒๐ ตันกรอสเพื่อรับส่งคน
และ/หรือสิ่งของ โดยให้ระบุ วัตถุประสงค์การใช้เป็นท่าเรือสาธารณะหรือใช้ขนสินค้ า หรือผู้โดยสารหรือมี
วัตถุประสงค์อื่น (เพื่อประโยชน์ในการเรียกเก็บค่าตอบแทน ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๔)
๑.๑ ข้อพิจารณาด้านการใช้พื้นที่ล่วงล้าลาแม่น้า
๑.๑.๑ การออกแบบท่าเทียบเรือให้ ส่วนที่ยื่นออกจากขอบตลิ่ ง/ฝั่งน้อยที่สุ ดเท่าที่
จาเป็น โดยจะต้องพิจารณาขุดลอกที่ ตื้นออกตามสมควรและความเป็นไปได้ เพื่อมิให้ท่าเทียบเรือยื่นออกมา
มากเกินความจาเป็น และมีความลึกของน้าหน้าท่าขณะน้าลงต่าสุดเพียงพอให้เรือเข้าเทียบท่าโดยปลอดภัย
๑.๑.๒ ปลายสุดของท่าเทียบเรือต้องไม่เกินแนวน้าลึกหน้าท่าเมื่อน้าลงต่าสุดลึกกว่า
อัตรากินน้าลึกสูงสุดของเรือที่เข้าเทียบท่าตามความจาเป็น โดยคานึงถึงขนาดเรือและลักษณะภูมิประเทศแต่
ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๑ ใน ๕ ของความกว้างของแม่น้า/ลาคลอง โดยคานึงถึงร่องน้าทางเดินเรือและพื้นที่จอดเรือ
และพื้นที่กลับลาเรือ
๑.๑.๓ ต้องสร้างตามแนวเขตที่ดินที่ผู้ขออนุญาตมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองเป็น
แนวตรงยื่นจากฝั่ง โดย
- ขอบท่ า เที ย บเรื อ ต้ อ งมี ร ะยะห่ า งจากแนวเขตที่ ดิ น ข้ า งเคี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า
๑ เมตร
- ต้องไม่ยื่นล้ากว่าแนวท่าเทียบเรือข้างเคียงที่สร้างอยู่ก่อนแล้ว จนเป็นเหตุให้
เกิดความไม่สะดวกแก่การนาเรือเข้าออกเทียบท่าข้างเคียงกันนั้น
- ต้องไม่ยื่นเอนเอียงออกรุกล้าหน้าแนวเขตที่ดินหรือหน้าอาคารผู้อื่น หรือหน้า
ท่าของผู้อื่น
- เรือที่เทียบท่าต้องไม่รุกล้าหน้าแนวเขตที่ดินหรือหน้าอาคารหรือหน้าท่าของ
ผู้อื่น

- ๓๑๒ ๑.๑.๔ ให้พิจารณาขนาดความยาวของท่าเทียบเรือให้เหมาะสมกับเรือขนาดไม่เกิน
๒๐ ตันกรอส จานวน ๑ ลา ที่ใช้สาหรับเทียบท่ารับส่งคนและ/หรือสิ่งของ
๑.๑.๕ ขนาดท่าเทียบเรือให้มีความกว้างไม่เกิน ๓.๕๐ เมตร และสะพานเชื่อมระหว่าง
ฝั่งกับท่าเทียบเรือให้มีความกว้างไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร โดยไม่ใช้พื้นที่ท่าเทียบเรือสาหรับกองเก็บสิ่งของหรือจอด
ยานพาหนะหรือทากิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของท่าเทียบเรือ เพื่อป้องกันมิให้ใช้ที่สาธารณะ
เกินความจาเป็น
๑.๑.๖ กรณีท่าเรืออยู่ในเขตโครงการพัฒนาการขนส่งทางน้าที่กาหนดแนวร่องน้าหรือ
มีแผนการขุดลอกไว้ชัดเจน ปลายสุดของท่าเทียบเรือต้องมีระยะห่างจากขอบร่องน้าลึกไม่น้ อยกว่า ๒ เท่า ของ
ความกว้างเฉลี่ยของเรือที่เข้าเทียบท่า
๑.๑.๗ กรณีท่าเรือยังไม่ได้กาหนดแนวร่องน้า ให้ยึดถือขอบร่องน้าธรรมชาติเป็นหลัก
๑.๑.๘ ท่าเทียบเรือในทะเลที่ผ่านชายหาดต้องไม่ปิดกั้นการที่ประชาชนจะใช้สอยหรือ
เดินผ่านชายหาด

๑.๒ ข้อพิจารณาด้านลักษณะหรือสภาพของสิ่งล่วงล้าลาแม่น้า
๑.๒.๑ ท่าเทียบเรือต้องมีโครงสร้างแข็งแรง ความแข็งแรงพื้นท่าเทียบเรือสามารถรับ
น้าหนักได้เท่าใด ท่าเทียบจะต้องแข็งแรงพอในการรับแรงกระแทกของเรือที่เข้าเทียบโดยปกติท่าเทียบเรือต้อง
มีพุกผูกเรือ และอุปกรณ์กันเรือกระทบท่าที่เหมาะสม
๑.๒.๒ ต้ องมีโครงสร้างที่ไม่ทาให้ ทิศทางการไหลของน้ าเปลี่ ยนแปลง มีช่องโปร่ง
ระหว่างเสาไม่น้อยกว่า ๓ เมตร
๑.๒.๓ บริเวณที่จะก่อสร้างท่าเทียบเรือเมื่อเรือเทียบท่าแล้วต้องไม่บดบังทัศนวิสัยใน
การเดินเรือ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่เรือที่แล่นผ่านไปมา

- ๓๑๓ ๑.๒.๔ พื้นท่าเทียบเรือในแม่น้า ลาคลอง บึง อ่างเก็บน้า ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจร
ของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ต้องไม่มีลักษณะเป็นแผ่นคอนกรีตปิดทึบตลอด ให้มีช่องว่าง
เพื่อให้แสงแดดส่องผ่านถึงพื้นน้าใต้ท่าได้ และไม่มีสิ่งก่อสร้างอื่นใดบนพื้นท่าเทียบเรือ นอกจากสิ่งก่ อสร้างที่
จาเป็นอันเป็นส่วนประกอบของท่าเรือนั้น
๑.๒.๕ มีมาตรการและอุปกรณ์ประจาท่าในด้านการรักษาความปลอดภัย และอานวย
ความสะดวกในการนาเรือเข้า-ออกท่าเทียบเรือ
๑.๒.๖ ท่าเทียบเรือต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การพิจารณาจาก
- ชนิดของสินค้าที่ขนถ่าย
- วิธีการขนถ่าย
- การป้องกันมิให้สินค้ารั่วไหล หกหล่นลงสู่แหล่งน้า
- มาตรการควบคุมป้องกัน แก้ไข เมื่อเกิดการรั่วไหล หกหล่นลงสู่ แหล่งน้า
- การเกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย หรือเสียงรบกวนขณะขนถ่ายสินค้า
- ผู้รับผิดชอบควบคุมในการขนถ่ายสินค้า
- การทาความสะอาดหน้าท่าเทียบเรือ
๑.๒.๗ ให้ ก าหนดเงื่ อ นไขด้ า นการป้ อ งกั น มลพิ ษ ทั้ ง ติ ด ตาม ตรวจสอบคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม ตามความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นนั้นๆ
๒. โป๊ะเทียบเรือและสะพานปรับระดับ
วัตถุป ระสงค์การใช้เป็นที่เทียบเรือสาหรับคนขึ้น -ลงเรือในแม่น้า ลาคลอง บึง อ่างเก็บน้า
ทะเลสาบ และทะเลในน่านน้าไทย
๒.๑ ข้อพิจารณาด้านการใช้พื้นที่ล่วงล้าลาแม่น้า
๒.๑.๑ การออกแบบโป๊ ะเที ยบเรือให้ มีความยาวยื่น ออกจากฝั่ งให้ น้อยที่ สุ ด เท่าที่
จาเป็น โดยจะต้องพิจารณาขุดลอกที่ตื้นออกตามสมควรและความเป็นไปได้ เพื่อมิให้โป๊ะเทียบเรือยื่นออกมา
มาก
๒.๑.๒ ปลายสุดของโป๊ะเทีย บเรือต้องไม่เกินแนวน้าลึก เมื่อน้าลงต่าสุด ลึกกว่าอัตรา
กินน้าลึกเต็มที่ของเรือที่เข้าเทียบท่าตามความจาเป็น โดยคานึงถึงขนาดเรือและลักษณะภูมิประเทศแต่ทั้งนี้
ต้องไม่เกิน ๑ ใน ๕ ของความกว้างของทางน้า โดยคานึงถึงร่องน้าทางเดินเรือและพื้นที่จอดเรือ และพื้นที่กลั บ
ลาเรือ
๒.๑.๓ ต้องสร้างตามแนวเขตที่ดินที่ผู้ขออนุญาตมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองเป็น
แนวตรงยื่นจากฝั่ง ขอบโป๊ะเทียบเรือต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินข้างเคียงไม่น้อยกว่า ๑ เมตร และต้องไม่
ยื่นล้ากว่าแนวสิ่งล่วงล้าลาแม่น้าข้างเคียงที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้ ว จนเป็นเหตุให้เกิดความไม่สะดวกแก่การ
นาเรือเข้า-ออกในบริเวณข้างเคียงกันนั้น ต้องไม่ยื่นเอนเอียงออกรุกล้าหน้า แนวเขตที่ดินหรือหน้าอาคารผู้อื่น
เรือที่เทียบท่าต้องไม่ล้าไปกว่าหน้าแนวเขตที่ดินหรือหน้าอาคาร หรือหน้าท่าของผู้อื่น

- ๓๑๔ ๒.๑.๔ ให้พิจารณาขนาดของโป๊ะเทีย บเรือให้เหมาะสม สาหรับใช้ประโยชน์ ในการ
เทียบเรือขนส่งคนโดยสาร โดยไม่ใช้พื้นที่โป๊ะเทียบเรือสาหรับกองเก็บสินค้า หรือทากิจกรรมอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับวัตถุประสงค์ของโป๊ะเทียบเรือ เพื่อป้องกันมิให้ใช้ที่สาธารณะเกินความจาเป็น
๒.๑.๕ กรณีโป๊ะเทียบเรืออยู่ในเขตโครงการพัฒนาการขนส่งทางน้าที่กาหนดแนวร่อง
น้า หรือมีแผนการขุดลอกไว้ชัดเจน กาหนดให้ปลายสุดของโป๊ะเทียบเรือต้องมีระยะห่างจากขอบร่องน้าลึกไม่
น้อยกว่า ๒ เท่า ของความกว้างเฉลี่ยของเรือที่เข้าเทียบท่า
๒.๑.๖ กรณียังไม่ได้กาหนดแนวร่องน้า ให้ยึดถือขอบร่องน้าธรรมชาติเป็นหลัก
๒.๒ ข้อพิจารณาด้านลักษณะหรือสภาพของสิ่งล่วงล้าลาแม่น้า
๒.๒.๑ สะพานปรับระดับต้องมีความแข็งแรง ทนทานและมีความปลอดภัยมีขนาดที่
เหมาะสมกับโป๊ะเทียบเรือ มีราวกันตกที่แข็งแรงทั้งสองด้าน และความลาดชันของสะพานต้องไม่มากกว่า ๑:๒
เมื่อน้าลงต่าสุด
๒.๒.๒ โป๊ ะ เที ย บเรื อ ต้ อ งมี โ ครงสร้ า งที่ แ ข็ งแรง ทนทานเพี ย งพอในการรั บ แรง
กระแทกของเรือที่เข้าเทียบ โดยปกติรวมถึงคลื่นที่เกิดจากเรือ และมีความปลอดภัย มีความสมดุล ตั้งตรงและ
การทรงตัวที่ดี มีกาลังลอยตัวเพียงพอเมื่อรับน้าหนักบรรทุกสูงสุดแล้วพื้นของโป๊ะเทียบเรือต้องอยู่สูงจากระดั บ
น้าไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร (เส้นแนวน้าบรรทุก) และมีราวกันตกที่แข็งแรงทุกด้าน ยกเว้นด้านที่เรือเทียบ
และส่วนที่ต่อกับสะพานปรับระดับพื้นโป๊ะเทียบเรือต้องจัดทาให้มีลักษณะป้องกันการลื่น และต้องไม่มีสิ่งกีด
ขวางทางเดิน
๒.๒.๓ โป๊ะเทียบเรือต้องมีเสาปักและอุปกรณ์ยึดโป๊ะกับเสาที่แข็งแรงเพื่อมิให้ตัวโป๊ะ
เลื่อนไปมา โดยคานึงถึงกระแสน้าและน้าหนักของเรือที่ผูกจอด
๒.๒.๔ ภายในตัวโป๊ะเทียบเรือต้องแบ่งกั้นผนังผนึกกั้นน้าเป็นห้องๆ อย่างน้อย๓ ห้อง
เฉลี่ยต่อความยาว และมีช่องเปิด (Man Hole) สาหรับตรวจสอบการรั่วซึม ทุกห้อง พร้อมทั้งตัวโป๊ะต้องแสดง
เส้นแนวน้าบรรทุก (Load Line) รอบตัวโป๊ะ
๒.๒.๕ ตัวโป๊ะเทียบเรือต้องมีขนาดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้งานโดย
คานวณจากจานวนผู้โดยสาร ๑.๒๐ คน ต่อพื้นที่บนโป๊ะเทียบเรือไม่น้อยกว่า ๑ ตารางเมตรและต้องมีป้าย
แสดงความสามารถรับน้าหนักบรรทุก มีข้อความว่า “รับน้าหนักสูงสุด..........คน”
๒.๒.๖ ตัวโป๊ะด้านที่ใช้เทียบเรือต้องติดตั้งอุปกรณ์กันเรือกระทบกับโป๊ะเทียบเรือมี
พุกผูกเรือที่แข็งแรงสาหรับผูกเรือหัว-ท้าย
๒.๒.๗ บนโป๊ะเทียบเรือต้องมีพวงชูชีพพร้อมใช้งานได้ทันทีติดตั้งไว้ในแต่ละมุมของ
โป๊ะเทียบเรือ
๒.๒.๘ กรณีเป็นโป๊ะเทียบเรือสาธารณะ ควรจัดให้มีทางขึ้นหรือลงโป๊ะเทียบเรือแยก
ออกจากกัน และให้มีเครื่องกั้นสาหรับคนโดยสารเมื่อเห็นว่าจะมีจานวนมากเกินไป
๒.๒.๙ การพิ จ ารณ าโป๊ ะ เที ย บเรื อ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง สภาพการจราจรทางน้ า
สภาพแวดล้อมทั้งปัจจุบัน และที่จะมีการพัฒนาในอนาคตด้วย

- ๓๑๕ ๓. สะพานข้ามคลอง
วัตถุประสงค์การใช้เป็นทางเชื่อมระหว่างที่ดินหรือทางสาธารณะริมฝั่งคลอง
๓.๑ ข้อพิจารณาด้านลักษณะหรือสภาพของสิ่งล่วงล้าลาแม่น้า
๓.๑.๑ ต้องมีโครงสร้างที่ไม่ทาให้ทิศทางการไหลของน้าเปลี่ยนแปลง และไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่พื้นที่บริเวณใกล้เคียง
๓.๑.๒ ความสู งของสะพานจากระดับน้าขึ้นสู งสุด ถึงระดับใต้คาน หรือท้องสะพาน
แล้วแต่ว่าส่วนใดจะต่าสุด ต้องเพียงพอให้เรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถใช้ร่องน้าที่เป็นอยู่ในสภาพปัจจุบัน
ตลอดจนแนวโน้มของการขยายและปรับปรุงร่องน้าทางเรือเดินในอนาคตแล่นผ่านได้ กรณีคลองที่ไม่มีการ
เดินเรือ ให้ความสูงของช่องลอดสะพานจากระดับน้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑.๐ เมตร
๓.๑.๓ ความกว้างของช่องลอดสะพานต้องเพียงพอให้เรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ที่สามารถ
ใช้ร่องน้ าที่เป็ น อยู่ ในสภาพปั จ จุบั น ตลอดจนแนวโน้มของการขยายปรับปรุงร่องน้าทางเรือเดิน ในอนาคต
สามารถแล่นผ่านกันได้โดยปลอดภัย กรณีคลองที่ไม่มีการเดินเรือ เสาตอม่อต้องอยู่ในแนวฝั่ง หรือชิดฝั่งให้มาก
ที่สุด
๓.๑.๔ ต้ องไม่เป็ น เหตุให้ เกิดกีด ขวางการมองเห็ น ในการเดิน เรือ หรือ เป็ นที่ น่ ากลั ว
อันตรายแก่เรือที่ผ่านไปมา
๔. คานเรือ
วัตถุประสงค์การใช้งานสาหรั บเป็นทางชักลากเรือเพื่อนาขึ้นมาเก็บหรือบารุงรักษาซ่อมแซม
เรือ
๔.๑ ข้อพิจารณาด้านการใช้พื้นที่ล่วงล้าลาแม่น้า
๔.๑.๑ การออกแบบคานเรือ ให้ส่วนที่ยื่นออกจากขอบตลิ่ง/ฝั่งให้น้อยที่สุดเท่าที่จาเป็น
โดยจะต้องพิจารณาขุดลอกพื้นที่ดินให้ได้ความลึกตามสมควร เพื่อมิให้ คานเรือยื่นออกมามากเกินความจาเป็น
และมีความลึกของน้าหน้าท่าขณะน้าลงต่าสุดเพียงพอให้เรือขึ้นคานโดยปลอดภัย
๔.๑.๒ แนวรางรองรับเรือต้องยาวยื่นจากฝั่งเพียงพอที่จะชักลากเรือขนาดใหญ่ที่สุดที่
คานเรือนั้นจะสามารถรับซ่อมทาได้ในเวลาน้าลงต่าสุด
๔.๑.๓ ต้องสร้างตามแนวเขตที่ดินที่ผู้ขออนุญาตมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองเป็น
แนวตรงยื่นจากฝั่ง โดย
- คานเรือต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินข้างเคียงไม่น้อยกว่า ๑ เมตร
- ต้องไม่ยื่นล้ากว่าแนวสิ่งล่วงล้าลาแม่น้าข้างเคียงที่สร้างอยู่ก่อนแล้ว จนเป็น
เหตุให้เกิดความไม่สะดวกแก่การนาเรือเข้า-ออกในบริเวณข้างเคียง
- ต้องไม่ยื่นเอนเอียงออกรุกล้าหน้าแนวเขตที่ดินหรือหน้าอาคารผู้อื่น หรือหน้า
ท่าของผู้อื่น
๔.๒ ข้อพิจารณาด้านลักษณะหรือสภาพของสิ่งล่วงล้าลาแม่น้า

- ๓๑๖ ๔.๒.๑ ทาเลที่จะสร้างคานเรือสาหรับนาเรือขึ้น -ลงนั้น ต้องเป็นตาบลที่เรือผ่านไปมา
สามารถมองเห็นการนาเรือขึ้นหรือลงจากคานเรือได้ในระยะที่พอเพียงแก่การหลบหลีกเพื่อมิให้มีเหตุอันตราย
เกิดขึ้น
๔.๒.๒ มีมาตรการและอุปกรณ์ในด้านการรักษาความปลอดภัย และอานวยความสะดวก
ในการนาเรือขึ้น-ลงจากคานเรือ รวมถึงความปลอดภัยในการเดินเรือ
๔.๒.๓ คานเรือต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การพิจารณาจาก
- ประเภทกิจกรรมการใช้คานเรือ
- การป้องกันมิให้วัสดุ สิ่งปฏิกูล หรือสิ่งอื่นใดหกหล่นลงสู่แหล่งน้า
- มาตรการควบคุมป้องกันแก้ไข เมื่อเกิดการรั่วไหล หกหล่นของวัสดุ สิ่งปฏิกูล
หรือสิ่งอื่นใดลงสู่แหล่งน้า
- การเกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย หรือเสียงรบกวนขณะประกอบกิจกรรมคานเรือ
- ผู้รับผิดชอบควบคุมในการดาเนินกิจกรรมคานเรือ
- การรักษาความสะอาดบริเวณคานเรือ
๔.๒.๔ ให้กาหนดเงื่อนไขด้านการป้องกันมลพิษทั้งติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นนั้นๆ
๕. ให้รองอธิบดีกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี ส่วนตรวจท่า สานักความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมทางน้า สานักงานการขนส่งทางน้า และสานักงานการขนส่งทางน้าสาขา เป็นผู้รับผิดชอบกากับ
ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคาสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป๑

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๔๘
ถวัลย์รัฐ อ่อนศิระ
อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงน้ำและพำณิชยนำวี

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๔ ง/หน้า ๒๓๔/๑๑ มกราคม ๒๕๕๐

- ๓๑๗ -

พระรำชบัญญัติ
กำรชลประทำนหลวง
พุทธศักรำช ๒๔๘๕
[แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๓๐]
ในพระปรมำภิไธยสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวอำนันทมหิดล
คณะผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์
(ตำมประกำศประธำนสภำผู้แทนรำษฎร
ลงวันที่ ๔ สิงหำคม พุทธศักรำช ๒๔๘๐
และวันที่ ๑๖ ธันวำคม พุทธศักรำช ๒๔๘๔)
อำทิตย์ทิพอำภำ
ปรีดี พนมยงค์
ตรำไว้ ณ วันที่ ๑ กันยำยน พุทธศักรำช ๒๔๘๕
เป็นปีที่ ๙ ในรัชกำลปัจจุบัน
โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรส่งเสริมและควบคุมการชลประทานหลวงให้ดาเนินไป
ด้วยดี
จึ ง มี พ ระบรมราชโองการให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยค าแนะน าและยิ น ยอมของ
สภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้
ข้อควำมเบื้องต้น

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช
๒๔๘๕”

- ๓๑๘ มาตรา ๒๑ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ห้ ามมิให้นาบทบัญ ญัติแห่ งพระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. ๑๒๑ มาใช้สาหรับ
ทางน้าชลประทานตามความในพระราชบัญญัตินี้
ให้ยกเลิกบรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่น ๆ ในส่วนที่มีบั ญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติ
นี้ หรือซึ่งแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“การชลประทาน''๒ หมายความว่า กิจการที่กรมชลประทานจัดทาขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งน้า หรือ
เพื่อกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือแบ่ งน้าเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณู ปโภค หรือ
การอุตสาหกรรม และหมายความรวมถึงการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ากับรวมถึงการคมนาคมทางน้า
ซึ่งอยู่ในเขตชลประทานด้วย
“ทางน้าชลประทาน” หมายความว่า ทางน้าที่รัฐมนตรีได้ประกาศตามความในมาตรา ๕ ว่า
เป็นทางน้าชลประทาน
“เขตชลประทาน” หมายความว่า เขตที่ ดิน ที่ ท าการเพาะปลู กซึ่ งจะได้ รับประโยชน์ จาก
การชลประทาน
“เขตงาน” หมายความว่า เขตที่ดินที่ใช้ในการสร้างและการบารุงรักษาการชลประทานตามที่
เจ้าพนักงานได้แสดงแนวเขตไว้
“ประตูน้า” หมายความว่า สิ่งที่สร้างขึ้นในทางน้าเพื่อให้เรือแพผ่านทางน้าที่มีระดับต่างกันได้
“ทานบ” หมายความว่า สิ่งที่สร้างขึ้นในทางน้าเพื่อกั้นไม่ให้น้าไหลผ่านหรือข้ามไป
“ฝาย” หมายความว่า สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อทดน้าในทางน้าซึ่งจะส่งเข้าสู่เขตชลประทาน โดยให้
น้าที่เหลือจากความต้องการท้นขึ้นแล้วไหลข้ามไปได้
“เขื่อนระบาย” หมายความว่า สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อทดหรือกักน้าในทางน้าอันเป็นที่มาแห่งน้าซึ่ง
จะส่งเข้าสู่เขตชลประทาน โดยมีช่องปิดเปิดได้
“ประตูระบาย” หมายความว่า สิ่งที่สร้างขึ้นในทางน้าเพื่อทด กัก กั้น หรือระบายน้า ณ ที่อื่น
อันมิใช่ที่มาแห่งน้าซึ่งจะส่งเข้าสู่เขตชลประทานโดยมีช่องปิดเปิดได้
“ท่อเชื่อม” หมายความว่า สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อให้น้าไหลลอดหรือข้ามสิ่งกีดขวาง
“สะพานทางน้า” หมายความว่า สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อให้น้าไหลข้ามทางน้าหรือที่ต่า
“ปูม” หมายความว่า สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อบังคับน้าให้ไหลผ่านจากทางน้าในระดับหนึ่งตกไปสู่
ทางน้าอีกระดับหนึ่ง
“คันคลอง” หมายความว่า มูนดินที่ถมขึ้นเป็นคันยาวไปตามแนวคลอง
“ชานคลอง” หมายความว่า พื้นที่ระหว่างขอบตลิ่งกับเชิงคันคลอง
“พนัง” หมายความว่า สิ่งที่สร้างขึ้นเป็นคันยาวไปตามพื้นดิน เพื่อป้องกันอุทกภัย
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๙/ตอนที่ ๖๒/หน้า ๑๖๗๖/๒๒ กันยายน ๒๔๘๕
๒ มาตรา ๔ นิยามคาว่า “การชลประทาน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘
๑

- ๓๑๙ “เจ้าพนักงาน” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน ซึ่งมีห น้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การชลประทาน และหมายความรวมถึงบุคคลซึ่งอธิบดีได้แต่งตั้งตามความในพระราชบัญญัตินี้ด้วย
“นายช่างชลประทาน” หมายความว่า เจ้าพนักงานผู้เป็นหั วหน้าควบคุมการก่อสร้างหรือ
การบารุงรักษาการชลประทาน
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมชลประทาน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๕ เพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้ ทางน้าชลประทานแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท
คือ
ประเภท ๑ ทางน้าที่ใช้ในการส่ง ระบาย กัก หรือกั้นน้าเพื่อการชลประทาน
ประเภท ๒ ทางน้าที่ใช้ในการคมนาคมแต่มีการชลประทานร่วมอยู่ด้วย เฉพาะภายในเขตที่
ได้รับประโยชน์จากการชลประทาน
ประเภท ๓ ทางน้าที่สงวนไว้ใช้ในการชลประทาน
ประเภท ๔ ทางน้าอันเป็นอุปกรณ์แก่การชลประทาน
ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าทางน้าใดเป็นทางน้าชลประทาน และเป็นประเภท
ใด
มาตรา ๖ นายช่ างชลประทานมี อ านาจใช้ พื้ น ที่ ดิ น ที่ ป ราศจากสิ่ งปลู ก สร้างซึ่ งอยู่ ในเขต
การชลประทานได้เป็นครั้งคราวตามระยะเวลาที่จาเป็นแก่การชลประทาน โดยแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองที่ดินนั้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้ามีการเสียหายเกิดขึ้นต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
มาตรา ๗ ในกรณี ฉุ ก เฉิ น เพื่ อ ป้ อ งกั น อั น ตรายอั น อาจเกิ ด แก่ ก ารชลประทาน นายช่ า ง
ชลประทานมีอานาจที่จะใช้ที่ดินหรือสิ่งของของบุคคลใด ๆ ในที่ใกล้เคียงหรือในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายได้
เท่าที่จาเป็น แต่ถ้ามีการเสียหายเกิดขึ้นต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
มาตรา ๘๓ รัฐมนตรีมีอานาจเรียกเก็บค่าชลประทานจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในเขต
ชลประทานหรือจากผู้ใช้น้าจากทางน้าชลประทาน ไม่ว่าผู้ใช้น้าจะอยู่ในหรือนอกเขตชลประทานโดยออกเป็น
กฎกระทรวงกาหนด
(๑) ทางน้าชลประทานแต่ละสายหรือแต่ละเขตที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานโดยแสดงแผนที่
แนวเขต
๓

มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘

- ๓๒๐ (๒) เขตและท้องที่ซึ่งเป็นเขตชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานโดยแสดงแผนที่แนวเขต
(๓) อัตราค่าชลประทานที่จะเรียกเก็บจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในเขตชลประทาน
หรือจากผู้ใช้น้าเพื่อเกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน
(๔) อัตราค่าชลประทานที่จะเรียกเก็บจากผู้ใช้น้าเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการ
อื่นในหรือนอกเขตชลประทาน
(๕) หลักเกณฑ์ ระเบียบและวิธีการในการจัดเก็บหรือชาระค่าชลประทานตลอดจนการยกเว้น
ลดหย่อน หรือวิธีการผ่อนชาระค่าชลประทาน
อัตราค่าชลประทานที่จะเรียกเก็บจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ ดินในเขตชลประทาน หรือ
จากผู้ใช้น้าเพื่อเกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน ให้เรียกเก็บได้ไม่เกินไร่ละห้าบาทต่อปี
อัตราค่าชลประทานสาหรับการใช้น้าเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่น ให้เรียก
เก็บได้ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละห้าสิบสตางค์
มาตรา ๘ ทวิ๔ ให้ ตั้งทุ น หมุน เวียนขึ้ น ในกรมชลประทาน เรียกว่า ทุน หมุ นเวียนเพื่ อการ
ชลประทาน
ค่าชลประทานที่เก็บได้ตามมาตรา ๘ ให้นาส่งเข้าบัญชีทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดย
ไม่ต้องนาส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน
การใช้จ่ายเงินของทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ให้กระทาได้เฉพาะการชลประทานตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
ภายในกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณทุกปี ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินของทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานในราชกิจจานุเบกษา
รายงานการรับ จ่ ายเงิน ตามวรรคสี่ เมื่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดินได้ตรวจสอบแล้ ว
ให้ทารายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอรัฐสภาทราบ
มาตรา ๙ เพื่ อ ให้ ได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการชลประทาน ถ้ า ไม่ ส ามารถจะท าได้ โ ดยวิ ธี อื่ น
ให้เจ้าของที่ดินที่อยู่ห่างทางน้าหรือแหล่งน้าใดมีสิทธิทาทางน้าผ่านที่ดินของผู้ อื่นได้ ในเมื่อนายช่างชลประทาน
ข้าหลวงประจาจังหวัด หรือนายอาเภอได้อนุญาตและกาหนดให้โดยกว้างรวมทั้งที่ทิ้งดินด้วยไม่เกินสิบเมตร
แต่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าของและผู้ครอบครองที่ดินที่ทางน้านั้นผ่าน
ในการที่ จ ะให้ อ นุ ญ าตและก าหนดทางน้ านั้ น ให้ ค านึ ง ถึ ง ป ระโยชน์ ข องเจ้ า ของและ
ผู้ครอบครองที่ดินที่ทางน้าผ่าน และให้กาหนดให้ทาตรงที่ที่จะเสียหายแก่เจ้าของและผู้ครอบครองที่ดินนั้น
น้อยที่สุด

๔

มาตรา ๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘

- ๓๒๑ หมวด ๒
กำรก่อสร้ำง

มาตรา ๑๐ เจ้ าพนั ก งานมี อ านาจที่ จ ะเข้ า ไปในที่ ดิ น ของบุ ค คลใด ๆ เพื่ อ ท างานส ารวจ
ตรวจสอบอั น เกี่ ย วกับ การชลประทานได้ ในเมื่ อ ได้ แจ้ งเป็ น หนั งสื อ ให้ ท ราบล่ ว งหน้ าตามสมควร แต่ ถ้ ามี
การเสียหายเกิดขึ้น ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
มาตรา ๑๐ ทวิ๕ (ยกเลิก)
มาตรา ๑๑ ๖ เมื่ อ มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งได้ ม าซึ่ ง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่
การชลประทาน ถ้ ามิ ได้ ต กลงในเรื่ อ งการโอนไว้เป็ น อย่ างอื่ น ให้ ด าเนิ น การเวนคื น ตามกฎหมายว่า ด้ ว ย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
ในการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามวรรคหนึ่ง โดยมิได้มีการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าอากรแสตมป์
มาตรา ๑๒๗ (ยกเลิก)
มาตรา ๑๒ ทวิ๘ (ยกเลิก)
หมวด ๓
กำรบำรุงรักษำ

มาตรา ๑๓ ๙ อธิบ ดี มี อ านาจแต่ งตั้ งบุ ค คลซึ่ งมิ ใช่ เจ้ า หน้ า ที่ ข องกรมชลประทาน ให้ เป็ น
เจ้าพนักงานมีหน้าที่เก็บค่าบารุงทางน้าชลประทาน หรือดูแลรักษาทางน้าชลประทาน คันคลอง ชานคลอง
ทานบ พนัง หมุดระดับหลักฐานหรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการชลประทานตามที่อธิบดีกาหนด การแต่งตั้งดังกล่าว
ให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ทาการชลประทานในเขตนั้นด้วย
มาตรา ๑๓ ทวิ๑๐ เมื่อเห็นสมควรให้โอนการชลประทานหลวงในท้องที่ใดหรือในเขตโครงการ
ชลประทานหลวงใดให้เป็นการชลประทานส่วนราษฎร ก็ให้กระทาได้โดยออกพระราชกฤษฎีกากาหนดเขต
การชลประทานหลวงที่ จ ะโอนไปนั้ น เมื่ อ ได้ มี พ ระราชกฤษฎี ก าประกาศการโอนดั งกล่ า วแล้ ว ให้ ถื อ ว่ า
มาตรา ๑๐ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐
มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐
๗ มาตรา ๑๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐
๘ มาตรา ๑๒ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐
๙ มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗
๑๐ มาตรา ๑๓ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗
๕
๖

- ๓๒๒ การชลประทานหลวงที่โอนไปนั้นเป็นการชลประทานส่วนราษฎรตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทานราษฎร์
นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาเป็นต้นไป
มาตรา ๑๓ ตรี๑๑ ให้เจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าที่เก็บค่าบารุงทางน้าชลประทานหรือดูแลรักษา
ทางน้าชลประทาน คันคลอง ชานคลอง ทานบ พนัง หมุดระดับหลักฐานหรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการชลประทาน
มีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) สั่งผู้ควบคุมเรือ แพ ที่ผ่านหรือจะผ่านทางน้าชลประทานให้หยุดหรือจอดเรือ แพ ในเมื่อ
มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้มีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ตรวจบั ต รค่ าบ ารุ งทางน้ าชลประทานหรื อ หนั งสื อ หรือ ใบอนุ ญ าตเดิ น เรือ ในทางน้ า
ชลประทาน
(๓) จับบุคคลขณะกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๓ จัตวา๑๒ ในการปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ ตรี ให้เจ้าพนักงานแสดงบัตรประจาตัว
เมื่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องร้องขอ
บัตรประจาตัวเจ้าพนักงาน ให้เป็นไปตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๓ เบญจ๑๓ ห้ามมิให้เรือยนต์ห รือเรือกลไฟเดินในทางน้าชลประทานประเภท ๑
เว้น แต่จ ะได้รับ หนั งสื ออนุ ญ าตจากเจ้ าพนั กงานเป็น ครั้งคราวตามความจาเป็น และห้ ามมิให้ เรือยนต์ห รือ
เรือกลไฟรับจ้างขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าหรือรับจ้างลากจูงในทางน้าชลประทานประเภท ๒ เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ใบอนุ ญ าตเรือยนต์ห รือเรื อกลไฟรับ จ้างขนส่ งคนโดยสารหรือสิ น ค้าหรือรับ จ้างลากจูงใน
ทางน้าชลประทานประเภท ๒ ให้ใช้ได้ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม แห่งปีที่ออกใบอนุญาต
มาตรา ๑๔๑๔ รัฐมนตรีมีอานาจออกกฎกระทรวงเพื่อดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดเงื่อนไขการใช้เรือ แพ ในทางน้าชลประทานประเภท ๑ และประเภท ๒
(๒) วางระเบี ย บการขอและการอนุญ าตเดิน เรือยนต์ ห รือเรือกลไฟในทางน้าชลประทาน
ประเภท ๑ และการขอและการออกใบอนุญาตเดินเรือยนต์หรือเรือกลไฟรับจ้างขนส่งคนโดยสารหรือสินค้า
หรือรับจ้างลากจูงในทางน้าชลประทานประเภท ๒
(๓) กาหนดค่าบ ารุงทางน้าชลประทานที่จะเรียกเก็บจากผู้ใช้เรือ แพ ผ่ านประตูน้าประตู
ระบายหรือผ่านบริเวณทานบ หรือประตูระบายโดยทางสาลี่ ไม่เกินอัตราในบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัตินี้
และยกเว้นค่าบารุงทางน้าชลประทานแก่เรือบางประเภท

มาตรา ๑๓ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗
มาตรา ๑๓ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗
๑๓ มาตรา ๑๓ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗
๑๔ มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗
๑๑
๑๒

- ๓๒๓ (๔) กาหนดค่าบารุงทางน้าชลประทานที่จะเรียกเก็บจากผู้รับใบอนุญาตเดินเรือยนต์หรือเรือ
กลไฟรับจ้างขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าหรือรับจ้างลากจูงในทางน้าชลประทานประเภท ๒ เป็นรายปี ไม่เกิน
อัตราในบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัตินี้
(๕) กาหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราในบัญชี ค. ท้ายพระราชบัญญัตินี้
(๖) กาหนดเครื่องมือและวิธีที่จะใช้ในการจับสั ตว์น้าตลอดจนกาหนดเขตห้ ามจับสั ตว์น้ า
ในทางน้าชลประทาน เพื่อป้องกันความเสียหายแก่การชลประทาน
มาตรา ๑๕๑๕ เพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน อธิบดีมีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) ปิด กั้นหรือเปิดน้าในทางน้าชลประทาน
(๒) ขุด ลอก ซ่อมหรือดัดแปลงแก้ไขทางน้าชลประทาน หรือจัดให้มีสิ่งก่อสร้างขึ้นในทางน้า
ชลประทาน
(๓) ห้าม จากัดหรือกาหนดเงื่อนไขในการนาเรือ แพ ผ่านทางน้าชลประทานตาม (๑) หรือ
(๒)
การใช้อานาจตามมาตรานี้ ให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ชุมนุมชนในท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
เจ็ดวัน เว้นแต่กรณีฉุกเฉิน อธิบดีมีอานาจดาเนินการไปก่อนได้
มาตรา ๑๖ ๑๖ อธิบ ดีมี อานาจห้ าม จากัด หรือ กาหนดเงื่อนไขในการใช้ เรือ แพ การใช้ น้ า
การระบายน้าหรือการอื่นในทางน้าชลประทานประเภท ๔ โดยประกาศไว้ ณ ที่ชุมนุมชนในท้องถิ่นล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าเจ็ดวัน
มาตรา ๑๗ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเทศมนตรีในท้องที่ซึ่งอยู่ในเขตชลประทานมีหน้าที่ดูแล
รักษาคันคลองและทางน้าชลประทานอันอยู่ในเขตท้องที่หรือเขตเทศบาลนั้น
มาตรา ๑๘ อธิบดีมีอานาจยกเว้นการเก็บค่าชลประทานแก่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และเทศมนตรี
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตราก่อน หรือผู้ที่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเทศมนตรีจะได้ระบุนามให้เป็นผู้ได้รับการยกเว้น
แทนทั้งหมด หรือแต่บางส่วนในอัตรา ดังต่อไปนี้
ก. กานัน และเทศมนตรีคนละห้าสิบไร่
ข. ผู้ใหญ่บ้าน คนละยี่สิบห้าไร่
มาตรา ๑๙ ในการขุดซ่อมทางน้าชลประทาน ถ้าไม่มีที่เททิ้งมูลดิน ก็ให้มีอานาจเททิ้งมูลดิน
ในที่ดินที่ใกล้เคียงได้ตามความจาเป็น แต่ทั้งนี้ถ้าทาให้เสียหายแก่พืชผลหรือสิ่งปลูกสร้ างซึ่งมีอยู่ในขณะนั้นแล้ว
ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน
มาตรา ๒๐ เมื่อเจ้าพนักงานได้ส่งน้า ระบายน้า หรือสูบน้าเข้าไปในที่ดินแห่งใดเพื่อประโยชน์
ในการเพาะปลูก ห้ามมิให้ผู้ใดปิดกั้นน้าไว้ด้วยวิธีใด ๆ จนเป็นเหตุไม่ให้น้าไหลไปสู่ที่ดินใกล้เคียงหรือปลายทาง

มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗
๑๖ มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗
๑๕

- ๓๒๔ ถ้าเห็นสมควร เจ้าพนักงานหรือนายอาเภอหรือผู้ทาการแทนนายอาเภอมีอานาจที่จะสั่งเป็น
หนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้ทาการเพาะปลูก ให้เปิดสิ่งที่ปิดกั้นน้าไว้ตามที่จะกาหนดให้หรือ
จัดการเปิดเสียเองก็ได้ ในการนี้เจ้าพนักงานหรือนายอาเภอหรือผู้ทาการแทนนายอาเภอมีอานาจเข้าไปในที่ดิน
แห่งหนึ่งแห่งใด เพื่อตรวจและจัดการดังกล่าวแล้ว
มาตรา ๒๑ เมื่ อ เจ้ า พนั ก งานได้ ส่ ง น้ าหรื อ สู บ น้ าเข้ า ไปในที่ ดิ น แห่ ง ใดเพื่ อ ประโยชน์ ใน
การเพาะปลูก เจ้าพนักงานหรือนายอาเภอหรือผู้ทาการแทนนายอาเภอมีอานาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ที่ ดิ น หรื อ ผู้ ท าการเพาะปลู ก บนพื้ น ที่ ดิ น ภายในบริเวณที่ จ ะได้ รั บ น้ านั้ น กระท าอย่ างหนึ่ งอย่ างใดภายใน
ระยะเวลาที่จะได้กาหนดให้ เพื่อกักน้านั้นไว้ไม่ให้ไหลไปเสียเปล่าจนเป็นเหตุให้ที่ดินข้างเคียงไม่ได้รับน้าตามที่
ควร
มาตรา ๒๒ เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินรายใดไม่ปฏิบัติตามความที่บั ญญัติในมาตรา ๒๐
วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งตามความในมาตรา ๒๐ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๑ นอกจากจะถูกลงโทษ
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้แล้ว เจ้าพนักงานมีอานาจที่จะจัดหาแรงงานเข้าทาแทน และคิดค่าจ้าง
แรงงานตามอัตราในท้องถิ่นจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินนั้นได้แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๓๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้าง แก้ไข หรือต่อเติมสิ่งก่อสร้าง หรือปลูกปักสิ่งใด หรือทา
การเพาะปลูก รุกล้าทางน้ าชลประทาน ชานคลอง เขตคันคลอง หรือเขตพนัง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากนายช่างชลประทาน ในกรณีที่มีการฝ่าฝืน นอกจากที่ผู้ฝ่ าฝืนจะต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติ
นี้แล้ว เมื่อโจทก์ร้องขอก็ให้ศาลสั่งให้รื้อถอนสิ่งที่รุกล้านั้นด้วย
ในกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันภยันตรายอันอาจเกิดขึ้นแก่การชลประทาน นายช่างชลประทานมี
อานาจดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้สิ่งรุกล้าพ้นไปจากทางน้าชลประทาน ชานคลอง เขตคันคลอง หรือ
เขตพนังได้
มาตรา ๒๔ ถ้ามีต้นไม้ในที่ดินของผู้ใดรุกล้าทางน้าชลประทานหรือทาให้เสียหายแก่ทางน้า
ชลประทาน ให้เจ้าพนักงานมีอานาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินนั้นตัดหรือนาต้นไม้นั้นไปให้พ้นเสียได้
มาตรา ๒๕๑๘ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการอันเป็นการกีดขวางทางน้าชลประทาน เว้นแต่จะได้รับ
อนุ ญาตเป็นหนังสือจากนายช่างชลประทาน ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนนอกจากที่ผู้ฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษตาม
พระราชบัญญัตินี้แล้ว เมื่อโจทก์ร้องขอก็ให้ศาลสั่งให้รื้อถอนสิ่งกีดขวางนั้นด้วย
ในกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันภยันตรายอันอาจเกิดขึ้ นแก่การชลประทาน นายช่างชลประทานมี
อานาจดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้สิ่งกีดขวางพ้นไปจากทางน้าชลประทานได้
มาตรา ๒๖๑๙ ห้ามมิให้ผู้ใดขุดคลองหรือทางน้ามาเชื่อมกับทางน้าชลประทาน หรือมาเชื่อม
กับทางน้าอื่นที่เชื่อมกับทางน้าชลประทาน หรือกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดให้น้าในทางน้าชลประทานรั่วไหล
มาตรา ๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗
มาตรา ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗
๑๙ มาตรา ๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗
๑๗
๑๘

- ๓๒๕ อันอาจก่อให้เกิดการเสียหายแก่การชลประทาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดี
มอบหมาย ผู้ฝ่าฝืนนอกจากจะได้รับโทษตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ศาลจะสั่งให้ปิดถมคลองหรือทางน้านั้นมิให้
น้ารั่วไหลต่อไปก็ได้
เพื่อป้องกันอันตรายอันอาจเกิดแก่การชลประทาน อธิบดีมีอานาจสั่งให้ผู้กระทาการดังกล่าว
ในวรรคแรกปิดถมทางน้านั้นหรือกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อมิให้น้ารั่วไหลได้ต่อไป หากไม่ปฏิบัติตาม
คาสั่ง ให้อธิบดีมีอานาจสั่งให้เจ้าพนักงานจัดการได้ทันที และถ้าจาเป็นจะต้องใช้ที่ดินเพื่ อการนี้ ก็ให้มีอานาจใช้
ที่ดินริมคลองหรือริมทางน้านั้นได้เท่าที่จาเป็น ค่าใช้จ่ายในการนี้รวมทั้งค่าเสียหายที่จะต้องชดใช้ให้แก่เจ้าของ
ที่ดิน ให้คิดเอาจากผู้ฝ่าฝืนทั้งสิ้น
คลองหรือทางน้าใดที่ทาให้น้าในทางน้าชลประทานรั่วไหลอันอาจก่อให้เกิดการเสียหายแก่
การชลประทานมาก่อนวันใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ เมื่ออธิบดีเห็นสมควรก็ให้มีอานาจดาเนินการตามความใน
วรรคสองได้โดยอนุโลม
มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้ผู้ใดนาหรือปล่อยสัตว์พาหนะลงไปในทางน้าชลประทานประเภท ๑ และ
ประเภท ๒ หรือเหยียบย่าคันคลอง ชานคลองหรือบริเวณสิ่งก่อสร้างอันเกี่ยวกับ การชลประทาน เว้นแต่ในที่ที่
ได้กาหนดอนุญาตไว้หรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงาน
มาตรา ๒๘๒๐ ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งมูลฝอย ซากสัตว์ ซากพืช เถ้าถ่าน หรือสิ่งปฏิกูลลงในทางน้า
ชลประทาน หรือทาให้น้าเป็นอันตรายแก่การเพาะปลูกหรือการบริโภค
ห้ ามมิให้ ผู้ ใดปล่ อยน้ าซึ่ง ท าให้ เกิดเป็นพิ ษแก่น้าตามธรรมชาติ หรือสารเคมีเป็นพิ ษลงใน
ทางน้าชลประทาน จนอาจทาให้น้าในทางน้าชลประทานเป็นอันตรายแก่เกษตรกรรม การบริโภค อุปโภค หรือ
สุขภาพอนามัย
มาตรา ๒๙ ห้ ามมิให้ ผู้ ใดทาให้ ป ระตูน้า ฝาย เขื่อนระบาย ประตูระบาย ท่อน้า ท่อเชื่อม
สะพานทางน้า ปูม เสา หรือสายโทรศัพท์ ที่ใช้ในการชลประทานเสียหายจนอาจเกิดอันตรายหรือขัดข้องแก่
การใช้สิ่งที่กล่าวนั้น
มาตรา ๓๐ ห้ า มมิ ให้ ผู้ ใดกระท าการอย่ า งหนึ่ งอย่ า งใดอั น จะท าให้ เสี ย หายแก่ คั น คลอง
ชานคลอง ทานบ พนัง หรือหมุดระดับหลักฐานที่ใช้ในการชลประทาน
มาตรา ๓๑ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดอันจะเป็นการกีดขวางแก่แนวทางที่ได้
สารวจไว้ หรือเขตงาน หรือทาให้แนวทางที่ได้สารวจไว้ หรือหมุดหมายแสดงเขตงานคลาดเคลื่อนหรือสูญหาย
มาตรา ๓๒๒๑ ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ ปิดหรือเปิดประตูน้า เขื่อนระบาย
ประตูระบาย ท่อน้า ท่อเชื่อม สะพานทางน้า ปูม หรือลากเข็นสาลี่ในบริเวณทานบหรือประตูระบาย

มาตรา ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘
๒๑ มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗
๒๐

- ๓๒๖ มาตรา ๓๓ ห้ามมิให้ผู้ใด นอกจากนายช่างชลประทานหรือผู้ที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดี ทาการ
แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือรื้อถอนบรรดาสิ่งก่อสร้างอันเกี่ยวกับการชลประทาน
มาตรา ๓๔ ห้ามมิให้ผู้ใดขุด ลอก ทางน้าชลประทานอันจะทาให้เสียหายแก่การชลประทาน
หรือปิดกั้นทางน้าชลประทาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี
มาตรา ๓๕ เจ้าพนักงานมีอานาจสั่งห้ามมิให้ผู้ใดชักหรือใช้น้าในทางน้าชลประทานในเมื่อเห็น
ว่าจะเป็นเหตุที่จะก่อให้เกิดการเสียหายแก่ผู้อื่น
หมวด ๔
บทกำหนดโทษ
มาตรา ๓๖ ๒๒ ผู้ ใดไม่ชาระค่าชลประทานตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ออกตามความใน
มาตรา ๘ (๓) หรือ (๔) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสิบเท่าของค่าชลประทานที่ค้างชาระ
เมื่อผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งได้นาค่าชลประทานที่ค้างชาระ และเงินเพิ่มอีกหนึ่งเท่า
ของค่าชลประทานดังกล่าวมาชาระแก่เจ้าพนักงานภายในเวลาที่เจ้าพนักงานกาหนดให้แล้ว ให้ยกเว้นโทษใน
คดีนั้นเสีย
มาตรา ๓๖ ทวิ๒๓ ผู้ใดไม่ชาระค่าบารุงทางน้าชลประทานตามที่กาหนดในกฎกระทรวงออก
ตามความในมาตรา ๑๔ (๓) ต้องระวางโทษปรับเป็นจานวนสองเท่าของอัตราค่าบารุงทางน้าชลประทานที่พึง
ชาระ
เมื่อผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งได้นาค่าบารุงทางน้าชลประทานที่พึงชาระและเงินเพิ่มอีก
ร้อ ยละห้ าสิ บ ของค่ าบ ารุ งทางน้ าชลประทานดั งกล่ าวมาช าระแก่ เจ้าพนั กงานภายในเวลาที่ เจ้ าพนั ก งาน
กาหนดให้แล้ว ให้ยกเว้นโทษในคดีนั้นเสีย
มาตรา ๓๖ ตรี๒๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๓ เบญจ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนกฎกระทรวง
ออกตามความในมาตรา ๑๔ (๑) หรือ (๖) หรือฝ่าฝืนข้อห้าม ข้อจากัดหรือเงื่อนไขตามมาตรา ๑๕ (๓) หรือ
มาตรา ๑๖ หรือฝ่าฝืนคาสั่งตามมาตรา ๑๓ ตรี (๑) มาตรา ๒๐ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๔ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๓๗๒๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๓๖ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗
๒๔ มาตรา ๓๖ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗
๒๕ มาตรา ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘
๒๒
๒๓

- ๓๒๗ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น มาตรา ๒๘ วรรคสอง ต้ อ งระวางโทษจ าคุ ก ไม่ เกิ น สองปี หรื อ ปรั บ ไม่ เกิ น
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๓๘๒๖ ผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๓๕ มีความผิดต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท หรือจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจา
มาตรา ๓๙๒๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ มีความผิดต้องระวางโทษปรับเรียงตามตัวสัตว์ตัวละห้า
บาทขึ้นไป แต่ไม่เกินตัวละห้าสิบบาท
ถ้าเป็นกรณีที่มีผู้นาจับผู้กระทาผิด ให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาล ในกรณีเช่นนี้ให้ศาลมี
อานาจสั่งจ่ายสิน บนแก่ผู้นาจับกึ่งหนึ่งของจานวนเงินค่าปรับที่ชาระต่อศาล แต่ถ้าคดีถึงที่ สุดโดยคาสั่งของ
พนักงานผู้มีหน้าที่สอบสวนและเปรียบเทียบคดีอาญา ให้พนักงานเปรียบเทียบดังกล่าวจ่ายเงินสินบนจากเงิน
ค่าปรับที่ได้ชาระแก่ผู้นาจับกึ่งหนึ่ง และในกรณีที่มีผู้นาจับหลายคน ให้แบ่งเงินสินบนนั้นให้ได้รับคนละเท่า ๆ
กัน
มาตรา ๔๐๒๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๙ มีความผิดต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาท หรือจาคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจา
มาตรา ๔๑๒๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ มีความผิดต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจาคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งปรับทั้งจา
หมวด ๕
กำรรักษำพระรำชบัญญัติ

มาตรา ๔๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มี
อานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร
จอมพล ป. พิบูลสงครำม
นำยกรัฐมนตรี

มาตรา ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗
มาตรา ๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗
๒๘ มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗
๒๙ มาตรา ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗
๒๖
๒๗

- ๓๒๘ พระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗๓๐
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง
พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งประกาศใช้อยู่ในขณะนี้ ยังมีข้อความขาดตกบกพร่องอยู่หลายประการไม่เหมาะสมแก่
การดาเนินงาน และการควบคุมการชลประทานหลวง ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้ขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง จึง
เห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นการเหมาะสมแก่กาลสมัยยิ่งขึ้น
พระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗๓๑
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันนี้ กิจการชลประทานได้
ขยายตัวกว้างขวางขึ้น เพื่อให้ได้ผลตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ แต่ปรากฏว่า บทบัญญัติบางมาตรา
แห่งกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวงฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่เหมาะสมแก่การดาเนินงานก่อสร้าง การ
บารุงรักษา และการควบคุม ตลอดจนอัตราโทษ อานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่มีน้อยไม่พอเพียงที่จะใช้ในการ
ระงับปราบปรามผู้กระทาผิดให้ได้ผลอย่างแท้จริง จึงจาเป็นต้องแก้ไขเพื่อให้เหมาะสมแก่กาลสมัย
ประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๔๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๑๕๓๒
พระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘๓๓
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันนี้กิจการชลประทานได้
ขยายตัวกว้างขวางขึ้น นอกจากการใช้น้าเพื่อเกษตรกรรมแล้วมีการใช้น้าจากทางน้าชลประทานเพื่อกิจการ
โรงงาน การประปา การอุตสาหกรรม และกิจการอื่นด้วย แต่ปรากฏว่าบทบัญญัติบางมาตราแห่งกฎหมายว่า
ด้วยการชลประทานหลวงที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่อาจเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ประกอบกิจการโรงงาน
การประปา และกิจการอื่นเป็นการตอบแทนได้กับเพื่อประโยชน์แก่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวกับ
การชลประทาน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๑/ตอนที่ ๖๔/หน้า ๑๔๘๓/๑๒ ตุลาคม ๒๔๙๗
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๑/ตอนที่ ๑๒๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๗
๓๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนที่ ๗๖/ฉบับพิเศษ หน้า ๓/๑๒ พฤษภาคม ๒๕๑๕
๓๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๒/ตอนที่ ๓๓/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘
๓๐
๓๑

- ๓๒๙ พระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐๓๔
มาตรา ๖ พระราชกฤษฎีกากาหนดเขตบริเวณที่ดินที่คิดว่าจะเวนคืน และประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรีกาหนดการก่อสร้างการชลประทานเป็นการชลประทานที่เร่งด่วน ซึ่งออกโดยอาศัยอานาจตาม
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ให้คงใช้บังคับได้ตามอายุของพระราชกฤษฎีกานั้น
การเวนคืนและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวงที่ได้ปฏิบัติไปแล้วก่อนวัน
ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นอันใช้ได้ แต่การดาเนินการต่อไปให้ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ บ ทบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการเวนคื น
อสังหาริมทรัพย์ที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ บางอย่างไม่
เหมาะสมและซ้าซ้อนกับบทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ปรับปรุงใหม่แล้ว สมควร
ยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๓๔

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๔/ตอนที่ ๑๖๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๖๓/๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๐

- ๓๓๐ คำสั่งกรมชลประทำน
ที่ ช ๑๐๕๖/๒๕๔๖
เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลและเจ้ำหน้ำที่ของเทศบำลเป็นเจ้ำพนักงำน
----------------------------------------ด้วยแผนปฏิบัติการเพื่อกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจตามแผนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีผลใช้บังคับ โดยที่มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการนั้น เพื่อเป็นการรองรับแผนปฏิบัติการของกรมชลประทานในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช
๒๔๘๕ และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลบางตาแหน่ง ดังนี้
๑. แต่งตั้งให้ผู้ดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้
๑.๑ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
๑.๒ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
๑.๓ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
๑.๔ ประธานสภาเทศบาล
๑.๕ นายกเทศมนตรี
๑.๖ เทศมนตรี
๑.๗ ปลัดเทศบาล
เป็ น เจ้าพนักงานตามพระราชบัญ ญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ มีห น้าที่ดูแลรักษาทางน้า
ชลประทานประเภท ๒ และผิวจราจรทางลาเลียงย่อยบนคันคลองชลประทาน กรณีตามการถ่ายโอนภารกิจ
ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลและเขตเทศบาลที่รับผิดชอบ
๒. คาสั่งนี้ให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ทาการชลประทาน ที่ทาการเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
และที่ทาการเขตเทศบาลนั้น
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๕ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๔๖
นำยสำมำรถ โชคคณำพิทักษ์
(นำยสำมำรถ โชคคณำพิทักษ์)
อธิบดีกรมชลประทำน

- ๓๓๑ คำสั่งกรมชลประทำน
ที่ ช ๑๕๓๑/๒๕๔๖
เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเป็นเจ้ำพนักงำน
------------------------------------------ด้วยแผนปฏิบัติการเพื่อกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจตามแผนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีผลใช้บังคับ โดยที่มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการนั้น เพื่อเป็นการรองรับแผนปฏิบัติการของกรมชลประทานในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช
๒๔๘๕ และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบางตาแหน่ง ดังนี้
๑. แต่งตั้งให้ผู้ดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้
๑.๑ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๑.๒ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๑.๓ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็ น เจ้าพนักงานตามพระราชบัญ ญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ มีห น้าที่ดูแลรักษาทางน้า
ชลประทานประเภท ๒ และผิวจราจรทางลาเลียงย่อยบนคันคลองชลประทาน กรณีตามการถ่ายโอนภารกิจ
ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับผิดชอบ
๒. คาสั่งนี้ให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ทาการชลประทาน ที่ทาการเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๔๖
นำยสำมำรถ โชคคณำพิทักษ์
(นำยสำมำรถ โชคคณำพิทักษ์)
อธิบดีกรมชลประทำน

- ๓๓๒ -

- ๓๓๓ -

๓.๒ ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต

- ๓๓๔ -

- ๓๓๕ -

พระรำชบัญญัติ
กำรฌำปนกิจสงเครำะห์
พ.ศ. ๒๕๔๕
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๔๕
เป็นปีที่ ๕๗ ในรัชกำลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์
พระราชบั ญ ญั ตินี้ มีบ ทบัญ ญั ติบางประการเกี่ยวกับ การจากัดสิ ทธิและเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญ ญัติให้
กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ ตราพระราชบัญญั ติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕”
มาตรา ๒ ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ใช้ บั งคั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดเก้ าสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗

๑ราชกิจจานุเบกษา

เล่มที่ ๑๑๙/ตอนที่ ๔๒ ก/หน้า ๑/ ๓ พฤศภาคม ๒๕๔๕

- ๓๓๖ หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“การฌาปนกิจสงเคราะห์ ” หมายความว่า กิจการที่บุคคลหลายคนตกลงเข้าร่วมกันเพื่อทา
การสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่
ตกลงเข้าร่วมกันนั้นซึ่งถึงแก่ความตาย และมิได้ประสงค์จะหากาไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน
“สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ” หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ดาเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตินี้
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
“เงินค่าสมัคร” หมายความว่า เงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
“เงินสงเคราะห์ ” หมายความว่า เงินที่สมาชิกร่วมกันออกช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพ หรือ
ค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตาย รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อดาเนินกิจการของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
“สานักงาน ”หมายความว่า สานักงานที่เป็นที่ทาการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการดาเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“นายทะเบี ย น” หมายความว่ า นายทะเบี ย นสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ป ระจ าท้ อ งที่
กรุงเทพมหานครหรือนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาท้องที่อื่น แล้วแต่กรณี
“นายทะเบียนกลาง” หมายความว่า นายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์*
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ห้ามมิให้บุคคลใดนอกจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และการฌาปนกิจสงเคราะห์
ที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว ใช้คาแสดงชื่อในธุรกิจว่า “ฌาปนกิจสงเคราะห์” หรือคาอื่นใดทีม่ ีความหมายเช่นเดียวกัน
มาตรา ๖ ให้ผู้อานวยการสานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว*เป็นนายทะเบียนกลาง
นายทะเบี ยนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจาท้องที่กรุงเทพมหานครและนายทะเบียน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาท้องที่อื่นให้ผู้อานวยการสานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว*แต่งตั้ง
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์*รักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมไม่เกิน

- ๓๓๗ อัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม และกาหนดกิจการอื่นหรือออกระเบียบและประกาศ ทั้งนี้
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๒
กำรจัดตั้งสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์

มาตรา ๘ สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ จ ะมี ขึ้ น ได้ ก็ แ ต่ โ ดยอาศั ย อ านาจตามบทแห่ ง
พระราชบัญญัตินี้
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะมีวัตถุประสงค์นอกจากการฌาปนกิจสงเคราะห์มิได้
มาตรา ๙ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องมีข้อบังคับและต้องจดทะเบียน เมื่อได้จดทะเบียน
แล้วให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล
การตั้งสาขาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะกระทามิได้
มาตรา ๑๐ การขอจดทะเบี ยนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้ ผู้ เริ่มก่ อการจัดตั้ งจานวน
ไม่ น้ อ ยกว่ าเจ็ ด คน ยื่ น ค าขอพร้ อ มด้ ว ยข้ อ บั งคั บ ของสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ อ ย่ า งน้ อ ยสามฉบั บ ต่ อ
นายทะเบียนประจาท้องที่ที่จะตั้งสานักงาน
คุณสมบัติของผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และหลักเกณฑ์ วิธีการยื่นคาขอ
จดทะเบียน ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๑๑ ในการขอจดทะเบียน ถ้าได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐
มีข้อบังคับถูกต้องตามมาตรา ๑๓ และข้อบังคับนั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและวัตถุประสงค์ของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ กั บ ทั้ งผู้ เริ่ ม ก่อ การจั ด ตั้ งสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ทุ ก คนมีคุ ณ สมบั ติถู กต้ อ งตามที่ รัฐ มนตรี
ประกาศกาหนดตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนได้ และให้ออกใบสาคัญแสดงการจด
ทะเบียนตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดให้แก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น
ถ้าหากนายทะเบียนเห็นว่าในการขอจดทะเบียนมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง
ให้นายทะเบียนมีคาสั่งให้ผู้ยื่นคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง เมื่อได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงถูกต้องแล้วให้
นายทะเบียนออกใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนให้สมาคมนั้น
ถ้าผู้ ยื่ น ค าขอไม่ แ ก้ ไขหรือ เปลี่ ย นแปลงให้ ถู ก ต้ องตามวรรคสองภายในสามสิ บ วัน นั บ แต่
วันทราบคาสั่งนายทะเบียน ให้นายทะเบียนมีคาสั่งไม่รับจดทะเบียนและแจ้งคาสั่งไม่รับจดทะเบียนพร้อมด้วย
เหตุผลไปยังผู้ขอจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันยื่นคาขอ
ให้ ผู้ ขอจดทะเบี ย นมี สิ ท ธิอุท ธรณ์ คาสั่ งนั้ น ต่ อ ปลั ด กระทรวงได้ โดยท าเป็ น หนั งสื อ ยื่น ต่ อ
นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งดังกล่าว และให้นายทะเบียนส่งคาอุทธรณ์ต่อไปยัง
ปลัดกระทรวงโดยมิชักช้า

- ๓๓๘ ให้ ป ลั ดกระทรวงวินิ จ ฉัยให้ แล้ วเสร็จภายในหกสิ บวัน นับแต่วันยื่นอุทธรณ์ คาวินิจฉัยของ
ปลัดกระทรวงให้เป็นที่สุด
มาตรา ๑๒ ให้ น ายทะเบี ยนกลางประกาศการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๓ ข้ อ บั งคั บ ของสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ อ ย่ างน้ อ ยต้ อ งมี ข้ อ ความเกี่ ย วกั บ
เรื่องดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ ซึ่งต้องมีคาว่า “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์” กากับไว้กับชื่อนั้นด้วย
(๒) วัตถุประสงค์
(๓) ที่ตั้งสานักงาน และวันเวลาเปิดทาการ
(๔) วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ
(๕) อัตราเงินค่าสมัคร อัตราเงินค่าบารุง และอัตราเงินสงเคราะห์ และวิธีการชาระเงินนั้น
(๖) ข้อกาหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
(๗) วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว
(๘) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงิน
(๙) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
(๑๐) ข้อกาหนดเกี่ยวกับจานวนกรรมการ การพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ และการประชุม
ของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๔ คุณสมบัติของสมาชิก หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมาชิกให้เป็นไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด
วิธีการจ่ายเงินและการใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงินตามมาตรา ๑๓ (๗) และ (๘) ให้เป็นไป
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๑๕ วั น เวลาเปิ ด ท าการส านั ก งานตามมาตรา ๑๓ (๓) ต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่า ห้ า วัน ใน
หนึ่งสัปดาห์ และวันหนึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามชั่วโมง และให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ปิดประกาศวันและเวลา
เปิดทาการไว้ที่สานักงาน
มาตรา ๑๖ การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะกระทาได้ก็แต่
โดยมติของที่ประชุมใหญ่ และต้องนาไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับ แต่วันที่ที่ประชุมใหญ่
ลงมติ
การยื่ น ค าขอจดทะเบี ย นตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารที่ รัฐ มนตรี
ประกาศกาหนด
นายทะเบียนมีอานาจไม่รับจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ได้ เมื่อเห็นว่าการแก้ไขหรือเพิ่มเติมนั้นขัดต่อวัตถุประสงค์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือขัดต่อ
กฎหมาย

- ๓๓๙ การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จะยังไม่มีผลใช้บังคับจนกว่า
นายทะเบียนจะได้รับจดทะเบียนแล้ว
ในกรณีที่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ให้นามาตรา ๑๑ วรรคสี่และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องจัดให้มีป้ายชื่อเป็นภาษาไทยอ่านได้ชัดเจนติดไว้ที่
หน้าสานักงาน และต้องติดใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนไว้ที่สานักงานในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย
มาตรา ๑๘ ในกรณี ที่ ใบส าคั ญ แสดงการจดทะเบี ย นสู ญ หาย ถู ก ท าลายหรื อ ช ารุ ด ใน
สาระสาคัญให้นายทะเบียนออกใบแทนใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนให้เมื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ร้องขอ
การขอรั บ ใบแทนใบส าคั ญ แสดงการจดทะเบี ย น การออกใบแทนใบส าคั ญ แสดงการจด
ทะเบียนและแบบใบแทนใบสาคัญแสดงการจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนด
หมวด ๓
กำรดำเนินกิจกำรของสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์

มาตรา ๑๙ ให้ ผู้ เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็น
การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนเพื่อตั้งคณะกรรมการและมอบหมายการ
ทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการ ในระหว่างที่ยังมิได้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ให้ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการ
มาตรา ๒๐ การแต่งตั้งกรรมการและการเปลี่ยนตัวกรรมการ ให้ทาได้โดยมติของที่ป ระชุม
ใหญ่และต้องนาไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ในกรณี ที่น ายทะเบี ยนไม่รับจดทะเบียนกรรมการคนใด นายทะเบียนต้องแจ้งเหตุที่ไม่รับ
จดทะเบียนให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ไม่รับจดทะเบียน และให้นามาตรา
๑๑ วรรคสี่และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในระหว่ า งที่ ยั ง ไม่ มี ก ารจดทะเบี ย นกรรมการของสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ชุ ด ใหม่
ถ้าข้ อบั งคั บ ของสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ มิได้ก าหนดไว้เ ป็ น อย่ างอื่น ให้ กรรมการชุด เดิ มปฏิ บั ติห น้ าที่
กรรมการต่อไปจนกว่าจะได้มีการจดทะเบียนกรรมการชุดใหม่
มาตรา ๒๑ ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มีคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจานวน
ไม่น้ อยกว่าเจ็ดคน โดยมีตาแหน่ งนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ห นึ่งคน เลขานุการหนึ่งคน เหรัญ ญิ ก
หนึ่งคน และตาแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด เป็นผู้ดาเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และ

- ๓๔๐ เป็นผู้แทนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้ คณะกรรมการจะ
มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทาการแทนก็ได้
กรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
กรรมการสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ มี ว าระอยู่ ใ นต าแหน่ ง คราวละสองปี นั บ แต่ วั น ที่
นายทะเบียนรับจดทะเบียน
กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ เว้นแต่ที่
ประชุมใหญ่โดยมติสองในสามของผู้มาประชุมจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระและได้มีการแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทน
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
มาตรา ๒๒ การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะกรรมการเรียกประชุม ใหญ่สามัญประจาปี ปีละ
หนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน เพื่อ
(๑) รับทราบรายงานกิจการในรอบปีที่ผ่านมาของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(๒) พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการแทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม
(๔) พิจารณาวาระอื่น ๆ
มาตรา ๒๓ คณะกรรมการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
สมาชิกจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนจะทา
หนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อการใดการหนึ่งเมื่อใดก็ได้
ในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่
วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้องขอ ถ้าคณะกรรมการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญในระยะเวลา
ดังกล่าว ให้นายทะเบียนมีอานาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้
มาตรา ๒๔ ในการเรียกประชุมใหญ่สามัญหรือการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญตามมาตรา ๑๙
มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓ คณะกรรมการต้องส่งหนังสือนัดประชุมไปยังสมาชิกทุกคนซึ่งมีชื่อในทะเบียน
สมาชิกก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
การเรียกประชุมใหญ่ตามวรรคหนึ่งต้องระบุ สถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม
และจัดส่งรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามควรไปพร้อมกันด้วย
มาตรา ๒๕ การประชุมใหญ่ ต้องมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม
ถ้าในการประชุมนัดแรกสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม หากการประชุมนั้น
ได้นัดโดยสมาชิกร้องขอ ให้เลิกประชุม ถ้าการประชุมนั้นมิใช่โดยสมาชิกร้องขอ ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
ภายในสามสิบวัน การประชุมครั้งหลังนี้มีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสิบของจานวน
สมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม

- ๓๔๑ ในการประชุมใหญ่เพื่อแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับและการเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ต้องมีผู้มาประชุมตามวรรคหนึ่งเท่านั้น
มาตรา ๒๖ ในการประชุมใหญ่ สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี้ขาด
ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
เว้นแต่กรณีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ และการเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของผู้มาประชุม
มาตรา ๒๗ สมาชิ ก จะมอบฉั น ทะเป็ น หนั งสื อ ให้ ผู้ อื่ น ซึ่ งมิ ใช่ ส มาชิ ก มาประชุ ม ใหญ่ แ ละ
ออกเสียงแทนตนก็ได้
ผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งรับมอบฉันทะได้คนเดียว
มาตรา ๒๘ ในกรณี ที่จ ะมีมติเรื่องใด ถ้าส่ วนได้เสี ยของกรรมการหรือสมาชิกของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ใดขัดกับประโยชน์ได้เสียของสมาคม กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผู้นั้นจะออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้
มาตรา ๒๙ นายทะเบี ยนและพนักงานเจ้าหน้าที่ อาจเข้าร่วมการประชุมใหญ่ ของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์และอาจชี้แจงแสดงข้อคิดเห็นแก่ที่ประชุมใหญ่ได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มาตรา ๓๐ ห้ามมิให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เรียกเก็บเงินอื่นใดจากสมาชิกนอกเหนือจาก
เงินค่าสมัคร เงินค่าบารุง และเงินสงเคราะห์
เงินค่าสมัครให้เรียกเก็บจากผู้ซึ่งสมัครเข้าเป็นสมาชิกในครั้งแรกเพียงครั้งเดียวตามอัตราที่
กาหนดในข้อบังคับ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
เงินค่าบารุงให้เรียกเก็บจากสมาชิกเป็นรายเดือนหรือรายปีตามอัตราที่กาหนดในข้อบังคับแต่
ต้องไม่เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
เงินสงเคราะห์ให้เรียกเก็บได้ตามจานวนสมาชิกที่ตายตามอัตราที่กาหนดในข้อบังคับ แต่ต้อง
ไม่เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ อ าจเรี ย กเก็ บ เงิน สงเคราะห์ ไว้ล่ ว งหน้ าเพื่ อ ส ารองจ่ า ยเป็ น
ค่าจัดการศพได้แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ที่ประชุมใหญ่กาหนดและต้องกาหนดในข้อบังคับ
ในกรณี ที่ส มาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เลิ ก หรือสมาชิ กผู้ ใดพ้ น จากสมาชิกภาพให้ ส มาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์คืนเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บไว้ล่วงหน้าให้แก่สมาชิกเท่าที่สมาชิกผู้นั้นยังไม่ตกอยู่ในความ
ผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ตามที่ได้จ่ายล่วงหน้าไว้ให้แล้ว
มาตรา ๓๑ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาจหักเงินจานวนหนึ่งไว้จากเงินสงเคราะห์ได้ตาม
สมควรเพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน กิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามอัตราที่ที่ประชุมกาหนด
แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๒ กรรมการไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างหรือประโยชน์อย่างอื่นทานองเดียวกันจากสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์

- ๓๔๒ กรรมการอาจได้รับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ หรือประโยชน์อย่างอื่นทานองเดียวกันจากสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ได้ หากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้วางระเบียบไว้ให้จ่ายได้
ระเบียบของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุม ค่าพาหนะหรือประโยชน์
อย่างอื่นทานองเดียวกันให้แก่กรรมการ ต้องกระทาโดยมติของที่ประชุมใหญ่และต้องส่งสาเนาที่มีคารับรองว่า
ถูกต้องต่อนายทะเบียน
มาตรา ๓๓ ห้ามมิให้ผู้ใดชักชวน ชี้ช่อง หรือจัดการโดยวิธีใด ๆ ที่คล้ายคลึงกันให้ผู้ใดเข้าเป็น
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ยังมิได้จดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมาย
มาตรา ๓๔ ห้ามมิให้ผู้ใดชักชวน ชี้ช่อง หรือจัดการให้ผู้อื่นเข้าเป็นสมาชิกในสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ โดยได้รับประโยชน์ ตอบแทนเป็ นเงินหรือทรัพย์สินอื่นไม่ว่าจะเป็นสินจ้างหรือค่าใช้จ่ายอื่นจาก
การชักชวน ชี้ช่อง หรือจัดการนั้น
มาตรา ๓๕ สมาชิกมีสิทธิขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อ
ทราบการดาเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่สานักงานได้ในเวลาเปิดทาการ
หมวด ๔
กำรควบคุมสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์

มาตรา ๓๖ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่นายทะเบียน
กลางกาหนด และให้เก็บรักษาทะเบียนดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนไว้ที่
สานักงาน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องส่งสาเนาทะเบียนสมาชิกที่มีอยู่ในวันที่ครบเก้าสิบวันนับแต่
วันที่จดทะเบียนให้แก่นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันดังกล่าว และเมื่อสิ้นเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน
เดือนกันยายน และเดือนธันวาคมของทุกปี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องส่งสาเนาทะเบียนสมาชิกในส่วนที่มี
การเปลี่ยนแปลงจานวนสมาชิกตามที่เป็นอยู่ในวันสิ้นเดือนนั้นต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้น
เดือนนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๓๗ สมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ ต้องจัดให้มีสมุดชาระเงินประจาตัวสมาชิกให้แก่
สมาชิก บัญชีชาระเงินประจาตัวสมาชิก บัญชีแสดงฐานะการเงินและหลักฐานการรับจ่ายเงินตามแบบที่นาย
ทะเบียนกลางกาหนด และต้องเก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชีแสดงให้เห็นความถูกต้องแห่งบัญชีนั้นไว้ด้วย
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องรายงานจานวนเงินที่มีอยู่ในมือและในธนาคารตามที่เป็นอยู่ใน
วัน สิ้น เดือนมิถุนายนของทุกปีต่อนายทะเบี ยนภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นเดือนนั้น ตามหลั กเกณฑ์และ
วิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด

- ๓๔๓ มาตรา ๓๘ เมื่อสิ้นปี ปฏิทินทุกปี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ต้องทาบัญชีรายได้ รายจ่าย
และบัญชีงบดุลตามแบบที่นายทะเบียนกลางกาหนด เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายในหกสิบวันนับ
แต่วันสิ้นปี ให้ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่าย และบัญชี
งบดุลนั้นภายในกาหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
สมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ ต้ องส่ งส าเนางบดุล ตามวรรคหนึ่งที่มี คารับ รองว่ าถู กต้อ งต่ อ
นายทะเบี ย นเพื่อตรวจสอบภายในสามสิ บวันนั บแต่วันที่ ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องแสดงสาเนางบดุลไว้ที่สานักงานเพื่อให้สมาชิก
และผู้มีส่วนได้เสียตรวจดูได้ด้วย
มาตรา ๓๙ ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เก็บรักษาหลักฐานเอกสารตามมาตรา ๓๖ มาตรา
๓๗ และมาตรา ๓๘ ไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี
มาตรา ๔๐ ผู้มีส่วนได้เสียจะขอตรวจเอกสาร คัดเอกสาร หรือขอให้คัดรายการ และรับรอง
สาเนาเอกสารเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จากนายทะเบียนให้ยื่นคาขอตามแบบที่นายทะเบียนกลาง
กาหนด
มาตรา ๔๑ เพื่อประโยชน์แก่การดาเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ให้ เป็นไป
ด้วยดีเมื่อมีกรณี ที่น ายทะเบี ย นเห็ น สมควรที่จะได้ฟังความคิดเห็ นและคาวินิจฉัยของสมาชิกในปัญหาหรือ
กิจการใด นายทะเบียนมีอานาจสั่งให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อพิจารณาและวินิจฉัยปัญหา
หรือกิจการนั้นได้
มาตรา ๔๒ เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอว่าการประชุมใหญ่ของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ถ้าได้นัดเรียกหรือได้ประชุมกันหรือได้ลงมติฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ นายทะเบียนมีอานาจสั่งให้เพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ที่เกิดขึ้นในการประชุมที่
ได้เรียกหรือได้ประชุมกันหรือได้ลงมติฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นเสียได้
การร้องขอให้เพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่นั้น ถ้าสมาชิกเป็นผู้ร้องขอต้องร้องขอภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
ในกรณี ที่น ายทะเบี ย นมีคาสั่ งให้ เพิ กถอนมติที่ประชุมใหญ่ กรรมการคนใดคนหนึ่งมีสิ ท ธิ
อุทธรณ์คาสั่งนั้นต่อปลัดกระทรวงได้ โดยทาเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งคาสั่ง และให้นายทะเบียนส่งคาอุทธรณ์ต่อไปยังปลัดกระทรวงโดยมิชักช้า
ให้ ป ลั ดกระทรวงวินิ จ ฉัยให้ แล้ วเสร็จภายในหกสิ บวัน นับแต่วันยื่นอุทธรณ์ คาวินิจฉัยของ
ปลัดกระทรวงให้เป็นที่สุด
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กระทาการใดอัน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ถ้าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่ ร้องทุกข์หรือฟ้องคดี
ให้นายทะเบียนร้องทุกข์หรือฟ้องคดีได้ โดยให้พนักงานอัยการรับว่าต่างให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และให้

- ๓๔๔ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการร้องทุกข์ฟ้องคดีหรือว่าต่างแก่นายทะเบียนหรือพนักงาน
อัยการ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๔๔ ในกรณีที่คณะกรรมการหรือกรรมการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนจนทาให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือสมาชิก หรือทาให้มี
ข้ อ บกพร่ อ งเกี่ ย วกั บ การเงิน หรื อ การบั ญ ชี ให้ น ายทะเบี ย นมี อ านาจออกค าสั่ งเป็ น หนั งสื อ ให้ ป ฏิ บั ติ ก าร
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คณะกรรมการหรือกรรมการระงับการปฏิบัติบางส่วนที่เป็นเหตุให้เกิดข้อบกพร่องหรือ
เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือสมาชิก
(๒) ให้คณะกรรมการหรือกรรมการแก้ไขข้อบกพร่องตามวิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบียน
กาหนด
(๓) ให้คณะกรรมการหรือกรรมการหยุดปฏิบัติหน้าที่ เป็นการชั่วคราว เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง
นั้นให้แล้วเสร็จตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกาหนด
(๔) ให้คณะกรรมการพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ หรือให้กรรมการซึ่งเกี่ยวข้องกับการนั้นพ้นจาก
ตาแหน่งกรรมการ
มาตรา ๔๕ เมื่อนายทะเบียนสั่งให้คณะกรรมการพ้นจากตาแหน่งกรรมการทั้ งคณะ ให้นาย
ทะเบียนแต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราวขึ้นคณะหนึ่งมีอานาจหน้าที่และสิทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมการ และให้
คณะกรรมการชั่วคราวจัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ทั้งคณะให้เสร็จสิ้นภายในสี่สิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
มาตรา ๔๖ เมื่ อ นายทะเบี ย นสั่ ง ให้ ก รรมการคนใดพ้ น จากต าแหน่ ง กรรมการ ให้
คณะกรรมการส่วนที่เหลือเรียกประชุมใหญ่ตั้งผู้เป็นกรรมการแทนภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่กรรมการ
พ้นจากตาแหน่ง ถ้ามิได้ตั้งหรือตั้งกรรมการไม่ได้ตามกาหนดเวลา ให้นายทะเบียนแต่งตั้งสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
เป็นกรรมการแทน และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในตาแหน่งกรรมการเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
แต่ถ้าวาระของกรรมการผู้นั้นเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน คณะกรรมการส่วนที่เหลือจะเรียกประชุมใหญ่
เพื่อตั้งกรรมการแทนหรือนายทะเบียนจะดาเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนหรือไม่ก็ได้
ในกรณีที่คณะกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงเจ็ดคน ให้นายทะเบียนแต่งตั้งกรรมการชั่วคราวให้ครบ
จานวนเจ็ดคน และให้ คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจาก
ตาแหน่งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนแต่งตั้งกรรมการชั่วคราว
มาตรา ๔๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียน
มอบหมายและพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอานาจ
(๑) เข้าไปในสานักงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในวันทาการระหว่างเวลาพระอาทิตย์
ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

- ๓๔๕ (๒) สั่ งให้ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ส่ งหรือแสดงบัญ ชีและ
เอกสารของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(๓) สอบถามบุ คคลใน (๒) หรือเรียกบุคคลดังกล่ าวมาเพื่อสอบถามหรือแสดงข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ในกรณีการตรวจสอบกระทาโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อตรวจสอบแล้วให้เสนอรายงานการ
ตรวจสอบต่อนายทะเบียนด้วย
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายและพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามวรรคหนึ่ ง ให้บุ คคลซึ่งเกี่ยวข้องอานวยความสะดวกตามสมควรแก่นายทะเบียนหรือผู้ซึ่ งนายทะเบียน
มอบหมายและพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๔๘ นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายและพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีบัตร
ประจาตัวตามแบบที่นายทะเบียนกลางประกาศกาหนด
ในการปฏิบั ติการตามหน้าที่ นายทะเบียนหรือผู้ ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายและพนั กงาน
เจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจาตัวเมื่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องร้องขอ
หมวด ๕
กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ของส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ
และองค์กรวิชำชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภำยใต้กำรกำกับของรัฐ

มาตรา ๔๙ ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรวิชาชี พซึ่งเป็นนิติบุคคลที่
อยู่ ภ ายใต้การกากับ ของรัฐ ใดที่ ป ระสงค์จะดาเนิ นกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้ ปฏิ บัติตามระเบียบที่
กาหนดในมาตรา ๕๐
มาตรา ๕๐ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์*กาหนดระเบียบการขึ้น
ทะเบียนการดาเนินกิจการ การควบคุม และการเลิกกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกากับของรัฐขึ้นไว้ ระเบียบนี้เมื่อได้รับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วให้ใช้บังคับได้
เมื่อการฌาปนกิจ สงเคราะห์ ข องส่ ว นราชการ หน่ว ยงานของรัฐ รัฐ วิส าหกิจ และองค์ก ร
วิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกากับของรัฐได้ขึ้นทะเบียนตามระเบียบที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์*กาหนดในวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าการฌาปนกิจสงเคราะห์ดังกล่าวเป็นงานอันอยู่ใน
อานาจหน้าที่ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การ
กากับของรัฐนั้น

- ๓๔๖ หมวด ๖
กำรเลิกสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์

มาตรา ๕๑ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ย่อมเลิกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก
(๒) นายทะเบียนสั่งให้เลิกตามมาตรา ๕๒
(๓) ศาลสั่งให้เลิกตามมาตรา ๕๔
เมื่ อ เลิ ก สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ให้ น ายทะเบี ย นกลางประกาศการเลิ ก ในราชกิ จ จา
นุเบกษาและให้นายทะเบียนปิดประกาศที่สานักงานด้วย
มาตรา ๕๒ นายทะเบียนมีอานาจสั่งให้เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) สมาชิ ก ไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ในสี่ ข องจ านวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดร่ ว มกั น ยื่ น ค าร้ อ งขอต่ อ
นายทะเบียนขอให้เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์พร้อมด้วยเหตุผลประกอบคาร้องขอ และนายทะเบียนได้
สอบสวนหลักฐานและเหตุผลประกอบคาร้องขอแล้วเป็นที่ปรากฏแน่ชัดว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมควร
จะต้องเลิกดาเนินกิจการตามคาร้องขอนั้น
(๒) บุคคลอื่นซึ่งมิได้เป็นกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเข้ามากระทาการในฐานะกรรมการ
และนายทะเบียนได้มีคาสั่งให้บุคคลดังกล่าวเลิกการกระทาการในฐานะกรรมการแล้ว แต่ไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
ของนายทะเบียน
(๓) มีพฤติการณ์ที่ทาให้เห็นว่าการดาเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นไม่เป็นไป
โดยสุจริต และนายทะเบียนได้สอบสวนพฤติการณ์ดังกล่าวแล้วมีเหตุผลเป็นที่เชื่อถือได้
(๔) มี พ ฤติก ารณ์ ที่ ทาให้ เห็ น ว่าการด าเนิ น กิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ไม่ อาจ
ดาเนินต่อไปได้ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
เมื่อนายทะเบียนสั่งให้เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ใด ให้แจ้งคาสั่งเป็นหนังสือพร้อมด้วย
เหตุผลไปยังสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นภายในสามสิบวัน
มาตรา ๕๓ ในกรณี ที่ น ายทะเบี ย นสั่ งเลิ ก สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ต ามมาตรา ๕๒
กรรมการจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นมีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงโดยทาเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง และให้
นายทะเบียนส่งคาอุทธรณ์ต่อไปยังปลัดกระทรวงโดยมิชักช้า
ให้ ป ลั ดกระทรวงวินิ จ ฉัยให้ แล้ วเสร็จภายในหกสิ บวัน นับแต่วันยื่นอุทธรณ์ คาวินิจฉัยของ
ปลัดกระทรวงให้เป็นที่สุด
มาตรา ๕๔ ในกรณีที่นายทะเบียนเพิกเฉยหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๒ เมื่อผู้มีส่วนได้เสีย
ร้องขอ ศาลอาจสั่งให้เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นได้

- ๓๔๗ หมวด ๗
กำรชำระบัญชี

มาตรา ๕๕ เมื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ใดต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้มีการชาระบัญชี
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น และให้นาความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันว่าด้วยการชาระบัญชี
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจากัดและบริษัทจากัด มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะ
กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๕๖ ในการตั้งผู้ชาระบัญชีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ต้องเลิก ให้ที่ประชุมใหญ่
ตั้งผู้ชาระบั ญชีโดยได้รับ ความเห็ นชอบจากนายทะเบียนภายในสามสิ บวันนับแต่วันที่เลิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์หรือนับแต่วันที่ปลัดกระทรวงมีคาสั่งให้ยกอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี เพื่อทาการชาระบัญชีของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์
ในกรณี ที่ที่ป ระชุ มใหญ่ ไม่อาจตั้งผู้ช าระบัญ ชีภ ายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือนาย
ทะเบียนไม่ให้ความเห็นชอบในการตั้งผู้ชาระบัญชี ให้นายทะเบียนแต่งตั้งผู้ชาระบัญชีขึ้นทาการชาระบัญชี
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้
เมื่อ นายทะเบี ย นเห็ น สมควรหรือเมื่อ สมาชิ กมี จานวนไม่น้ อ ยกว่าสองในสามของสมาชิ ก
ทั้งหมด ร้องขอต่อนายทะเบียน นายทะเบียนจะแต่งตั้งผู้ชาระบัญชีคนใหม่แทนผู้ชาระบัญชีที่ได้ตั้งไว้ก็ได้
ให้นายทะเบียนจดทะเบียนผู้ชาระบัญชีที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง หรือ
ผู้ชาระบัญชีที่ได้รับแต่งตั้งตามวรรคสองหรือวรรคสาม และให้ปิดประกาศชื่อผู้ชาระบัญชีไว้ที่สานักงานและ
ที่ว่าการอาเภอแห่งท้องที่ที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นตั้งอยู่ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่จดทะเบียนผู้ชาระ
บัญชี
ผู้ชาระบัญชีอาจได้รับค่าตอบแทนตามที่นายทะเบียนกาหนด
มาตรา ๕๗ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนจดทะเบียนผู้ชาระบัญชี ให้ ผู้ชาระบัญชี
ปิดประกาศไว้ที่สานักงานและที่ว่าการอาเภอแห่งท้องที่ที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นตั้งอยู่ และประกาศ
โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่หรือโฆษณาทางวิทยุประจาท้องที่ว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้เลิกและ
แจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าหนี้ทุกคนซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุด บัญชีหรือเอกสารของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือ
ปรากฏจากทางอื่น เพื่อให้ทราบว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นเลิกและให้เจ้าหน้าที่ยื่นคาทวงหนี้แก่ผู้ชาระ
บัญชี
มาตรา ๕๘ เมื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เลิก ให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์มีหน้าที่จัดการรักษาทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไว้จนกว่าผู้ชาระบัญชี
จะเรียกให้ส่งมอบ
ผู้ชาระบัญชีจะเรียกให้คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ส่งมอบ
ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง พร้อมด้วยสมุดบัญชี เอกสารและสิ่งอื่นเมื่อใดก็ได้

- ๓๔๘ มาตรา ๕๙ ผู้ชาระบัญชีต้องทางบดุลของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์โดยมิชักช้าส่งให้ผู้สอบ
บัญชีเพื่อตรวจรับรองว่าถูกต้อง และในกรณีจาเป็นอาจร้องขอให้นายทะเบียนตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบ
งบดุลนั้นได้
เมื่อผู้สอบบัญชีรับรองงบดุลแล้ว ให้ผู้ชาระบัญชีเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติแล้ว
เสนองบดุลนั้นต่อนายทะเบียน
มาตรา ๖๐ เมื่อได้ชาระบัญชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่จะแบ่งให้แก่สมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ไม่ได้ ทรัพย์สินนั้นจะต้องโอนไปให้แก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อื่น หรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะตามที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือตามมติของที่ประชุม
ใหญ่ ในกรณีที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือที่ประชุมใหญ่มิได้มีมติไว้ ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน
หมวด ๘
บทกำหนดโทษ

มาตรา ๖๑ ผู้ ใดด าเนิ น กิ จ การการฌาปนกิ จ สงเคราะห์ โ ดยมิ ได้ จ ดทะเบี ย นเป็ น สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์หรือขึ้นทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
สามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๒ ผู้ใดเป็นสมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยรู้ว่าการฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น
มิได้จดทะเบียนเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือขึ้นทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตินี้
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
มาตรา ๖๓ ผู้ใดใช้คาแสดงชื่อในธุรกิจว่า “ฌาปนกิจสงเคราะห์” หรือคาอื่นใดที่มีความหมาย
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
กรรมการทุกคนต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน หนึ่ งหมื่นบาท เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่ วนในการกระทา
ความผิดของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น
มาตรา ๖๕ กรรมการผู้ใดรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่นทานองเดียวกันจาก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยไม่มีสิทธิที่จะรับได้ตามมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปีหรือปรับ
ไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ
ไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

- ๓๔๙ มาตรา ๖๗ ผู้ ใดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสั่ งนายทะเบี ย นหรือ ผู้ ซึ่ งนายทะเบี ย นมอบหมายหรื อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่อานวยความสะดวกแก่นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๖๘ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ข องสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ผู้ ใดไม่จัด การรัก ษา
ทรัพย์สินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือไม่ส่งมอบทรัพ ย์สิน สมุดบัญชี เอกสารและสิ่งอื่นของสมาคม
ฌาปนกิจ สงเคราะห์ ให้ แก่ผู้ ช าระบั ญ ชีตามมาตรา ๕๘ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ ไม่เกิน
สี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๙ ผู้ใดแบ่งหรือโอนทรัพย์สินที่เหลืออยู่เมื่อได้ชาระบัญชีแล้วให้แก่บุคคลใดอันเป็ น
การฝ่าฝืนมาตรา ๖๐ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
บทเฉพำะกำล
มาตรา ๗๐ นั บ แต่วัน ที่ พระราชบัญ ญั ตินี้ ใช้บั งคับ ให้ ถือว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่
จดทะเบี ย นตามพระราชบั ญ ญั ติก ารฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๑ นั บ แต่ วัน ที่ พ ระราชบั ญ ญั ตินี้ ใช้ บั งคั บ ให้ ถือ ว่าการฌาปนกิ จสงเคราะห์ ข อง
ส่วนราชการ องค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.
๒๕๑๗ เป็ นการฌาปนกิจสงเคราะห์ ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจที่ขึ้นทะเบียนตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๒ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจใดเป็นหุ้นและจัดตั้งบริษัท
และนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจากัด แล้วแต่กรณี จดทะเบียนบริษัทนั้นตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจแล้ว ให้การฌาปนกิจ
สงเคราะห์ของรัฐวิสาหกิจที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้ยังคงดาเนินการได้ต่อไป
จนกว่าจะมีการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตินี้และให้โอนบรรดาสิทธิ หน้าที่
และความรับผิดชอบของการฌาปนกิจสงเคราะห์ของรัฐวิสาหกิจนั้นไปเป็นของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่
จดทะเบียนแล้วนี้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันจดทะเบียนบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ
ดังกล่าว
ในกรณีที่ไม่มีการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการเลิกการฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น

- ๓๕๐ มาตรา ๗๓ ให้บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗ คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่า
จะมีกฎกระทรวง ระเบี ย บ ประกาศหรื อคาสั่งออกมาใช้บังคับแทนภายในหนึ่ งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นำยกรัฐมนตรี

- ๓๕๑ อัตรำค่ำธรรมเนียม

(๑) คาขอจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์
(๒) คาขอจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(๓) คาขอจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัว
กรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(๔) คาขอตรวจหรือคัดเอกสารเกี่ยวกับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(๕) คาขอเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
อย่างอื่น นอกจาก (๑) (๒) (๓) และ (๔)
(๖) ใบแทนใบสาคัญแสดงการจดทะเบียน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(๗) การรับรองสาเนาเอกสารเกี่ยวกับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ฉบับละ ๑๐๐

บาท

ฉบับละ

๕๐

บาท

ฉบับละ

๕๐

บาท

ฉบับละ

๕๐

บาท

ฉบับละ

๒๕

บาท

ฉบับละ ๑๐๐

บาท

ฉบับละ

บาท

๒๕

- ๓๕๒ หมำยเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉบั บ นี้ คือ โดยที่ การดาเนิ น การสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ทางด้านการเงินตามที่พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗ กาหนดไว้ไม่เหมาะสม
กับ สภาพเศรษฐกิจ และสั งคมปั จ จุ บั น และวิธีการควบคุ ม สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ตามที่ กาหนดไว้ใน
พระราชบั ญ ญั ติ ดั งกล่ าวยั งไม่ รั ด กุ ม พอที่ จ ะป้ อ งกั น การฉ้ อ โกงและการแสวงหาผลประโยชน์ จากกิ จการ
ฌาปนกิจ สงเคราะห์ ของกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ ของสมาคมได้ ท าให้ ส มาคมได้ รับ ความเสี ยหาย สมควร
ปรับปรุงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่อให้การคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของ
ประชาชนที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้เกิดความคล่องตัวใน
การบริหารงานของคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
*พระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับกำรโอนอำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒
มาตรา ๑๕ ในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารฌาปนกิ จ สงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้ แ ก้ ไ ขค าว่ า
“กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เป็น “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ” คาว่า
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ” คาว่า “ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เป็น “ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ” และคาว่า “อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ ” เป็น “ผู้อานวยการสานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว”
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บั ญ ญั ติให้ จั ดตั้งส่ วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภ ารกิจใหม่ ซึ่งได้มีก ารตราพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม นั้ น แล้ ว และเนื่ องจากพระราชบั ญ ญั ติดังกล่าวได้บัญ ญั ติให้ โอนอานาจหน้าที่ของส่ วนราชการ
รัฐมนตรีผู้ดารงตาแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิ มมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไข
บทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏ
ในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการ
โอนส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอานาจ
หน้ าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของ
หน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ดารง
ตาแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอานาจหน้าที่ และเพิ่มผู้แทนส่วนราชการใน

๒

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๕

- ๓๕๓ คณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วน
ราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญั ติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึง
จาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

- ๓๕๔ -

ตัวอย่ำง
คำสั่งสำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว
ที่ .... / ๒๕๔๗
เรื่อง แต่งตั้งนำยทะเบียนสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ประจำท้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด........ ตำมพระรำชบัญญัติกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕

เพื่อให้การดาเนินงานตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นไปโดย
เรียบร้อยเหมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ผู้อานวยการ
สานั ก งานกิ จการสตรีและสถาบั น ครอบครัว จึ งมีค าสั่ งแต่งตั้ งผู้ด ารงต าแหน่งต่ อไปนี้ เป็ นนายทะเบี ย นสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ประจาท้องที่ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ในเขตท้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
แห่งในเขตจังหวัด ..............ที่ดารงตาแหน่งนั้น ดังนี้
๑. องค์การบริหารส่วนตาบล
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
๒. เทศบาล
- นายกเทศมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๕

(นำยชำญยุทธ โฆศิรินนนท์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว

- ๓๕๕ -

ระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

ตามที่มีการถ่ายโอนภารกิจด้านการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์มา
ให้กระทรวงมหาดไทยดาเนินการตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น ดังนั้นเพื่อให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะการคลังเพียงพอ
สามารถจ่ ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพ จึงสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ (๑๐) และมาตรา ๑๗ (๒๗) แห่ ง
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัท ยา
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕ มาตรา ๖๗ (๖) และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๑๑ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ กระทรวงมหาดไทยจึง
ออกระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้
แทน

๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง/หน้า ๑/๓๐ กันยายน ๒๕๔๘

- ๓๕๖ ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ผู้สูงอายุ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย
“คนพิ ก าร” หมายความว่ า คนพิ ก ารที่ จ ดทะเบี ย นคนพิ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔
“ผู้ป่วยเอดส์” หมายความว่า ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทาการวินิจฉัยแล้ว
“ผู้อุปการะ” หมายความว่า บรรดาผู้ดูแลผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ เช่น บิดา มารดา
บุตร สามีภริยา ญาติพี่น้อง หรือบุคคลอื่นที่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการช่วยเหลือ แต่ทั้งนี้มิให้
หมายความรวมถึงสถานสงเคราะห์หรือองค์กรที่ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“เงิน สงเคราะห์ เพื่ อ การยั งชี พ ” หมายความว่า เงิน งบประมาณขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิได้รับเงินโดยจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ
“ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ” หมายความว่า ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งได้รับ
การอนุมัติรายชื่อจากผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมืองพัทยา
องค์การบริหารส่วนตาบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเว้นกรุงเทพมหานคร
“ประชาคม” หมายความว่า การรวมตัวกันของชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชน
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาหรือกระทาการบางอย่างให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้ระบบการจัดการที่มีการเชื่อมโยง
เป็นเครือข่าย ซึ่งการจัดองค์กรให้เป็นไปตามที่ทางราชการกาหนด
“ประชาคมหมู่บ้าน” หมายความว่า ประชาคมในเขตหมู่บ้าน
“ประชาคมท้องถิ่น” หมายความว่า ประชาคมจังหวัดสาหรับเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประชาคมเมืองสาหรับเขตเทศบาล เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ประชาคม
ตาบลสาหรับเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล นายกเมืองพัทยา หรือผู้บริหารสูงสุดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง และให้หมายความรวมถึงรองนายกองค์การบริหารส่วนจั งหวัด รองนายกเทศมนตรี รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกเมืองพัทยา หรือรองผู้บริหารสูงสุดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับมอบ
อานาจจากบุคคลดังกล่าว แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร
“พนั ก งานส่ ว นท้ องถิ่ น ” หมายความว่า ข้ าราชการองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด พนั ก งาน
เทศบาล พนักงานส่วนตาบล พนักงานเมืองพัทยา และข้าราชการหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ โดยมีอานาจตีความและวินิจฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบั ติตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดาเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบนี้

- ๓๕๗ หมวด ๑
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเครำะห์

ข้อ ๖ ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ ได้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่มีคุณสมบัติ
ดังนี้
(๑) มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) มี ร ายได้ ไม่ เพี ย งพอแก่ ก ารยั งชี พ หรื อถู ก ทอดทิ้ ง หรือ ขาดผู้ อุ ป การะเลี้ ย งดู หรือ ไม่
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
ข้อ ๗ ในกรณีผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมื อนกัน ให้ผู้ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนกว่า หรือผู้ที่มีปัญหาซ้าซ้อน หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ เป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน
หมวด ๒
วิธีกำรพิจำรณำผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเครำะห์

ส่วนที่ ๑
ผู้สูงอำยุและคนพิกำร

ข้ อ ๘ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การกั บ ผู้ สู ง อายุ แ ละคนพิ ก ารด้ ว ยวิ ธี ก าร
ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและคนพิการที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ แล้วเสนอต่อที่ประชุม
ประชาคมท้องถิ่น เพื่อทาการพิจารณาจัดลาดับผู้ มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ทั้งนี้ ให้นาความในข้อ ๗ และ
บัญชีรายชื่อที่สารองไว้ที่จังหวัดมาประกอบการพิจารณาจัดลาดับด้วย สาหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
ให้มีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทาการคัดเลือกโดยจัดลาดับผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ของหมู่บ้าน
ก่อน
(๒) นารายชื่อผู้สูงอายุและคนพิการที่ผ่านการคัดเลือกตามข้อ ๘ (๑) มาจัดทาเป็นบัญชีผู้มี
สิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ แล้วปิดประกาศไว้โดยเปิดเผยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ณ สานักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่อื่น ๆ ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด หากไม่มีผู้ใดคัดค้านให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนาเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามบัญชีผู้มี
สิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์

- ๓๕๘ ในกรณีที่มีการคัดค้านบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ดังกล่าว ให้ ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบการคัดค้านบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ประกอบด้วย ผู้แทนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและผู้แทนของประชาคมท้องถิ่นจานวนไม่น้อยกว่าห้าคน และให้คณะกรรมการตรวจสอบการ
คัดค้านบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติหรือถอดถอนรายชื่อในบัญชีต่อไป
ส่วนที่ ๒
ผู้ป่วยเอดส์

ข้อ ๙ ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ และมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ยื่น
คาขอต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลาเนาอยู่
ในกรณีที่ผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นคาขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบ
อานาจให้ผู้อุปการะมาดาเนินการแทนก็ได้
แบบคาขอรับ การสงเคราะห์ และหนั งสื อมอบอานาจให้ เป็น ไปตามที่ กระทรวงมหาดไทย
กาหนด
ข้อ ๑๐ เมื่อมีผู้ป่วยเอดส์มายื่นคาขอรับการสงเคราะห์ตามข้อ ๙ ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นมี
หน้ าที่ ออกไปตรวจสภาพความเป็ น อยู่ ของผู้ ขอรับ การสงเคราะห์ ว่าเป็ นผู้ มีคุณ สมบั ติส มควรจะได้รับ การ
สงเคราะห์หรือไม่ โดยให้นาความในข้อ ๗ มาประกอบการพิจารณาจัดลาดับด้วยและให้จัดทาบัญชีรายชื่ อ
ผู้ป่ วยเอดส์ ที่มีสิ ทธิได้รับ เงิน สงเคราะห์ เพื่อการยังชีพเสนอผู้ บ ริห ารท้องถิ่นอนุมัติให้ เป็นผู้ มีสิ ทธิได้รับ เงิน
สงเคราะห์ตามระเบียบนี้
ส่วนที่ ๓
กำรจัดทำทะเบียนประวัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเครำะห์

ข้อ ๑๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาทะเบียนประวัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์
ไว้เป็นหลักฐานทุกคน และให้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ให้สานักงานท้องถิ่นจังหวัดทราบ
ข้อ ๑๒ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ให้สานักงานท้องถิ่นจังหวัดแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงิน
สงเคราะห์ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพในปีงบประมาณถัดไป

- ๓๕๙ หมวด ๓
กำรเปลี่ยนแปลงรำยชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเครำะห์

ข้อ ๑๓ ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้ให้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพนับ
แต่วันที่ได้รับอนุมัติรายชื่อจากผู้บริหารท้องถิ่น และให้สิทธิดังกล่าวสิ้นสุดลงในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ถึงแก่กรรม
(๒) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖
กรณีสิทธิดังกล่าวสิ้นสุดลงตาม (๑) ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
ภายในสามวันนับแต่วันที่เสียชีวิต และสั่งระงับการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสาหรับผู้ที่ถึงแก่กรรมนั้นในงวด
เบิกจ่ายถัดไป
กรณีสิทธิดังกล่าวสิ้นสุดลงตาม (๒) สาหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ให้ดาเนินการตามข้อ ๘
วรรคสอง ก่อนเสนอผู้บริหารท้องถิ่นสั่งถอดถอนรายชื่อและระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพในงวดเบิกจ่ายถัดไป
กรณี สิทธิดังกล่าวสิ้นสุ ดลงตาม (๒) สาหรับผู้ป่วยเอดส์ให้ พนักงานส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงก่อนเสนอผู้บริหารท้องถิ่นสั่งถอดถอนรายชื่อและระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพในงวดเบิกจ่ายถัดไป
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการระงับการจ่ายเงินตามข้อ ๑๓ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเลื่อนผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ในบัญชีรายชื่อลาดับถัดไปเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงิน
สงเคราะห์แทนผู้ที่หมดสิทธิ
ข้อ ๑๕ การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบกับบัญชีรายชื่อ ให้ดาเนินการตามข้อ ๘ หรือข้อ ๙ แล้วแต่กรณี ก่อนเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา
อนุมัติให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์
หมวด ๔
งบประมำณและวิธีกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพ

ข้อ ๑๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะตั้งงบประมาณของตนเองหรือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพได้ในกรณี ดังนี้
(๑) จ่ายให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
(๒) จ่ายให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
(๓) จ่ า ยสมทบให้ แ ก่ ผู้ สู ง อายุ คนพิ ก าร และผู้ ป่ ว ยเอดส์ ตามบั ญ ชี ร ายชื่ อ ที่ ได้ รั บ การ
สงเคราะห์งบประมาณเบี้ยยังชีพจากรั ฐอยู่เดิม ในกรณีที่อัตราที่ได้รับจากรัฐน้อยกว่าอัตราที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตาม (๑) และ (๒)

- ๓๖๐ ข้ อ ๑๗ การตั้ งงบประมาณและวิ ธี ก ารจ่ า ยเงิ น ตามข้ อ ๑๖ ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยมิต้องจ่ายเป็นเช็ค
ในกรณีจ่ายเงินให้แก่ผู้รับมอบอานาจจะต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ได้รับ
มอบอานาจและต้องได้รับการยืนยันว่าผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ยังมีชีวิตอยู่
หากเป็ น การโอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น บั น ทึ ก
รายละเอียดการโอนเงินในบัญชีการจ่ายเงินสงเคราะห์ โดยใช้หลักฐานการโอนเงินเป็นหลักฐานประกอบการ
จ่ายเงิน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บรักษาหลักฐานการจ่ายหรือโอนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพไว้
เพื่อการตรวจสอบ
ข้อ ๑๘ การจ่ายเงินตามข้อ ๑๖ ให้จ่ายได้ในอัตรา ดังนี้
(๑) จ่ายตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
(๒) หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความประสงค์จะจ่ายเกินกว่าที่กาหนดตาม (๑) ให้
สามารถที่จะกระทาได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าสองเท่าของอัตราที่กาหนดหรือไม่เกินกว่าหนึ่งพันบาท โดยให้เสนอ
สภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและให้คานึงถึงสถานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
(๓) การจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์แต่ละประเภท ให้จ่ายได้ในอัตราเดียวกัน
ข้อ ๑๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้มีสิทธิได้รับเงิน
สงเคราะห์เดือนละ ๑ ครั้ง ยกเว้นการจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ จะจ่ายปีละ ๒ ครั้ง ๆ ละ
๖ เดือน ก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพิ นิจของผู้บริหารท้องถิ่น ด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดตามความประสงค์ของผู้มีสิทธิได้รับ
เงินสงเคราะห์ ดังต่อไปนี้
(๑) จ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์
(๒) จ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มี
สิทธิได้รับเงินสงเคราะห์
การโอนเข้ า บั ญ ชี เงิ น ฝากธนาคาร ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ค่าธรรมเนียมในการโอน
หนั งสื อแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์ ของผู้มีสิ ทธิได้รับเงินสงเคราะห์ และ
หนังสือมอบอานาจ ให้ทาตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ข้อ ๒๐ ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งผู้ มีสิ ทธิได้รับ เงิน สงเคราะห์ มาแสดงตนต่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อยืนยัน
ความประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพนั้นต่อไป ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ไม่สามารถ
มาแสดงตนได้จะมอบอานาจตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดให้บุคคลอื่นมาแจ้งแทนก็ได้

- ๓๖๑ (๒) น าบั ญ ชี ผู้ มี สิ ท ธิได้ รับ เงิน สงเคราะห์ เฉพาะผู้ สู งอายุ และคนพิ ก าร ปิด ประกาศไว้โดย
เปิดเผยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ณ สานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่อื่ น ๆ ตามที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
ในกรณีที่มีการคัดค้านบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบการคัดค้านบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ประกอบด้วยผู้แทนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและผู้แทนของประชาคมท้ องถิ่นจานวนไม่น้อยกว่าห้าคน และให้คณะกรรมการตรวจสอบการ
คัดค้านบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติหรือถอดถอนรายชื่อในบัญชีต่อไป
ข้อ ๒๑ ก่อนการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ใน
งวดแรกจะต้องมีการแสดงตนหรือได้รับหนังสือมอบอานาจแจ้งการมีชีวิตอยู่ และหนังสือจากบุคคลที่น่าเชื่อถือ
รับรองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า หากผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์นั้นเสียชีวิตจะแจ้ง ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทราบภายในสามวันนับแต่วันที่เสียชีวิต
บทเฉพำะกำล

ข้ อ ๒๒ ระเบี ย บนี้ มิ ให้ ก ระทบกั บ ผู้ สู ง อายุ ต ามระเบี ย บกรมประชาสงเคราะห์ ว่ า ด้ ว ย
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสาหรับผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
คนพิการตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๙ และผู้ป่วย
เอดส์ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนส่งเสริมสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน พ.ศ.
๒๕๔๓
ข้อ ๒๓ ในกรณีที่การดาเนินการใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ก่อนที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ
ให้ถือเป็นการปฏิบัติที่ชอบด้วยระเบียบนี้ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
นับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ

ประกำศ ณ วันที่ ๒๖ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๔๘
สมชำย สุนทรวัฒน์
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

- ๓๖๒ -

- ๓๖๓ -

๓.๓ ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย

- ๓๖๔ -

- ๓๖๕ -

พระรำชบัญญัติ
มำตรำชั่งตวงวัด
พ.ศ. ๒๕๔๒
[แก้ไขเพิม่ เติมถึง ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๙]
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกำลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัด
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกั บ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ ตราพระราชบัญญั ติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พระพุทธศักราช ๒๔๖๖
(๒) พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖
(๓) พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๔๖๖ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗
๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๒๙ ก/หน้า ๑๑/๒๑ เมษายน ๒๕๔๒

- ๓๖๖ (๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๗๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕
(๕) พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๖
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“มาตราชั่งตวงวัด” หมายความว่า หน่วยที่กาหนดให้รู้ขนาดหรืออัตราเทียบส่วนใด ๆ ของ
ปริมาณต่าง ๆ
“เครื่องชั่งตวงวัด” หมายความว่า เครื่องชั่ง เครื่องตวง และเครื่องวัด
“เครื่ อ งชั่ ง ” หมายความว่า เครื่อ งส าหรับ ใช้ ชั่ งแสดงน้ าหนั ก และให้ ห มายความรวมถึ ง
ตุ้มน้าหนักที่ใช้ในการชั่งและส่วนประกอบของเครื่องชั่งที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
“เครื่องตวง” หมายความว่า เครื่องที่มีลักษณะเป็นภาชนะสาหรับใช้ตวงแสดงปริมาตรของ
สิ่งของ และให้หมายความรวมถึงส่วนประกอบของเครื่องตวงที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
“เครื่องวัด” หมายความว่า เครื่องสาหรับใช้วัดแสดงปริมาณหรือหน่วยของสิ่งใด ๆ แต่ไม่ใช่
เครื่องชั่งหรือเครื่องตวง และให้หมายความรวมถึงส่วนประกอบของเครื่องวัดที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
“การให้ บ ริ การชั่ง ตวงหรือวัด ” หมายความว่า การประกอบธุรกิจรับ ทาการชั่ง ตวงหรือ
วัดสินค้าของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
“สิ น ค้ าหี บ ห่ อ ” หมายความว่า สิ น ค้ าที่ ได้บ รรจุ ห รือมี สิ่ งหุ้ ม ห่ อซึ่ งเจตนาจะซื้ อ ขายหรือ
จาหน่ายกันตามปริมาณที่บรรจุหรือหุ้มห่อไว้นั้น ไม่ว่าจะซื้อ ขายหรือจาหน่ายสิ่งที่ใช้บรรจุหรือสิ่งหุ้มห่อด้วย
หรือไม่ก็ตาม
“ผู้ บ รรจุ ” หมายความว่ า ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า หี บ ห่ อ และให้ ห มายความรวมถึ ง ผู้ น าเข้ า มาใน
ราชอาณาจักรหรือผู้แบ่งบรรจุซึ่ งสินค้าหีบห่อ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้แบ่งขายหรือจาหน่ายสินค้าจากสิ่งที่ใช้บรรจุ
หรือสิ่งหุ้มห่อโดยมีเจตนามิให้เป็นสินค้าหีบห่ออีกต่อไป
“สานักงานกลาง” หมายความว่า สานักงานกลางชั่งตวงวัด
“สานักงานสาขา” หมายความว่า สานักงานสาขาของสานักงานกลาง
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
ตามพระราชบัญญัตินี้
“นายตรวจชั่งตวงวัด ”๒ หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานส่ วนท้องถิ่นตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการค้าภายใน*
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๒

มาตรา ๔ นิยามคาว่า “นายตรวจชั่งตวงวัด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

- ๓๖๗ มาตรา ๕ ให้ รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิ ช ย์รักษาการตามพระราชบั ญ ญั ตินี้ และให้ มี
อานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายตรวจชั่งตวงวัด ออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา
ท้ายพระราชบัญญัตินี้กับกาหนดกิจการอื่นและออกประกาศตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๖ ให้จัดตั้งสานักงานกลางชั่งตวงวัดขึ้นในกรมการค้าภายใน* กระทรวงพาณิชย์ โดย
มีอธิบดีกรมการค้าภายใน*เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสานักงานและมีอานาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เก็บรักษาแบบมาตราชั่งตวงวัด
(๒) ออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจและใบอนุญาต
(๓) ตรวจสอบและให้คารับรองเครื่องชั่งตวงวัด
(๔) จดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว
(๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗ รัฐมนตรีมีอานาจจัดตั้งสานักงานสาขาขึ้นในท้องที่ที่เห็นสมควรและจะให้มีเขต
อานาจตลอดถึงท้องที่อื่นด้วยก็ได้
รัฐมนตรีจะกาหนดให้สานักงานสาขามีอานาจหน้าที่ตามมาตรา ๖ ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้
การจัดตั้งสานักงานสาขาตามวรรคหนึ่งและการกาหนดอานาจหน้าที่ตามวรรคสอง ให้ทาเป็น
ประกาศโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘ เครื่องชั่งและเครื่องตวงที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่เครื่องชั่งและ
เครื่องตวงทุกชนิด เว้นแต่เครื่องชั่งและเครื่องตวงที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดให้ยกเว้น
เครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ได้แก่เครื่องวัดที่รัฐมนตรีกาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๙ การชั่ง การตวงและการวัดทั้งปวง ให้ใช้มาตราชั่งตวงวัดในระบบเมตริกหรือใน
ระบบประเพณีที่เทียบเข้าหาระบบเมตริกตามที่กาหนดในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๐ ในการซื้อขายหรือจาหน่ายสินค้าใด ๆ ในท้องที่ใด ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรให้ใช้
มาตราชั่งตวงวัดเฉพาะในระบบเมตริกตามมาตรา ๙ หรือให้กระทาโดยการชั่ง การตวงหรือการวัด อย่างใด
อย่างหนึ่ง ให้รัฐมนตรีมีอานาจประกาศกาหนด
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา

- ๓๖๘ มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ต้องใช้มาตราชั่งตวงวัดในระบบอื่นนอกจากที่กาหนดในมาตรา ๙ หรือ
ในกรณี ที่ต้องใช้เครื่องชั่งตวงวัดอย่ างอื่น นอกจากที่กาหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๖ ส าหรับในทาง
วิชาชีพหรือในทางวิทยาศาสตร์ ให้ใช้มาตราชั่งตวงวัดในระบบนั้นหรือให้ใช้เครื่องชั่งตวงวัดนั้นได้เมื่อรัฐมนตรี
หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายอนุญาต
หมวด ๒
แบบมำตรำชั่งตวงวัด

มาตรา ๑๒ เครื่องชั่งตวงวัดต้องได้รับการตรวจสอบความเที่ย งกับแบบมาตราชั่งตวงวัดตาม
พระราชบัญญัตินี้
แบบมาตราชั่งตวงวัดตามวรรคหนึ่ง ให้เรียกชื่อย่อว่า “แบบมาตรา” และแบ่งออกเป็นแบบ
มาตราชั้นหนึ่ง แบบมาตราชั้นสอง และแบบมาตราชั้นสาม
แบบมาตราชั้นหนึ่ง ได้แก่ แบบมาตราที่สานักงานมาตราชั่งตวงวัดระหว่างประเทศกาหนดให้
ใช้หรือรับรองความเที่ยงแล้ว
แบบมาตราชั้นสอง ได้แก่ แบบมาตราที่ได้ตรวจสอบความเที่ยงกับแบบมาตราชั้นหนึ่งแล้ว
แบบมาตราชั้นสาม ได้แก่ แบบมาตราที่ได้ตรวจสอบความเที่ยงกับแบบมาตราชั้นสองแล้ว
มาตรา ๑๓ ให้รัฐมนตรีจัดให้มีแบบมาตราชั้นหนึ่งไว้สาหรับใช้ตรวจสอบความเที่ยงของแบบ
มาตราชั้นสอง
ในกรณีที่ไม่อาจจัดหาแบบมาตราชั้นหนึ่งชนิดใดได้ ให้รัฐมนตรีจัดให้มีแบบมาตราชั้นหนึ่ง
ชนิดนั้นขึ้นได้ตามที่เห็นสมควร และให้ถือว่าแบบมาตราที่รัฐมนตรีจัดให้มีขึ้นนั้นเป็นแบบมาตราชั้นหนึ่ง
มาตรา ๑๔ ให้สานักงานกลางจัดให้มีแบบมาตราชั้นสองไว้สาหรับ ใช้ตรวจสอบความเที่ยง
ของแบบมาตราชั้นสาม
มาตรา ๑๕ ให้ สานักงานกลางและสานักงานสาขาจัดให้มีแบบมาตราชั้นสามไว้สาหรับใช้
ตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องชั่งตวงวัด
หมวด ๓
เครื่องชั่งตวงวัด

มาตรา ๑๖ ให้รัฐมนตรีกาหนดชนิดและลักษณะของเครื่องชั่งตวงวัด และรายละเอียดวัสดุที่
ใช้ผลิตเครื่องชั่งตวงวัดในกฎกระทรวง

- ๓๖๙ มาตรา ๑๗ ผู้ใดจะประกอบธุรกิจในการผลิต นาเข้า ขาย ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดหรือให้บริการ
ชั่งตวงหรื อวัด ต้องปฏิบั ติตามหลั กเกณฑ์ ที่กาหนดในกฎกระทรวง และต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้ าที่ ณ
สานักงานกลางหรือสานักงานสาขาตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง
เมื่อพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ได้รับ แจ้งตามวรรคหนึ่งและตรวจสอบว่าถูก ต้องตามที่ กาหนดใน
กฎกระทรวงแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง
ให้แก่ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ในกรณีที่การแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้ พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับ
แจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจออกคาสั่งให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นผล
ในกรณีที่ผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนดตามวรรคสาม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง
ผู้ได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจต้องเสีย ค่าธรรมเนียมในการประกอบธุรกิจตามอัตรา
ที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจสูญหายหรือถูกทาลาย ให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจยื่น คาขอรับใบแทนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจภายในสิบห้าวันนับแต่วันทราบการสูญหายหรือ
ถูกทาลาย
มาตรา ๑๙ ผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจหรือใบแทนหนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิจไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ผลิต สานักงานนาเข้า สถานที่ขาย สถานที่
ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัด หรือสถานที่ให้บริการชั่งตวงหรือวัด แล้วแต่กรณี เว้นแต่อยู่ในระหว่างการขอรับใบแทน
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๘
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีคาสั่งตามมาตรา ๑๗ วรรคสาม ถ้าผู้ที่ได้รับคาสั่ง
ไม่พอใจคาสั่งดังกล่าว ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคาสั่ง
ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์แล้วแจ้งคาวินิจฉัยเป็น
หนังสือไปยังผู้อุทธรณ์
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
มาตรา ๒๑ ผู้ ป ระกอบธุ รกิ จต้ อ งประกอบกิ จ การให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๒๒ ให้ผู้ประกอบธุรกิจในการให้บริการชั่ง ตวงหรื อวัดออกหนังสือแสดงผลการชั่ง
การตวงหรือการวัดให้แก่ผู้ขอรับบริการชั่ง ตวงหรือวัดทุกครั้ง ในหนังสือดังกล่าวให้มีลายมือชื่อผู้ควบคุมการชั่ง
การตวงหรือการวัด พร้อมทั้งระบุวัน เวลาและสถานที่ที่ทาการชั่ง ตวงหรือวัดด้วย

- ๓๗๐ มาตรา ๒๓ อธิบดีมีอานาจประกาศกาหนดข้อปฏิบั ติในการบารุงรักษาเครื่องชั่งตวงวัด และ
การให้บริการชั่ง ตวงหรือวัด เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการชั่ง ตวงหรือวัดหรือผู้ควบคุมการชั่ง การตวง
หรือการวัดถือปฏิบัติ
ในกรณีที่มีการปฏิบัติผิดข้อปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายสั่งเป็น
หนังสือให้ทาการแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนด
มาตรา ๒๔ ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจในการขายเครื่องชั่งตวงวัดขายหรือจาหน่ายเครื่องชั่ง
ตวงวัดที่ไม่มีการให้คารับรองตามมาตรา ๓๐ หรือที่คารับรองสิ้นอายุแล้วตามมาตรา ๓๓ เว้นแต่เครื่องชั่งตวง
วัดที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดให้ยกเว้นการให้คารับรองตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง
มาตรา ๒๕ ในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้ากับผู้อื่น หรือการให้บริการชั่ง ตวงหรือวัด
หรือการใช้เครื่องชั่งตวงวัดเพื่อประโยชน์ในการคานวณค่าตอบแทน ค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียม ห้ามมิให้
ผู้ใดใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่มีการให้คารับรองตามมาตรา ๓๐ หรือที่คารับรองสิ้นอายุแล้วตามมาตรา ๓๓ ไม่ว่า
จะเป็นเครื่องชั่งตวงวัดที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดให้ยกเว้นการให้คารับรองตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือไม่ก็
ตาม
รัฐมนตรีมีอานาจประกาศกาหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งตวงวัดเพื่อให้ ผู้ใช้เครื่องชั่ง
ตวงวัดถือปฏิบัติ
มาตรา ๒๖ ความเที่ยงของเครื่องชั่งตวงวัดที่ใช้ในกิจการตามมาตรา ๒๕ ต้องอยู่ภายในอัตรา
เผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายเครื่องชั่งตวงวัดชนิดติดตรึงอยู่กับที่ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา และเป็นเครื่องชั่งตวงวัดที่มีการให้คารับรองแล้ว ให้ผู้ครอบครองเครื่อง
ชั่งตวงวัดมีหนังสือแจ้งต่อสานักงานกลางหรือสานักงานสาขาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ติดตั้งเสร็จ เพื่อให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องชั่งตวงวัดนั้นใหม่
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้ขาย ผู้ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดหรือผู้ให้บริการชั่ง ตวงหรือ
วัด เปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิต สานักงานนาเข้า สถานที่ขาย สถานที่ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดหรือสถานที่ให้บริการ
ชั่ง ตวงหรือวัด หรือมีสถานที่ผ ลิ ต ส านั กงานนาเข้า สถานที่ขาย สถานที่ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดหรือสถานที่
ให้ บริการชั่ง ตวงหรือวัดหลายแห่ ง ต้องแจ้ งการเปลี่ ยนแปลงหรือการประกอบกิจการส าหรับสถานที่ห รือ
สานักงานนั้น ๆ ทุกแห่ง
ในกรณีที่ผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้ขาย ผู้ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดหรือผู้ให้บริการชั่งตวงหรือวัดมีสถานที่
เก็บเครื่องชั่งตวงวัด ณ สถานที่อื่นนอกจากสถานที่ผลิต สานักงานนาเข้า สถานที่ขาย สถานที่ซ่อมเครื่องชั่งตวง
วัดหรือสถานที่ให้บริการชั่ง ตวงหรือวัด ต้องแจ้งสถานที่เก็บนั้นด้วยทุกแห่ง

- ๓๗๑ หมวด ๔
กำรให้คำรับรอง

มาตรา ๒๙ เครื่ อ งชั่ งตวงวั ด ต้ อ งได้ รั บ การตรวจสอบและได้ รับ ค ารับ รองของพนั ก งาน
เจ้าหน้าที่
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่เครื่องชั่งตวงวัดที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดให้ยกเว้น
การให้คารับรอง
มาตรา ๓๐ การตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด ให้ดาเนินการโดยตรวจสอบเทียบกับแบบมาตรา
เมื่อตรวจสอบเห็ น ว่าถูกต้ องตามพระราชบัญ ญั ตินี้ และกฎกระทรวงที่อ อกตามพระราชบัญ ญั ตินี้ แล้ ว ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ให้คารับรอง
การให้คารับรองให้กระทาโดยวิธีดังนี้
(๑) ประทั บ หรื อ แสดงเครื่อ งหมายค ารั บ รองของส านั ก งานกลางหรือ ส านั ก งานสาขาที่
เครื่องชั่งตวงวัด และออกหนังสือสาคัญแสดงการให้คารับรองประจาเครื่องชั่งตวงวัดทุกเครื่อง
(๒) ในกรณีเครื่องชั่งตวงวัดซึ่งโดยสภาพไม่สามารถประทับหรือแสดงเครื่องหมายคารับรองได้
หรือเมื่อประทับหรือแสดงเครื่องหมายคารับรองแล้วจะทาให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องชั่งตวงวัดนั้น จะออก
หนังสือสาคัญแสดงการให้คารับรองอย่างเดียวก็ได้
ในกรณีที่เครื่องชั่งตวงวัดซึ่งใช้ด้วยกันเป็นชุด จะออกหนังสือสาคัญแสดงการให้ คารับรอง
รวมกันเป็นฉบับเดียวก็ได้
หนังสือสาคัญแสดงการให้คารับรองจะทาเป็นแถบผนึกติดไว้ที่เครื่องชั่งตวงวัดก็ได้
เครื่องหมายคารับรองและหนังสือสาคัญแสดงการให้คารับรองตามวรรคสองให้ เป็นไปตาม
แบบที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๑ เพื่ อ ประโยชน์ ในการพิ จ ารณาให้ ค ารั บ รอง อธิ บ ดี อ าจขอให้ ส่ ว นราชการ
หน่วยงานของรัฐ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสานักงาน หรือองค์การชั่งตวงวัดของรัฐต่างประเทศหรือ
ระหว่างประเทศ ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด และให้คารับรองได้ต ามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
กาหนด และให้ถือว่าเป็นการตรวจสอบเทียบกับแบบมาตราและการให้คารับรองตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๒ คารับรองเครื่องชั่งตวงวัดมีสองอย่าง คารับรองสาหรับเครื่องชั่งตวงวัดที่ยังไม่เคย
ให้คารับรองมาก่อนให้เรียกว่าคารับรองชั้น แรก คารับรองซ้าภายหลังการให้คารับรองชั้นแรกแล้วให้เรียกว่า
คารับรองชั้นหลัง การให้คารับรองชั้นแรกและการให้คารับรองชั้นหลังนั้นความเที่ยงของเครื่องชั่งตวงวัดต้องอยู่
ภายในอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
รัฐมนตรีมีอานาจกาหนดในกฎกระทรวงห้ามการให้คารับรองชั้นหลังสาหรับเครื่องชั่งตวงวัด
ชนิดใดก็ได้

- ๓๗๒ มาตรา ๓๓ คารับรองสาหรับเครื่องชั่งตวงวัดชนิดใดให้มีอายุเท่าใดให้กาหนดในกฎกระทรวง
ในการให้คารับรอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับหรือแสดงวันสิ้นอายุของคารับรองไว้ที่เครื่องชั่งตวงวัดและที่
หนังสือสาคัญแสดงการให้คารับรองสาหรับเครื่องชั่งตวงวัดนั้น
มาตรา ๓๔ ให้ผู้ประกอบธุรกิจต่อไปนี้นาเครื่องชั่งตวงวัดมาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เพื่อให้คารับรองตามมาตรา ๓๐ ภายในกาหนดเวลาตามมาตรา ๓๖
(๑) ผู้ผลิตเครื่องชั่งตวงวัด เว้นแต่กรณีผลิตเพื่อการส่งออกตามมาตรา ๖๕
(๒) ผู้นาเข้าเครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่มีการให้คารับรอง
(๓) ผู้ขายเครื่องชั่งตวงวัดที่ได้เครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่มีการให้คารับรองมาไว้ในครอบครอง
(๔) ผู้ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัด
มาตรา ๓๕ ผู้ใดนาเครื่องชั่งตวงวัดที่มิใช่เป็นเครื่องชั่งตวงวัดที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดให้
ยกเว้นตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง เข้ามาในราชอาณาจักร ก่อนรับมอบเครื่องชั่งตวงวัดนั้นไปจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ในกรณี ที่ รั ฐ มนตรี เห็ น สมควร จะประกาศก าหนดให้ ผู้ น าเครื่ อ งชั่ ง ตวงวั ด ใดเข้ า มาใน
ราชอาณาจักรโดยไม่ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่งก็ได้
มาตรา ๓๖ การขอให้ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดเพื่อให้คารับรองตามมาตรา ๓๔ ให้ยื่นคาขอ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สานักงานกลางหรือสานักงานสาขา
ในกรณีตามมาตรา ๓๔ (๑) และ (๒) ให้ยื่นคาขอก่อนนาเครื่องชั่งตวงวัดออกจาหน่าย แต่
อย่ า งช้ าต้ องไม่ เกิน สามสิ บ วัน นั บ แต่วัน ที่ ผ ลิ ต หรือ รับมอบไปจากพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ต ามกฎหมายว่าด้ ว ย
ศุลกากร
ในกรณีตามมาตรา ๓๔ (๓) ให้ยื่นคาขอก่อนนาเครื่องชั่งตวงวัดออกจาหน่ายแต่อย่างช้าต้อง
ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้เครื่องชั่งตวงวัดมาไว้ในครอบครอง
ในกรณีตามมาตรา ๓๔ (๔) ให้ยื่นคาขอก่อนส่งมอบเครื่องชั่งตวงวัดให้เจ้าของ หรือก่อนนา
เครื่องชั่งตวงวัดออกจาหน่าย แต่อย่างช้าต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันซ่อมเสร็จ
ระยะเวลาที่ กาหนดในมาตรานี้ ให้ อธิบ ดีห รือผู้ ซึ่งอธิบ ดีมอบหมายมีอานาจขยายได้ ตาม
ความจาเป็นเมื่อมีคาขอ
มาตรา ๓๗ ผู้ ครอบครองเครื่อ งชั่ งตวงวัด ที่ ไม่ มี ก ารให้ ค ารับ รองต้ อ งยื่น ค าขอให้ ท าการ
ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดเพื่อให้คารับรองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สานักงานกลางหรือสานักงานสาขา ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้เครื่องชั่งตวงวัดมาไว้ในครอบครอง
ระยะเวลาที่กาหนดในวรรคหนึ่ง ให้ อธิบดีห รือผู้ ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอานาจขยายได้ตาม
ความจาเป็นเมื่อมีคาขอ
มาตรา ๓๘ ในกรณี เครื่ อ งชั่ ง ตวงวั ด ที่ จ ะต้ อ งตรวจสอบติ ด ตรึ ง กั บ ที่ ห รื อ ยากแก่ ก าร
เคลื่อนย้ายหรือมีจานวนมาก ผู้ยื่นคาขอจะขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนอกสถานที่สานักงานกลาง

- ๓๗๓ หรื อ ส านั ก งานสาขาก็ ได้ โดยเสี ย ค่ า ท าการให้ แ ก่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านตามอั ต ราที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง และจ่ายค่าพาหนะเดินทางให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เท่าที่จาเป็นและใช้จ่ายไปจริง
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าเครื่องชั่งตวงวัดใดที่ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้
คารับรอง เป็นเครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าพอจะแก้ไขให้ถูกต้องได้ ให้สั่งให้ผู้ยื่นคาขอทาการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วตรวจสอบ
ใหม่
ในกรณี ที่ พ นั ก งานเจ้ าหน้ า ที่ เห็ น ว่าเครื่อ งชั่ งตวงวั ด นั้ น ไม่ ส ามารถแก้ ไขให้ ถู ก ต้ อ งได้ ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจทาลายเครื่องชั่งตวงวัดนั้น หรือทาอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อมิให้เครื่องชั่งตวงวัดนั้น
ใช้ได้ต่อไป ถ้าเครื่องชั่งตวงวัดนั้ นมีเครื่องหมายคารับรองประทับหรือแสดงอยู่แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อานาจทาลายเครื่องหมายคารับรองหรือประทับเครื่องหมายแสดงว่าคารับรองเดิมใช้ไม่ได้แล้ว
เครื่องหมายแสดงว่าคารับรองเดิมใช้ไม่ได้แล้ว ให้กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๐ ให้ ผู้ ผ ลิ ต ผู้น าเข้าหรือผู้ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดมีเครื่องหมายเฉพาะตัว และให้
ประทับหรือแสดงเครื่องหมายนั้นไว้ที่เครื่องชั่งตวงวัดก่อนขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้คารับรอง
ในกรณีที่เครื่องชั่งตวงวัดซึ่งโดยสภาพไม่สามารถประทับหรือแสดงเครื่องหมายเฉพาะตัวได้
หรื อ เมื่ อ ประทั บ หรื อ แสดงเครื่ อ งหมายเฉพาะตั ว แล้ ว จะท าให้ เกิ ด ความเสี ย หายแก่ เครื่ อ งชั่ งตวงวัด นั้ น
การประทับหรือแสดงเครื่องหมายดังกล่าวจะกระทาด้วยวิธีอื่นแทนก็ได้
การประทั บ หรื อแสดงเครื่อ งหมายเฉพาะตั ว ตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง ให้ เป็ น ไปตาม
ระเบียบของสานักงานกลาง
เครื่องหมายเฉพาะตัวตามวรรคหนึ่ง ให้จดทะเบียนไว้ที่สานักงานกลางหรือสานักงานสาขา
ตามหลั ก เกณฑ์ และวิธีการที่ ก าหนดในกฎกระทรวง และห้ ามมิ ให้ ส านั ก งานกลางและส านั กงานสาขารับ
จดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัวที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายเฉพาะตัวที่บุคคลอื่นได้แจ้งไว้ก่อนแล้วหรือ
ที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
มาตรา ๔๑ ผู้ผลิตหรือผู้ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดจะขออนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
เพื่อให้ผู้ผลิตหรือผู้ซ่อมเป็นผู้ตรวจสอบและให้คารับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อมก็ได้
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด
ในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงดังกล่าวให้กาหนดเวลาในการพิจารณาอนุญาตไว้ด้วย
มาตรา ๔๒ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑ ต้องตรวจสอบและให้คารับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่
ตนผลิตหรือซ่อมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สานักงานกลางกาหนด
มาตรา ๔๓ ใบอนุญาตให้ใช้ได้ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบอนุญาต แต่ต้องไม่เกินคราวละ
ห้าปีนับแต่วันออกใบอนุญาต ถ้าผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุ เมื่อได้ยื่นคาขอแล้วให้ทาการตามใบอนุญาตต่อไปได้จนกว่าอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะสั่งไม่ต่อ
อายุใบอนุญาตนั้น

- ๓๗๔ การขอต่ออายุใบอนุ ญ าตและการอนุญ าตให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๔ ในกรณีที่อธิบ ดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายไม่ออกใบอนุญาต หรือสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน
นั บ แต่ วัน ที่ ได้ รั บ หนั ง สื อ ของอธิบ ดี ห รื อ ผู้ ซึ่ งอธิบ ดี ม อบหมายแจ้ งการไม่ อ อกใบอนุ ญ าตหรือ สั่ งไม่ ต่ อ อายุ
ใบอนุญาต
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
ก่อนมีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ในกรณีสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต รัฐมนตรีมีอานาจสั่งอนุญาตให้ทาการ
ตามใบอนุญาตไปพลางก่อนได้เมื่อมีคาขอของผู้อุทธรณ์
มาตรา ๔๕ ใบอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะตัวผู้รับใบอนุญาต
มาตรา ๔๖ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามเงื่อนไขใน
การอนุญาตที่กาหนดในกฎกระทรวง อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีกาหนดครั้ง
ละไม่เกินเก้าสิบวัน
มาตรา ๔๗ ผู้รับ ใบอนุญาตผู้ใดต้องคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตาม
มาตรา ๗๔ หรือฝ่าฝืนคาสั่งพักใช้ใบอนุญาต อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้
ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดสองปีนับแต่วันที่
ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๔๘ คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบตัวผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่ง ให้ปิดคาสั่งดังกล่าวไว้ใน
ที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ผลิตหรือซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาต
ได้ทราบคาสั่งนั้นแล้วตั้งแต่วันที่ปิดคาสั่ง
มาตรา ๔๙ ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๗
มีสิ ทธิอุทธรณ์ เป็ น หนั งสื อต่อรั ฐมนตรีภ ายในสามสิ บวันนั บแต่วันที่ ทราบคาสั่ ง รัฐมนตรีมีอานาจสั่ งให้ ยก
อุทธรณ์หรือแก้ไขคาสั่งของอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายได้
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
ก่อนมีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ รัฐมนตรีมีอานาจสั่งอนุญาตให้ทาการตามใบอนุญาตไปพลางก่อนได้
เมื่อมีคาขอของผู้อุทธรณ์
มาตรา ๕๐ ถ้าใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทาลายในระหว่างที่ใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบการสูญหายหรือถูกทาลายดังกล่าว
การขอรับ ใบแทนใบอนุ ญ าตและการออกใบแทนใบอนุญ าตให้เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ และ
วิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง

- ๓๗๕ มาตรา ๕๑ ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็น
ได้ง่าย ณ สถานที่ผ ลิ ตหรือซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดของผู้ รับใบอนุญ าตเว้น แต่อยู่ในระหว่างการขอรับใบแทน
ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๐
หมวด ๕
อำนำจหน้ำที่ของนำยตรวจชั่งตวงวัด

มาตรา ๕๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้นายตรวจชั่งตวงวัดมีอานาจ
(๑) เข้าไปในสถานที่ผลิต สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บเครื่องชั่งตวงวัดหรือสินค้าหีบห่อชนิดที่
รัฐมนตรีกาหนดให้ผู้บรรจุต้องปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ ในระหว่างเวลาทาการเพื่อตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดหรือ
สินค้าหีบห่อนั้น
(๒) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดที่ใช้ในกิจการดังระบุไว้ในมาตรา ๒๕
(๓) ค้ น สถานที่ ห รื อ ยานพาหนะใด ๆ ที่ มี เหตุ อั น ควรสงสั ยว่ ามี ก ารกระท าความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือที่เป็นความผิดตามมาตรา ๒๗๐ หรือมาตรา ๒๗๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ในเวลา
ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทาการงาน และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากเนิ่นช้า
กว่าจะเอาหมายค้นมาได้จะมีการยักย้าย ซุกซ่อน หรือทาลายเครื่องชั่งตวงวัด หรือสินค้าหีบห่อที่เกี่ยวข้องกับ
การกระทาความผิด และการค้นในเวลาดังกล่าวข้างต้นยังไม่แล้วเสร็จจะกระทาต่อไปก็ได้
(๔) ยึดหรืออายัดเครื่องชั่งตวงวัดหรือสินค้าหีบห่อที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดที่บัญญัติ
ไว้ใน (๓)
ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) นายตรวจชั่งตวงวัดจะนาข้าราชการหรือลูกจ้าง
ในสานักงานกลางหรือสานักงานสาขาไปช่วยปฏิบัติงานด้วยก็ได้
มาตรา ๕๓ เครื่ อ งชั่ ง ตวงวั ด ที่ ยึ ด หรื อ อายั ด ไว้ ต ามมาตรา ๕๒ (๔) หากปรากฏว่ า ไม่
จ าเป็ น ต้ องใช้ เป็ น พยานหลั ก ฐานในการด าเนิ นคดี ให้ ส านัก งานกลางหรือ ส านัก งานสาขาส่ งคื น หรือ ถอน
การอายัดเครื่องชั่งตวงวัดนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ยึดหรืออายัด
เครื่ องชั่งตวงวัด ที่ยึ ด ไว้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าพนั กงานอัยการสั่ งเด็ดขาดไม่ฟ้ องคดี หรือศาล
ไม่พิพากษาให้ริบและผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ขอรับคืนภายในกาหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่มี
คาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือวันที่มีคาพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี ให้ตกเป็นของกรมการค้าภายใน*และให้
จัดการตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
เครื่องชั่งตวงวัดที่อายัดไว้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือศาลไม่
พิพากษาให้ริบ ให้นายตรวจชั่งตวงวัดถอนการอายัดโดยมิชักช้า

- ๓๗๖ มาตรา ๕๔ สินค้าหีบห่อที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๕๒ (๔) นายตรวจชั่งตวงวัดมีอานาจสั่ง
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแก้ไขหีบห่อนั้นให้ถูกต้อง หรือจะสั่งให้ทาลายหีบห่อของสินค้านั้นแล้วคืนสินค้า
ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองก็ได้
ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของนายตรวจชั่งตวงวัดตามวรรคหนึ่ง
นายตรวจชั่งตวงวัดมีอานาจทาลายหี บ ห่อของสิ นค้านั้น แล้วคืนสินค้าให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง โดย
เจ้าของหรือผู้ครอบครองเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้านั้น แต่ในกรณีทาลายหีบห่อแล้ว ถ้าสินค้านั้นโดย
สภาพไม่อาจคืนได้จะแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองถ่ายสินค้าจากหีบห่อนั้นแล้วนาสินค้าคืนไปภายในเวลาที่
กาหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่แจ้ง หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตาม ให้สินค้านั้นตก
เป็นของกรมการค้าภายใน*และให้จัดการตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
มาตรา ๕๕ เครื่องชั่งตวงวัดหรือสินค้าหีบห่อที่ยึดไว้ตามมาตรา ๕๒ (๔) ถ้าขณะยึดไม่ปรากฏ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองและไม่มีผู้ใดมาแสดงตนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ยึด
ให้ตกเป็นของกรมการค้าภายใน*และให้จัดการตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
มาตรา ๕๖ สินค้าหีบห่อที่ยึดไว้ตามมาตรา ๕๒ (๔) ถ้าเป็นของเสียง่ายหรือถ้าเก็บรักษาไว้จะ
เป็นการเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินสมควร อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
จะจัดการขายหรือจาหน่ายสินค้าหีบห่อนั้นก่อนถึงกาหนดตามมาตรา ๕๕ ก็ได้ ได้เงินเป็นจานวนสุทธิเท่าใดให้
ยึดไว้แทนสินค้าหีบห่อนั้น
การขายหรือจาหน่ายสินค้าหีบห่อตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
มาตรา ๕๗ ในกรณี ที่ น ายตรวจชั่ ง ตวงวั ด ตรวจพบเครื่ อ งชั่ ง ตวงวั ด ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเครื่องชั่งตวงวัดที่ความเที่ยงของเครื่องผิด
เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่กาหนดในกฎกระทรวง นายตรวจชั่งตวงวัดมีอานาจทาลายเครื่องหมายคา
รับรองและทาเครื่องหมายห้ามใช้เครื่องชั่งตวงวัดนั้นจนกว่าจะได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องและนาไปให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้คารับรองใหม่ หรือยึดเครื่องชั่งตวงวัดนั้นแล้วนาส่งสานักงานกลางหรือสานักงาน
สาขา
เครื่ อ งชั่ ง ตวงวั ด ที่ ยึ ด ไว้ ต ามวรรคหนึ่ ง หรื อ เครื่ อ งชั่ ง ตวงวั ด ที่ ไม่ ป รากฏเจ้ า ของหรื อ ผู้
ครอบครอง หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอรับคืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ยึด ให้เครื่องชั่งตวงวัด
นั้นตกเป็นของกรมการค้าภายใน* และให้จัดการตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองมา
ขอรับเครื่องชั่งตวงวัดนั้นคืนภายในกาหนด ให้สานักงานกลางหรือสานักงานสาขาคืนเครื่องชั่งตวงวัดให้แก่
เจ้ าของหรือผู้ครอบครองเพื่อนาไปแก้ไขให้ ถูกต้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกาหนด แต่ถ้า
สานักงานกลางหรือสานักงานสาขาพิจารณาเห็นว่าเครื่องชั่งตวงวัดนั้นไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือมีสภาพ
ไม่สมควรจะใช้เป็นเครื่องชั่งตวงวัดต่อไป ก็ให้ตกเป็นของกรมการค้าภายใน*และให้จัดการตามระเบียบที่อธิบดี
กาหนด

- ๓๗๗ มาตรา ๕๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายตรวจชั่งตวงวัดตามมาตรา ๕๒ ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
อานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๕๙ ในการปฏิบัติห น้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ นายตรวจชั่งตวงวัดต้องแสดงบัตร
ประจาตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวนายตรวจชั่งตวงวัด ให้เป็นไปตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๐ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายตรวจชั่งตวงวัดเป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๖๑ เพื่อประโยชน์ในการจับกุมและปราบปรามผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้ ให้นายตรวจชั่งตวงวัดเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หมวด ๖
สินค้ำหีบห่อ

มาตรา ๖๒ รัฐมนตรีมีอานาจประกาศกาหนดชนิดของสินค้าหีบห่อที่ผู้บรรจุต้อง
(๑) แสดงปริมาณของสินค้าที่หีบห่อ
(๒) แสดงปริมาณของสินค้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด หรือ
(๓) บรรจุสินค้าตามปริมาณที่กาหนด
ประกาศตามวรรคหนึ่ ง ให้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ มีผ ลใช้บังคับนับแต่ วันที่
รัฐมนตรีกาหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๓ การแสดงปริมาณของสินค้าตามมาตรา ๖๒ หรือที่ผู้บรรจุแสดงไว้ที่หีบห่อต้อง
แสดงให้ถูกต้องตรงกับปริมาณของสินค้าในหีบห่อ
การแสดงปริมาณของสิ นค้าที่หี บห่ อโดยคลาดเคลื่อนไม่เกินอั ตราเผื่อเหลื อเผื่อขาดตามที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด ให้ถือว่าเป็นการแสดงปริมาณที่ถูกต้อง
มาตรา ๖๔ บรรดาสินค้าหีบห่อที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรที่แสดงปริมาณของสินค้าตาม
มาตราชั่งตวงวัดของต่างประเทศ ผู้นาเข้าต้องแสดงปริมาณของสินค้าตามมาตราชั่งตวงวัดตามพระราชบัญญัติ
นี้ และตามวิ ธี ก ารและอั ต ราเปรี ย บเที ย บมาตราชั่ ง ตวงวั ด ของต่ า งประเทศกั บ มาตราชั่ ง ตวงวั ด ตาม
พระราชบัญญัตินี้ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
การแสดงปริ มาณของสิ น ค้าตามวรรคหนึ่ง ให้ ก ระท าก่อ นรับ มอบสิ น ค้าไปจากพนั กงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เว้นแต่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิ บดีมอบหมายจะอนุญาตให้กระทาภายหลัง
ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กาหนด

- ๓๗๘ หมวด ๗
เครื่องชั่งตวงวัดเพื่อกำรส่งออก

มาตรา ๖๕ ผู้ ผ ลิ ตเครื่ องชั่งตวงวัดเพื่ อการส่ งออกไปนอกราชอาณาจักรต้ องปฏิ บั ติต าม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตและการส่งออกซึ่งรัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
บรรดาเครื่องชั่งตวงวัดที่ผ ลิตเพื่อการส่ งออกตามวรรคหนึ่ง ให้ ได้รับการยกเว้นการให้ คา
รับ รองตามที่กาหนดในพระราชบั ญ ญั ตินี้ แต่ผู้ ผลิ ตจะนาเครื่องชั่งตวงวัดดังกล่าวมาให้ พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเพื่อให้คารับรองก็ได้
หมวด ๘
บทกำหนดโทษ

มาตรา ๖๖ ผู้ใดใช้มาตราชั่งตวงวัดอื่นนอกจากที่กาหนดในมาตรา ๙ ในการซื้อ ขายหรือ
จาหน่ายสินค้า ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๖๗ ผู้ใดใช้มาตราชั่งตวงวัด หรือทาการชั่งตวงวัดในการซื้อขายหรือจาหน่ายสินค้า
โดยไม่ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๖๘ ผู้ ใดประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๗ โดยไม่มีห นังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๙ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ผู้ ใดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๑๘ หรื อ มาตรา ๑๙ หรื อ ผู้ รั บ
ใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา ๗๐ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๘ หรือผู้ใดฝ่าฝืน
มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๑ ในการประกอบธุรกิจการให้บริการชั่ง ตวงหรือวัด ถ้าผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๒๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๗๒ ในการประกอบธุรกิจการให้ บริก ารชั่ง ตวงหรือวัด ตามมาตรา ๑๗ ผู้ใดออก
หนังสือแสดงผลการชั่ง ตวงหรือวัดอันเป็นเท็จเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๓ ผู้ครอบครองเครื่องชั่งตวงวัดชนิดติดตรึงอยู่กับที่ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

- ๓๗๙ มาตรา ๗๔ ผู้ใด
(๑) ปลอมแปลงหรือแก้ไขเครื่องหมายคารับรองหรือหนังสือสาคัญแสดงการให้คารับรองของ
สานักงานกลางหรือสานักงานสาขา
(๒) นาเครื่องหมายคารับรองของสานักงานกลางหรือส านักงานสาขาจากเครื่องชั่ งตวงวัด
เครื่องหนึ่งไปใช้กับเครื่องชั่งตวงวัดอีกเครื่องหนึ่ง หรือ
(๓) ลบเครื่องหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่แสดงว่าเครื่องหมายคารับรองเดิมใช้ไม่ได้แล้ว
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินสองแสนแปดหมื่นบาท
มาตรา ๗๕ ผู้ใดกระทาการใด ๆ เพื่อให้เครื่องชั่งตวงวัดที่มีการให้คารับรองตามมาตรา ๓๐
แสดงน้าหนัก ปริมาตร ปริมาณ หรือหน่วยใด ๆ ผิดไปจากที่ได้รับการตรวจสอบความเที่ยงกับแบบมาตราเกิน
อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนสองหมื่นบาท
มาตรา ๗๖ ผู้ใดโดยรู้ว่าได้มีการกระทาแก่เครื่องชั่งตวงวัดอันเป็นความผิดตามมาตรา ๗๔
หรือมาตรา ๗๕
(๑) ขายหรือจาหน่ายหรือมีไว้เพื่อขายหรือจาหน่ายซึ่งเครื่องชั่งตวงวัดนั้น หรือ
(๒) ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งเครื่องชั่งตวงวัดนั้นในกิจการตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง
ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๕ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๗๗ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑ ผู้ใด นาเครื่องหมายคารับรองหรือหนังสือสาคัญ
แสดงการให้คารับรองของสานักงานกลางหรือสานักงานสาขาที่รับไปจากพนักงานเจ้าหน้าที่ไปใช้เพื่อให้การ
รับรองในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๘ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑ ผู้ใดนาเครื่องหมายคารับรองหรือหนังสือสาคัญ
แสดงการให้คารับรองของสานักงานกลางหรือสานักงานสาขาที่รับไปจากพนักงานเจ้าหน้าที่ไปใช้กับเครื่องชั่ง
ตวงวัดที่ตนเองมิได้ผลิตหรือซ่อม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้ง
ปรับ
มาตรา ๗๙ ผู้ใดใช้หรือมีเครื่องชั่งตวงวัดไว้เพื่อใช้ในกิจการตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง โดยรู้
ว่าเครื่องชั่งตวงวัดนั้นมีความเที่ยงผิดเกิ นอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๐ ผู้ใด
(๑) ถอน ทาลาย ทาให้เสียหายซึ่งเครื่องหมายหรือสิ่งอื่นใดที่นายตรวจชั่งตวงวัดทาไว้เพื่อ
แสดงการยึดหรืออายัดตามมาตรา ๕๒ (๔) หรือ
(๒) ถอน ทาลาย ทาให้เสียหายซึ่งเครื่องหมายห้ามใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่นายตรวจชั่งตวงวัดทา
ไว้ตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง เว้นแต่จะกระทาโดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว

- ๓๘๐ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๑ ผู้ป ระกอบธุร กิจ ในการผลิ ต นาเข้า ขาย หรือซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดผู้ใดฝ่ าฝื น
มาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๒ ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องผู้ใดไม่อานวยความสะดวกตามสมควรแก่นายตรวจชั่งตวงวัดซึ่ง
ปฏิบัติการตามหน้าที่ตามมาตรา ๕๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๘๓ ผู้บรรจุผู้ใดฝ่าฝืนประกาศของรัฐมนตรีที่กาหนดตามมาตรา ๖๒ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๔ ผู้ บ รรจุ ผู้ ใดบรรจุสิ นค้ าหี บ ห่ อโดยรู้ว่าปริม าณของสิ นค้ าที่ บ รรจุในหี บ ห่ อ ไม่
ถูกต้องตามที่แสดงไว้ซึ่งน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๕ ผู้ ใดขายหรื อ จ าหน่ ายหรือมี ไว้เพื่ อ ขายหรือจ าหน่ ายซึ่ งสิ น ค้ าหี บ ห่ อที่ แสดง
ปริมาณไว้ โดยรู้ว่าปริมาณของสินค้าที่บรรจุในหีบห่อไม่ถูกต้องตามที่แสดงไว้ซึ่งน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
หรือประชาชน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๖ ผู้ใดขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าหีบห่อที่ไม่มีการแสดงปริมาณของสินค้าตาม
มาตรา ๖๒ (๑) หรือมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๘๗ ผู้นาเข้าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวิธีการแสดงปริมาณของสินค้าและอัตราเปรียบเทียบที่
รัฐ มนตรี ก าหนดตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ ง หรือไม่ ป ฏิ บั ติต ามวิธีการหรือ เงื่อ นไขที่ อ ธิบ ดี ห รือ ผู้ ซึ่ งอธิบ ดี
มอบหมายกาหนดตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๘๘ ในกรณี ที่ผู้กระทาความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญั ตินี้เป็นนิติบุคคล
กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมในการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้น
มาตรา ๘๙ ถ้าเจ้าพนักงานต่อไปนี้เห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจาคุก หรือไม่ควรถูก
ฟ้องร้อง สาหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือที่มีโทษจาคุ กไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ให้มีอานาจเปรียบเทียบดังนี้
(๑) อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย สาหรับความผิดที่เกิดในกรุงเทพมหานคร
(๒) ผู้ ว่าราชการจั งหวัดหรือผู้ ซึ่งผู้ ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ส าหรับ ความผิ ดที่เกิดใน
จังหวัดอื่น
เมื่ อ ผู้ ต้ อ งหาได้ ช าระเงิน ค่ าปรั บ ตามจ านวนที่ เปรีย บเที ย บภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วัน ที่
เปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าผู้ ต้องหาไม่ยิ น ยอมตามที่ เปรียบเที ยบ หรือเมื่อยิน ยอมแล้ วไม่ช าระเงิน ค่าปรับภายใน
กาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ดาเนินคดีต่อไป

- ๓๘๑ มาตรา ๙๐ ในกรณีที่นายตรวจชั่งตวงวัดเป็นผู้จับกุมผู้ต้องหาในความผิดที่เปรียบเทียบได้
ตามพระราชบัญญัตินี้ และผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบ ถ้าผู้ต้องหาหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องร้องขอ อธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่ งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย แล้วแต่กรณี จะปล่อย
ผู้ต้องหาชั่วคราวในระหว่างรอการเปรียบเทียบหรือรอการชาระเงินค่าปรับโดยมีประกันหรือมีประกันและ
หลักประกันก็ได้ ทั้งนี้ ให้นาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๙๑ ในกรณี ที่ พ นั ก งานสอบสวนพบว่าผู้ ใดกระท าความผิ ดที่ เปรีย บเที ยบได้ ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ และผู้ นั้ น ยิ น ยอมให้ เปรียบเที ยบ ให้ พ นั กงานสอบสวนส่ งเรื่องให้ อธิบ ดี ห รือผู้ ซึ่งอธิบ ดี
มอบหมาย หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายแล้วแต่กรณี ภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ และให้นามาตรา ๙๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
บทเฉพำะกำล

มาตรา ๙๒ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และคาสั่งที่ออกตามบทกฎหมายที่ให้
ยกเลิกตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้คงใช้ได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัติ
นี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบหรือคาสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๙๓ บรรดาเครื่องชั่งตวงวัดที่มีการให้คารับรองแล้วตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวง
วัด พระพุทธศักราช ๒๔๖๖ ให้ถือว่ามีการให้คารับรองตามพระราชบัญญัตินี้
บรรดาอาชญาบัตรที่ออกตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พระพุทธศักราช ๒๔๖๖ ให้ถือ
เป็นหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๙๔ ผู้ใดประกอบธุรกิจการให้บริการชั่งตวงหรือวัดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๗ อยู่
แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ถ้าประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อไป ให้แจ้งการประกอบธุรกิจ
ตามมาตรา ๑๗ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อได้แจ้งการประกอบธุรกิจแล้วให้
ถือว่าผู้นั้นได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร
ชวน หลีกภัย
นำยกรัฐมนตรี

- ๓๘๒ อัตรำค่ำธรรมเนียม

(๑) การประกอบธุรกิจ
(ก) การผลิต

(ข) การนาเข้า

(ค) การขาย

(ง) การซ่อม

เครื่องชั่ง
เครื่องตวง
เครื่องวัด
เครื่องชั่ง
เครื่องตวง
เครื่องวัด
เครื่องชั่ง
เครื่องตวง
เครื่องวัด
เครื่องชั่ง
เครื่องตวง
เครื่องวัด

(จ) การให้บริการชั่ง
(ฉ) การให้บริการตวง
(ช) การให้บริการวัด
(๒) การตรวจสอบและการให้คารับรองชั้นแรก
เครื่องชั่ง
(ก) เครื่องชั่ง
แสดงน้าหนักไม่เกิน ๒๐ กิโลกรัม
แสดงน้าหนักเกิน ๒๐ กิโลกรัม
แต่ไม่เกิน ๑๐๐ กิโลกรัม
แสดงน้าหนักเกิน ๑๐๐ กิโลกรัม
แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม
แสดงน้าหนักเกิน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม
แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม
แสดงน้าหนักเกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม
(ข) ตุ้มน้าหนักและตุ้มถ่วง
น้าหนักไม่เกิน ๑ กิโลกรัม

ปีละ
ปีละ
ปีละ
ปีละ
ปีละ
ปีละ
ปีละ
ปีละ
ปีละ
ปีละ
ปีละ
ปีละ
ปีละ
ปีละ
ปีละ

๔,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๘,๐๐๐
๔,๐๐๐
๔,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เครื่องละ

๒๐๐

บาท

เครื่องละ

๕๐๐

บาท

เครื่องละ

๑,๐๐๐

บาท

เครื่องละ ๓,๐๐๐
เครื่องละ ๑๐,๐๐๐

บาท
บาท

ตุ้มละ

บาท

๕๐

- ๓๘๓ น้าหนักเกิน ๑ กิโลกรัม
แต่ไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม
ตุ้มละ
น้าหนักเกิน ๑๐ กิโลกรัม
ตุ้มละ
เครื่องตวง
แสดงปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร
เครื่องละ
แสดงปริมาตรเกิน ๑๐๐ ลิตร
แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร
เครื่องละ
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
เครือ่ งละ
แสดงความยาวเกิน ๑๐ เมตร
เครื่องละ
(ข) เครื่องวัดปริมาตร
เครื่องละ
(ค) เครื่องวัดอย่างอื่น
เครื่องละ

๑๐๐
๒๐๐

บาท
บาท

๕๐

บาท

๕๐๐

บาท

๕๐ บาท
๒๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท

(๓) การตรวจสอบและการให้คารับรองชั้นหลัง

ร้อยละห้าสิบของค่าธรรมเนียม
ตาม (๒)

(๔) การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องชั่งตวงวัด

เท่ากับค่าธรรมเนียม ตาม (๒)

(๕) การออกหนังสือรายงานผลการตรวจสอบ
ความเที่ยงของเครื่องชั่งตวงวัด

ฉบับละ

(๖) ใบอนุญาตให้ผู้ผลิตหรือผู้ซ่อม
เป็นผู้ตรวจสอบและให้คารับรอง

ปีละ

๑,๐๐๐

บาท

๑๐,๐๐๐

บาท

(๗) การต่ออายุใบอนุญาต เท่ากับค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
(๘) การออกใบแทนใบอนุญาต

ฉบับละ

๑๐๐

บาท

- ๓๘๔ บัญชีมำตรำชั่งตวงวัดตำมมำตรำ ๙

ก. มาตราชั่งตวงวัดในระบบเมตริก
(๑) หน่วยมูลฐานของความยาวให้เป็นเมตร คือ ความยาวของทางเดินของแสงในสุญญากาศ
ในช่วงเวลา ๑ ใน ๒๙๙,๗๙๒,๔๕๘ ของหนึ่งวินาที
ให้จานวนหน่วยของความยาวเป็นดังต่อไปนี้
ชื่อ
กิโลเมตร
เฮกโตเมตร
เดคาเมตร
เมตร
เดซิเมตร
เซนติเมตร
มิลลิเมตร
ไมโครเมตร

อัตรา
เท่ากับ พันเมตร
เท่ากับ ร้อยเมตร
เท่ากับ สิบเมตร
เท่ากับ หนึ่งเมตร
เท่ากับ หนึ่งในสิบของหนึ่งเมตร
เท่ากับ หนึ่งในร้อยของหนึ่งเมตร
เท่ากับ หนึ่งในพันของหนึ่งเมตร
เท่ากับ หนึ่งในล้านของหนึ่งเมตร

อักษรย่อ
กม.
ฮม.
ดคม.
ม.
ดม.
ซม.
มม.
มคม.

(๒) หน่วยของพื้นที่ให้เป็นตารางเมตร คือ พื้นที่ตารางเหลี่ยมมีด้านกว้างยาวด้านละหนึ่งเมตร
ให้จานวนหน่วยของพื้นที่เป็นดังต่อไปนี้
ชื่อ
ตารางกิโลเมตร
ตารางเฮกโตเมตร
ตารางเดคาเมตร
ตารางเมตร
ตารางเดซิเมตร
ตารางเซนติเมตร
ตารางมิลลิเมตร

อัตรา
อักษรย่อ
เท่ากับ ล้านตารางเมตร
กม.๒
เท่ากับ หมื่นตารางเมตร
ฮม.๒
เท่ากับ ร้อยตารางเมตร
ดคม.๒
เท่ากับ หนึ่งตารางเมตร
ม.๒
เท่ากับ หนึ่งในร้อยของหนึ่งตารางเมตร ดม.๒
เท่ากับ หนึ่งในหมื่นของหนึ่งตารางเมตร ซม.๒
เท่ากับ หนึ่งในล้านของหนึ่งตารางเมตร มม.๒

- ๓๘๕ (๓) หน่ ว ยของปริ ม าตรให้ เป็ น ลู ก บาศก์เมตร คื อ ปริม าตรที่ บ รรจุอ ยู่ ในลู ก บาศก์ มี ด้ าน
กว้างยาวและสูงด้านละหนึ่งเมตร
ให้จานวนหน่วยของปริมาตรเป็นดังต่อไปนี้
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 ปริมาตรของน้าบริสุทธิ์หนักหนึ่งกิโลกรัม ณ อุณหภูมิ ๔
องศาเซลเซียส เมื่อความกดบรรยากาศปกติ
ให้จานวนหน่วยของความจุเป็นดังต่อไปนี้
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.
เพื่อประโยชน์ในการแสดงปริมาตรให้ถือว่าหนึ่งลิตรเท่ากับหนึ่งลูกบาศก์เดซิเมตร
(๕) หน่วยมูลฐานของมวลสารให้เป็นกิโลกรั ม คือ มวลสารซึ่งเท่ากับมวลสารแบบประถม
ระหว่างประเทศของกิโลกรัม
ให้จานวนหน่วยของมวลสารเป็นดังต่อไปนี้

- ๓๘๖ ชื่อ
อัตรา
อักษรย่อ
เมตริกตัน
เท่ากับ พันกิโลกรัม
ต.
เมตริกควินตัน
เท่ากับ ร้อยกิโลกรัม
ควต.
กิโลกรัม
เท่ากับ หนึ่งกิโลกรัม
กก.
เฮกโตกรัม
เท่ากับ หนึ่งในสิบของหนึ่งกิโลกรัม
ฮก.
เดคากรัม
เท่ากับ หนึ่งในร้อยของหนึ่งกิโลกรัม ดคก.
กรัม
เท่ากับ หนึ่งในพันของหนึ่งกิโลกรัม
ก.
เดซิกรัม
เท่ากับ หนึ่งในหมื่นของหนึ่งกิโลกรัม ดก.
เซนติกรัม
เท่ากับ หนึ่งในแสนของหนึ่งกิโลกรัม ซก.
มิลลิกรัม
เท่ากับ หนึ่งในล้านของหนึ่งกิโลกรัม มก.
ไมโครกรัม
เท่ากับ หนึ่งในพันล้านของหนึ่งกิโลกรัม มคก.
เพื่อประโยชน์ในการแสดงน้าหนัก ให้ถือว่าจานวนหน่วยของมวลสารแห่งสิ่งใดเป็นจานวน
หน่วยของน้าหนักแห่งสิ่งนั้น
(๖) หน่วยมูลฐานของเวลาให้เป็นวินาที คือ ระยะเวลาเท่ากับ ๙,๑๙๒,๖๓๑,๗๗๐ คาบของ
การแผ่รังสีที่สมนัยกับการเปลี่ยนระดับไฮเปอร์ไฟน์สองระดับของอะตอมซีเซียม-๑๓๓ ในสถานะพื้นฐาน
(๗) หน่วยมูลฐานของกระแสไฟฟ้าให้เป็นแอมแปร์ คือ ปริมาณของกระแสไฟฟ้า ซึ่งถ้ารักษา
ให้คงที่อยู่ในตัวนาสองเส้นที่มีความยาวอนันต์ มีพื้นที่ภาคตัดขวางกลมเล็กมากจนไม่จาเป็นต้องคานึงถึง และ
วางอยู่คู่ขนานห่างกันหนึ่งเมตรในสุญญากาศแล้ว จะทาให้เกิดแรงระหว่างตัวนาทั้งสองเท่ากับ ๒ x ๑๐-๗ นิวตัน
ต่อความยาวหนึ่งเมตร
(๘) หน่วยมูลฐานของอุณหภูมิทางเทอร์โมไดนามิกส์ให้เป็นเคลวิน ซึ่งเท่ากับ ๑ ใน ๒๗๓.๑๖
ของอุณหภูมิทางเทอร์โมไดนามิกส์ของจุดสามสภาวะของน้า
หน่วยเคลวินให้ใช้สาหรับแสดงช่วงอุณหภูมิ หรือความแตกต่างของอุณหภูมิด้วย
ในกิจการทั้งปวง ให้ใช้หน่วยอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสได้
อุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสเท่ากับอุณหภูมิทางเทอร์โมไดนามิกส์ลบด้วย ๒๗๓.๑๕
(๙) หน่ ว ยมู ล ฐานของปริ ม าณสารให้ เป็ น โมล คือ ปริมาณสารของระบบที่ ป ระกอบด้ว ย
องค์ประกอบมูลฐาน ซึ่งมีจานวนเท่ากับจานวนอะตอมใน ๐.๐๑๒ กิโลกรัม ของคาร์บอน-๑๒ เมื่อใช้โมลต้อง
ระบุองค์ประกอบมูลฐาน ซึ่งอาจจะเป็นอะตอมโมเลกุล ไอออนอิเล็กตรอน อนุภาคอื่น ๆ หรือกลุ่มของอนุภาค
ตามที่กาหนด

- ๓๘๗ (๑๐) หน่วยมูลฐานของความเข้มแห่งการส่องสว่างให้เป็นแคนเดลา คือ ความเข้มแห่งการ
ส่องสว่าง ในทิศทางที่กาหนดให้ของแหล่งกาเนิด ซึ่งแผ่รังสีเอกรงค์ด้วยความถี่ ๕๔๐ x ๑๐๑๒ เฮิรตซ์ และมี
ความเข้มแผ่รังสีในทิศทางนั้นเท่ากับ ๑ ใน ๖๘๓ วัตต์ ต่อสเตอเรเดียน
ข. มาตราชั่งตวงวัดในระบบประเพณีที่เทียบเข้าหาระบบเมตริก
(๑) หน่วยของความยาว
ชื่อ
เส้น
วา
ศอก
คืบ

อัตรา
ให้เท่ากับ
ให้เท่ากับ
ให้เท่ากับ
ให้เท่ากับ

อักษรย่อ
สี่สิบเมตร
ส.
สองเมตร
ว.
หนึ่งในสองของหนึ่งเมตร ศ.
หนึ่งในสี่ของหนึ่งเมตร ค.

(๒) หน่วยของพื้นที่
ชื่อ
อัตรา
อักษรย่อ
ไร่
ให้เท่ากับ
พันหกร้อยตารางเมตร ร.
งาน
ให้เท่ากับ
สี่ร้อยตารางเมตร
ง.
ตารางวา
ให้เท่ากับ
สี่ตารางเมตร
ว๒
(๓) หน่วยของความจุ
ชื่อ
อัตรา
เกวียนหลวง
ให้เท่ากับ
สองพันลิตร
บั้นหลวง
ให้เท่ากับ
พันลิตร
สัดหลวง
ให้เท่ากับ
ยี่สิบลิตร
ทะนานหลวง
ให้เท่ากับ
หนึ่งลิตร
(๔) หน่วยของน้าหนัก
ชื่อ
อัตรา
หาบหลวง
ให้เท่ากับ
หกสิบกิโลกรัม
ชั่งหลวง
ให้เท่ากับ
หกร้อยกรัม
กะรัตหลวง
ให้เท่ากับ
หนึ่งเมตริกกะรัตหรือ
ยี่สิบเซนติกรัม
กะรัตหลวง ให้ใช้สาหรับอัญมณีเท่านั้น

อักษรย่อ
กว.
บ.
ส.
ท.

อักษรย่อ
ห.
ช.
กร.

- ๓๘๘ หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พระ
พุทธศักราช ๒๔๖๖ ได้ใช้บังคับมานานแล้ว แม้ว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้ง แต่บทบัญญัติบางประการยัง
ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัดเสียใหม่ เพื่อลดมาตรการ
ควบคุมของรัฐมาเป็นการกากับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เหมาะสม อันเป็นการส่งเสริมและให้ความเป็น
ธรรมแก่ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องชั่งตวงวัดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อส่ง เสริมผู้ประกอบธุรกิจในการผลิต
เครื่องชั่งตวงวัดเพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
*พระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับกำรโอนอำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๓
มาตรา ๘๙ ในพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แก้ไขคาว่า “กรมทะเบียน
การค้า” เป็น “กรมการค้าภายใน” และคาว่า “อธิบดีกรมทะเบียนการค้า” เป็น “อธิบดีกรมการค้าภายใน”
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บั ญ ญั ติให้ จั ดตั้งส่ วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภ ารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม นั้ น แล้ ว และเนื่ องจากพระราชบั ญ ญั ติดังกล่าวได้บัญ ญั ติให้ โอนอานาจหน้าที่ของส่ วนราชการ
รัฐมนตรีผู้ดารงตาแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไข
บทบัญญัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏใน
พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอน
ส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอานาจ
หน้ าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของ
หน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ดารง
ตาแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอานาจหน้าที่ และเพิ่มผู้แทนส่วนราชการใน
คณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วน
ราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึง
จาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
พระรำชบัญญัติมำตรำชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙๔
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕
๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๒๙ ก/หน้า ๑/๒๒ มีนาคม ๒๕๔๙
๓

- ๓๘๙ หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่แผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดให้ถ่ายโอนภารกิจในการเป็นนายตรวจชั่งตวงวัดให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมควรแก้ไขเพิ่ มเติมกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัดให้รัฐมนตรีมีอานาจแต่งตั้ง
พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นนายตรวจชั่งตวงวัดได้ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

- ๓๙๐ ประกำศกระทรวงพำณิชย์
เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนส่วนท้องถิ่นเป็นนำยตรวจชั่งตวงวัด
พ.ศ. ๒๕๕๒

เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กาหนดให้ถ่ายโอนภารกิจในการเป็นนายตรวจชั่งตวงวัดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็น
พระราชบั ญ ญั ติที่ มีบ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ย วกั บ การจากั ดสิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุ ค คล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จึ งออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นนายตรวจชั่งตวงวัดปฏิบัติ
หน้าที่ตรวจสอบเครื่องชั่งสปริง ทั้งนี้ เฉพาะในเขตท้องที่ที่ มีอานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ของกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจชั่งตวงวัดตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
(๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่งตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป ซึ่งเทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือน ตาแหน่ง
ประเภททั่วไป ตั้งแต่ระดับชานาญงานขึ้นไป หรือตาแหน่งประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(๒) เป็นผู้ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนายตรวจชั่งตวงวัดจากกรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์
ข้อ ๓ ให้พนักงานเมืองพัทยาที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ เป็นนายตรวจชั่งตวงวัดปฏิบัติหน้าที่
ตรวจสอบเครื่องชั่งสปริง ทั้งนี้ เฉพาะในเขตท้องที่ที่มีอานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
เมืองพัทยา ที่ได้รับ การถ่ายโอนภารกิจชั่งตวงวัดตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
(๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่งตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป ซึ่งเทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือน ตาแหน่ง
ประเภททั่วไป ตั้งแต่ระดับชานาญงานขึ้นไป หรือตาแหน่งประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากนายกเมืองพัทยา
(๒) เป็นผู้ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนายตรวจชั่งตวงวัดจากกรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์
๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๙๙ ง/หน้า ๒/๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒

- ๓๙๑ ข้อ ๔ ให้พนักงานเทศบาลที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ เป็นนายตรวจชั่งตวงวัดปฏิบัติห น้าที่
ตรวจสอบเครื่องชั่งสปริง ทั้งนี้ เฉพาะในเขตท้องที่ที่มีอานาจหน้าที่ดูแลและรับ ผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
เทศบาล ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจชั่งตวงวัดตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
(๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่งตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป ซึ่งเทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือน ตาแหน่ง
ประเภททั่วไป ตั้งแต่ระดับชานาญงานขึ้นไป หรือตาแหน่งประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีของเทศบาลต้นสังกัดของพนักงานเทศบาล
(๒) เป็นผู้ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนายตรวจชั่งตวงวัดจากกรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์
ข้อ ๕ ให้พนักงานส่วนตาบลที่ มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ เป็นนายตรวจชั่งตวงวัดปฏิบัติหน้าที่
ตรวจสอบเครื่องชั่งสปริง ทั้งนี้ เฉพาะในเขตท้องที่ที่มีอานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจชั่งตวงวัดตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
(๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่งตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป ซึ่งเทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือน ตาแหน่ง
ประเภททั่วไป ตั้งแต่ระดับชานาญงานขึ้นไป หรือตาแหน่งประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัดของพนักงานส่วน
ตาบล
(๒) เป็นผู้ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนายตรวจชั่งตวงวัดจากกรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์

ประกำศ ณ วันที่ ๘ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๒
พรทิวำ นำคำศัย
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์

- ๓๙๒ -

- ๓๙๓ -

พระรำชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
พ.ศ. ๒๕๕๐
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกำลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ ตราพระราชบัญญั ติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.
๒๕๕๐”
มาตรา ๒ ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ใช้ บั งคั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใน
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 โรคระบาดสัตว์น้า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่า
เกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทาให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๕๒ ก/หน้า ๑/๗ กันยายน ๒๕๕๐

- ๓๙๔ หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อ
วินาศกรรมด้วย
“ภัยทางอากาศ” หมายความว่า ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ
“การก่อวิน าศกรรม” หมายความว่า การกระท าใดๆ อันเป็นการมุ่งทาลายทรัพ ย์สิ นของ
ประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวางหน่วงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติ
งานใดๆ ตลอดจนการประทุษร้ายต่อบุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมืองการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยงาน
อื่นของรัฐ แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ ” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาล
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
“จังหวัด” ไม่หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร
“อาเภอ” หมายความรวมถึงกิ่งอาเภอ แต่ไม่หมายความรวมถึงเขตในกรุงเทพมหานคร
“นายอาเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ
“ผู้บริหารท้องถิ่น ” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบล นายกเทศมนตรี นายก
เมืองพัทยา และหัวหน้าผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่อื่น
“ผู้บัญชาการ” หมายความว่า ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการกลาง ผู้อานวยการจังหวัด ผู้อานวยการอาเภอ
ผู้อานวยการท้องถิ่น และผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร
“เจ้าพนักงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
“อาสาสมัคร” หมายความว่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญ ญัตินี้และให้ มี
อานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

- ๓๙๕ หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ ให้ มี ค ณะกรรมการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ เรี ย กโดยย่ อ ว่ า
“กปภ.ช.” ประกอบด้ว ย นายกรัฐ มนตรีห รือรองนายกรัฐ มนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็น ประธาน
กรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุ ษย์ ปลั ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อานวยการสานัก
งบประมาณ ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินห้าคนซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งจากผู้ มีความรู้ ความเชี่ย วชาญ หรือ ประสบการณ์ ที่ เกี่ยวข้องกับ การผั งเมือง และการป้อ งกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการ
ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้แต่งตั้งข้าราชการในกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๗ ให้ กปภ.ช. มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายในการจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ตามมาตรา
๑๑ (๑) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
(๓) บู รณาการพัฒ นาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ
(๔) ให้ ค าแนะน า ปรึ ก ษาและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ในการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย
(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(๖) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ กฎหมายอื่ น หรื อ ตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ในการปฏิบั ติการตามอานาจหน้าที่ในวรรคหนึ่ง กปภ.ช. จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนหรือตามที่มอบหมายก็ได้ ทั้งนี้ ให้นาบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับกับ
การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
เพื่ อ ประโยชน์ ในการปฏิ บั ติ ก ารตามอ านาจหน้ า ที่ ต ามวรรคหนึ่ ง กปภ.ช. อาจเรี ย กให้
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของภาคเอกชนที่ เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหรือ
ชี้แจงหรือให้ข้อมูลก็ได้

- ๓๙๖ มาตรา ๘ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ เพิ่ ม ขึ้ น ในระหว่างที่ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ซึ่ งแต่ งตั้ งไว้แ ล้ u3623 .ยั งมี ว าระอยู่ใน
ตาแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทน หรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในตาแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
เมื่อครบกาหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ใหม่ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่าจะมี
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ ทั้งนี้ ไม่เกิน
สองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ้น
จากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับ โทษจ าคุกโดยคาพิ พากษาถึงที่สุ ดให้ จาคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิ ดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๐ การประชุมของ กปภ.ช. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานคนที่หนึ่งไม่อยู่ในที่ประชุมหรือ
ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ได้ ให้ ร องประธานคนที่ ส องเป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม ถ้ าประธานกรรมการและ
รองประธานกรรมการทั้งสองไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมสาหรับการประชุมคราวนั้น
การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมาก กรรมการคนหนึ่ ง ให้ มี เสี ย งหนึ่ ง ใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๑ ให้ ก รมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เป็ น หน่ ว ยงานกลางของรั ฐ ในการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ โดยมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสนอ กปภ.ช. เพื่อขออนุมัติต่อ
คณะรัฐมนตรี

- ๓๙๗ (๒) จั ด ให้ มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ หามาตรการในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ให้ มี
ประสิทธิภาพ
(๓) ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้การสงเคราะห์
เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย ผู้ได้รับภยันตราย หรือผู้ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย
(๔) แนะนา ให้คาปรึกษา และอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่หน่วยงาน
ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน
(๕) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลการดาเนิ นการตามแผนการป้ องกัน และบรรเทา
สาธารณภัยในแต่ละระดับ
(๖) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ กฎหมายอื่ น หรื อ ตามที่
ผู้บัญชาการ นายกรัฐมนตรี กปภ.ช. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตาม (๑) แล้วให้
หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว
ในการจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตาม (๑) ให้กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
มาปรึกษาหารือและจัดทา ทั้งนี้ จะจัดให้ห น่วยงานภาคเอกชนเสนอข้อมูลหรือความเห็ นเพื่อประกอบการ
พิจารณาในการจัดทาแผนด้วยก็ได้
เพื่ อ ประโยชน์ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต าม (๓) (๔) (๕) และ (๖) กรมป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยจะจัดให้มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นในบางจังหวัดเพื่อปฏิบัติงานในจังหวัดนั้นและ
จังหวัดอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกันได้ตามความจาเป็น และจะให้มีสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขึ้น
เพื่อกากับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดหรือตามที่ผู้อานวยการ
จังหวัดมอบหมายด้วยก็ได้
มาตรา ๑๒ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตามมาตรา ๑๑ (๑) อย่างน้อย
ต้องมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(๑) แนวทาง มาตรการ และงบประมาณที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ใ นการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
(๒) แนวทางและวิธีการในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเฉพาะ
หน้าและระยะยาวเมื่อเกิดสาธารณภัย รวมถึงการอพยพประชาชน หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย การดูแลเกี่ยวกับการสาธารณสุ ข และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสาร
และการสาธารณูปโภค
(๓) หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการดาเนินการตาม (๑)
และ (๒) และวิธีการให้ได้มาซึ่งงบประมาณเพื่อการดาเนินการดังกล่าว

- ๓๙๘ (๔) แนวทางในการเตรียมพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องมื อเครื่องใช้และจัดระบบ
การปฏิบัติการในการดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการฝึกบุคลากรและประชาชน
(๕) แนวทางในการซ่ อ มแซม บู รณะ ฟื้ น ฟู และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประชาชนภายหลั งที่
สาธารณภัยสิ้นสุด
การกาหนดเรื่องตามวรรคหนึ่ง จะต้องกาหนดให้สอดคล้องและครอบคลุมถึงสาธารณภัย
ต่างๆ โดยอาจกาหนดตามความจาเป็นแห่งความรุนแรงและความเสี่ยงในสาธารณภัยด้านนั้น และในกรณีที่มี
ความจาเป็นต้องมีการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้
ระบุไว้ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติด้วย
มาตรา ๑๓ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการมีอานาจควบคุมและกากับการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยทั่วราชอาณาจักรให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและพระราชบัญญัตินี้
ในการนี้ ให้มีอานาจบังคับบัญชาและสั่งการผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ ผู้ช่วยผู้อานวยการ เจ้าพนักงาน
และอาสาสมัครได้ทั่วราชอาณาจักร
ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้บัญชาการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บัญชาการมอบหมายโดยให้มีอานาจบังคับบัญชาและสั่งการ
ตามวรรคหนึ่งรองจากผู้บัญชาการ
มาตรา ๑๔ ให้ อ ธิบ ดี เป็ น ผู้ อ านวยการกลางมี ห น้ าที่ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ทั่ ว
ราชอาณาจักร และมีอานาจควบคุมและกากับการปฏิ บัติห น้าที่ของผู้ อานวยการ รองผู้ อานวยการ ผู้ช่ว ย
ผู้อานวยการ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัคร ได้ทั่วราชอาณาจักร
มาตรา ๑๕ ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อานวยการจังหวัด รับผิดชอบในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด โดยมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จั ดท าแผนการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ซึ่งต้องสอดคล้ องกับแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(๒) กากับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๓) ก ากั บ ดู แ ลองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ จั ด ให้ มี วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้
ยานพาหนะ และสิ่งอื่น เพื่อใช้ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยตามที่กาหนดในแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
(๔) ดาเนินการให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การสงเคราะห์เบื้องต้น
แก่ผู้ประสบภัย หรือผู้ได้รับภยันตรายหรือเสียหายจากสาธารณภัยรวมตลอดทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย
และการปฏิบัติการใดๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บัญชาการและผู้อานวยการกลางมอบหมาย

- ๓๙๙ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) (๔) และ (๕) ให้ผู้อานวยการจังหวัดมีอานาจสั่ง
การหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ในจังหวัด ให้ดาเนินการในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมีอานาจสั่งการ ควบคุมและกากับดูแล
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๖ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตามมาตรา ๑๕ (๑) อย่างน้อย
ต้องมีสาระสาคัญตามมาตรา ๑๒ และสาระสาคัญอื่นดังต่อไปนี้
(๑) การจัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โครงสร้างและผู้มีอานาจสั่ง
การด้านต่างๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ และยานพาหนะ เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดให้มีเครื่องหมายสัญญาณหรือ
สิ่งอื่นใด ในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย
(๔) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๕) แผนการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล
มาตรา ๑๗ ในการจั ดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ให้ ผู้ ว่าราชการ
จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกหรือผู้บังคับการจังหวัดทหารบกหรือผู้แทนเป็นรองประธาน
กรรมการ
(๔) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ
(๕) กรรมการอื่น ประกอบด้วย
(ก) ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่ประจาอยู่ในพื้นที่จังหวัดตามจานวนที่ผู้ ว่าราชการจังหวัด
เห็นสมควรแต่งตั้ง
(ข) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่จานวนเจ็ดคน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน
เทศบาลจานวนสองคนและผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลจานวนห้าคน
(ค) ผู้แทนองค์การสาธารณกุศลในจังหวัดตามจา นวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร
แต่งตั้ง
(๖) หั วหน้ าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือผู้แทนกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการและเลขานุการ
ในกรณีที่จังหวัดใดเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหาร
ของสถาบันการศึกษานั้น เป็นที่ปรึกษาหรือกรรมการตามจานวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร

- ๔๐๐ ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่จัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อประกาศใช้ต่อไป
การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ แ ละการประชุ ม ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ น ไปตามที่ ผู้ ว่ า
ราชการจังหวัดกาหนด
ในกรณีที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเห็นว่าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดไม่สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ให้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
เพื่อดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
มาตรา ๑๘ ให้ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เป็ น รองผู้ อ านวยการจั งหวั ด มี ห น้ า ที่
ช่วยเหลือผู้อานวยการจังหวัดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้อานวยการ
จังหวัดมอบหมาย
มาตรา ๑๙ ให้นายอาเภอเป็นผู้อานวยการอาเภอ รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตอาเภอของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย
ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อานวยการอาเภอตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อานวยการอาเภอ มีอานาจสั่ง
การหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในเขตอาเภอให้ดาเนินการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมีอานาจสั่งการควบคุม และ
กากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบใน
ฐานะผู้ อานวยการท้องถิ่น และมีห น้ าที่ ช่ว ยเหลื อผู้ อานวยการจังหวัดและผู้ อานวยการอาเภอตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อานวยการท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อานวยการท้องถิ่นมีอานาจสั่ง
การควบคุม และกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้ช่วย
ผู้อานวยการท้องถิ่น รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้อ งกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน
และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หมวด ๒
กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

มาตรา ๒๑ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพื้นที่ใด ให้ผู้อานวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นมีหน้าที่เข้าดาเนินการป้องกัน

- ๔๐๑ และบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อานวยการอาเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่นั้นและผู้อานวยการ
จังหวัดทราบทันที
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อานวยการท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) สั่ ง ข้ า ราชการฝ่ า ยพลเรื อ น พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น เจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ
เจ้ าพนั กงาน อาสาสมัคร และบุ คคลใดๆ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยให้
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจาเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) ใช้อาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะของหน่วยงานของรัฐ
และเอกชนที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยเท่าที่จาเป็นเพื่อการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
(๓) ใช้เครื่องมือสื่อสารของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทุกระบบที่อยู่ในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยหรือท้องที่ที่เกี่ยวเนื่อง
(๔) ขอความช่ ว ยเหลื อ จากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ในการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย
(๕) สั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากพื้นที่ อาคารหรือสถานที่ที่กาหนด
(๖) จัดให้มีการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยโดยทั่วถึงและรวดเร็ว
มาตรา ๒๒ เมื่อ มีก รณี ต ามมาตรา ๒๑ เกิดขึ้น ให้ ผู้ อ านวยการอาเภอ และผู้ อานวยการ
จังหวัดมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อานวยการท้องถิ่น โดยในกรณีผู้อานวยการอาเภอ ให้สั่งการได้สาหรับใน
เขตอาเภอของตน และในกรณีผู้อานวยการจังหวัด ให้สั่งการได้สาหรับในเขตจังหวัดแล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ผู้อานวยการท้องถิ่นมีความจาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ของตน ให้แจ้งให้ผู้อานวยการ
อาเภอหรือผู้อานวยการจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อสั่งการโดยเร็วต่อไป
ในกรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใด ผู้อานวยการจังหวัดจะ
สั่งการให้ ห น่ วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลใดกระทาหรืองดเว้น
การกระทาใดที่มีผ ลกระทบต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นก็ได้ คาสั่งดังกล่าวให้ มีผลบังคับเป็น
ระยะเวลาตามที่กาหนดในคาสั่ง แต่ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องให้คาสั่งดังกล่าวมีผล
บังคับเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ให้เป็นอานาจของผู้บัญชาการที่จะสั่งการได้ตามความจาเป็นแต่ต้องไม่เกินเจ็ดวัน
ในกรณี ที่ พื้ น ที่ ที่ เกิ ด หรื อ จะเกิ ด สาธารณภั ย ตามวรรคหนึ่ ง อยู่ ในความรั บ ผิ ด ชอบของ
ผู้อานวยการท้องถิ่นหลายคน ผู้อานวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใช้อานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา
๒๑ ไปพลางก่อนก็ได้ แล้วให้แจ้งผู้อานวยการท้องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว
มาตรา ๒๓ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ใดให้
เป็นหน้าที่ของผู้อานวยการท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น
ที่จะสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น

- ๔๐๒ มาตรา ๒๔ เมื่ อ เกิ ด สาธารณภั ย ให้ เป็ น หน้ า ที่ ข องเจ้ า พนั ก งานที่ ป ระสบเหตุ ต้ อ งเข้ า
ดาเนินการเบื้องต้นเพื่อระงับสาธารณภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อานวยการท้องถิ่นที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นเพื่อ
สั่งการต่อไป และในกรณีจาเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้เจ้าพนักงานมีอานาจดาเนินการใดๆ เพื่อคุ้มครองชีวิต
หรือป้องกันภยันตรายที่จะเกิดแก่บุคคลได้
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยและภยันตรายจากสาธารณภัยนั้นใกล้จะถึงผู้อานวยการ
มีอานาจสั่งให้เจ้าพนักงานดัดแปลง ทาลาย หรือเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินของบุคคลใดที่เป็น
อุปสรรคแก่การบาบัดปัดป้องภยันตรายได้ ทั้งนี้ เฉพาะเท่าที่จาเป็นแก่การยับยั้งหรือแก้ไขความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นจากสาธารณภัยนั้น
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกรณีมีความจาเป็นต้องดาเนินการเพื่อป้องกันภัยต่อส่วนรวม
ด้วยโดยอนุโลม
ในกรณีที่การดัดแปลง ทาลาย หรือเคลื่ อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินจะมีผลทาให้
เกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่อื่นหรือก่อให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นแก่เขตพื้นที่อื่น ผู้อานวยการท้องถิ่นจะใช้
อานาจตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองมิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการจังหวัด
มาตรา ๒๖ เมื่อมีกรณีที่เจ้าพนักงานจาเป็นต้องเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับ
พื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยเพื่อทาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กระทาได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่ในเวลานั้นหรื อเมื่ออยู่ภายใต้
การควบคุมของผู้อานวยการ ก็ให้กระทาได้แม้เจ้าของหรือผู้ครอบครองจะไม่ได้อนุญาต
ในกรณีที่ทรัพย์สินที่อยู่ในอาคารหรือสถานที่ตามวรรคหนึ่ง เป็นสิ่งที่ทาให้เกิดสาธารณภัยได้
ง่าย ให้เจ้าพนักงานมีอานาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองขนย้ายทรัพย์สินนั้น ออกจากอาคารหรือสถานที่
ดังกล่าวได้
ในกรณี ที่ เจ้ าของหรื อผู้ ค รอบครองไม่ ป ฏิ บั ติต ามคาสั่ งของเจ้าพนั ก งานตามวรรคสองให้
เจ้ าพนั ก งานมี อานาจขนย้ ายทรั พ ย์ สิ น นั้ น ได้ ตามความจ าเป็น แก่ การป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ยโดย
เจ้าพนักงานไม่ต้องรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระทาดังกล่าว
มาตรา ๒๗ ในการบรรเทาสาธารณภัย ผู้อานวยการและเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ผู้อานวยการมีอานาจหน้าที่ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีสถานที่ชั่วคราวเพื่อให้ผู้ประสบภัยอยู่อาศัยหรือรับการปฐมพยาบาล และการ
รักษาทรัพย์สินของผู้ประสบภัย
(๒) จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อประโยชน์
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) ปิดกั้นมิให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกล้เคียง
(๔) จัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันเหตุโจรผู้ร้าย
(๕) ช่ว ยเหลื อผู้ ป ระสบภัย และช่ ว ยขนย้ายทรัพ ย์สิ น ในพื้น ที่ ที่ เกิด สาธารณภั ยและพื้ น ที่
ใกล้เคียง เมื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินร้องขอ

- ๔๐๓ ผู้อานวยการหรือเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการจะจัดให้มีเครื่องหมายหรือ
อาณัติสัญญาณเพื่อใช้ในการกาหนดสถานที่หรือการดาเนินการใดตามวรรคหนึ่งก็ได้
ในการดาเนินการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ผู้อานวยการหรือเจ้าพนักงานจะดาเนินการเอง
หรือมอบหมายให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจในพื้นที่เป็นผู้ดาเนินการ หรือช่วยดาเนินการก็ได้และใน
กรณีตาม (๕) จะมอบหมายให้องค์การสาธารณกุศลเป็นผู้ดาเนินการหรือช่วยดาเนินการด้วยก็ได้
มาตรา ๒๘ เมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด และการที่ผู้ใดอยู่อาศัยในพื้นที่
นั้นจะก่อให้เกิดภยันตรายหรือกีดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ให้ผู้บัญชาการรองผู้บัญชาการ
ผู้อานวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายมีอานาจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพื้นที่นั้นออกไปจากพื้นที่ดังกล่าว
ทั้งนี้ เฉพาะเท่าที่จาเป็นแก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรา ๒๙ เมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใดและการอยู่อาศัยหรือดาเนิน
กิ จ การใดๆ ในพื้ น ที่ นั้ น จะเป็ น อั น ตรายอย่ า งร้ า ยแรง ผู้ บั ญ ชาการ รองผู้ บั ญ ชาการ ผู้ อ านวยการกลาง
ผู้อานวยการจังหวัด ผู้อานวยการอาเภอ และผู้อานวยการท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผู้อานวยการอาเภอ
จะประกาศห้ามมิให้บุคคลใด ๆ เข้าไปอยู่อาศัยหรือดาเนินกิจการใดในพื้นที่ดังกล่าวก็ได้ประกาศดังกล่าวให้
กาหนดระยะเวลาการห้ามและเขตพื้นที่ที่ห้ามตามที่จาเป็นไว้ด้วย
มาตรา ๓๐ ให้ผู้อานวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบสารวจความเสียหายจากสาธารณภัยที่
เกิดขึ้นและทาบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้
ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู
หนั งสื อ รั บ รองตามวรรคหนึ่ งต้ อ งมี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การสงเคราะห์ แ ละการฟื้ น ฟู ที่
ผู้ประสบภัยมีสิทธิได้รับจากทางราชการ พร้อมทั้งระบุหน่วยงานที่เป็นผู้ให้การสงเคราะห์หรือฟื้นฟูและสถานที่
ติดต่อของหน่วยงานนั้นไว้ด้วย ทั้งนี้ ตามแบบที่อธิบดีกาหนด
บรรดาเอกสารราชการของผู้ประสบภัยที่สูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
เมื่อผู้ป ระสบภัยร้องขอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย หรือที่เป็นภูมิลาเนาของ
ผู้ประสบภัย ให้ เป็ นหน้ าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ นั้นแจ้งให้ หน่วยงานของรัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทราบ และให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องออก
เอกสารทางราชการดังกล่าวให้ใหม่ตามหลักฐานที่อยู่ในความครอบครองของตนส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหรือ
ส่งมอบผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เป็นผู้แจ้ง ทั้งนี้โดยผู้ประสบภัยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
หรื อ ค่ า บริ ก าร แม้ ว่ า ตามกฎหมายที่ เกี่ ย วกั บ การออกเอกสารราชการดั ง กล่ า วจะก าหนดให้ ต้ อ งเสี ย
ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการก็ตาม
ในกรณี ที่ผู้ ป ระสบภัย หรือเจ้าของหรือผู้ ครอบครองทรัพ ย์สิ น ร้องขอหลั กฐานเพื่ อรับการ
สงเคราะห์ ห รือบริการอื่น ใด ให้ ผู้ อานวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิ ดชอบ ออกหนังสือรับรองให้ ตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด

- ๔๐๔ มาตรา ๓๑ ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายมีอานาจสั่งการผู้บัญชาการ ผู้อานวยการ หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมตลอดทั้งให้ความช่วยเหลือแก่
ประชาชนในพื้นที่ที่กาหนดก็ได้ โดยให้มีอานาจเช่นเดียวกับผู้บัญชาการตามมาตรา ๑๓ และผู้อานวยการตาม
มาตรา ๒๑ และมีอานาจกากับและควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ ผู้ช่วยผู้อานวยการ และเจ้าพนักงานในการดาเนินการตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘ และมาตรา
๒๙ ด้วย
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ตามวรรค
หนึ่งให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แล้วแต่กรณี
หมวด ๓
กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเขตกรุงเทพมหำนคร

มาตรา ๓๒ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้อานวยการกรุงเทพมหานครรับผิดชอบใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(๒) กากับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครของกรุงเทพมหานคร
(๓) จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ และสิ่งอื่น เพื่อใช้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตามที่กาหนดในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
(๔) ดาเนินการให้การสงเคราะห์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย หรือผู้ได้รับภยันตราย หรือเสียหาย
จากสาธารณภัย รวมตลอดทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย และการปฏิบัติการใดๆ ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
(๕) สนั บ สนุ น และให้ ความช่ว ยเหลื อ แก่อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ซึ่ งมีพื้ นที่ ติ ดต่ อหรือ
ใกล้เคียงในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บัญชาการและผู้อานวยการกลางมอบหมาย
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) (๔) และ (๕) ให้ผู้อานวยการกรุงเทพมหานครมี
อานาจสั่งการส่วนราชการและหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งประสานกับหน่วยงานของรัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย กรุ งเทพมหานคร และมีอ านาจสั่ งการ ควบคุม และกากับ ดูแ ลการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ของ
เจ้าพนักงานและอาสาสมัครของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

- ๔๐๕ มาตรา ๓๓ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๓๒ (๑)
อย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญตามมาตรา ๑๒ และสาระสาคัญอื่นดังต่อไปนี้
(๑) การจั ดตั้งศูน ย์ อานวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โครงสร้างและผู้ มีอานาจ
สั่งการด้านต่างๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะเพื่อใช้ใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) แผนและขั้ น ตอนในการจั ด ให้ มี เครื่ อ งหมายสั ญ ญาณ หรื อ สิ่ ง อื่ น ใด ในการแจ้ งให้
ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย
(๔) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
(๕) แผนการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศลในเขตกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๓๔ ในการจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการอื่น ประกอบด้วย
(ก) ผู้ แทนส่วนราชการหรือหน่วยงานของกรุงเทพมหานครตามจานวนที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งตั้ง
(ข) ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ค) ผู้ แ ทนองค์ ก ารสาธารณกุ ศ ลในเขตกรุ งเทพมหานครตามจ านวนที่ ผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งตั้ง
(ง) ผู้ แทนชุ มชนในเขตกรุงเทพมหานครตามจ านวนที่ ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เห็นสมควรแต่งตั้ง
ให้แต่งตั้งผู้แทนกระทรวงกลาโหมและผู้แทนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นที่ปรึกษา
หรือกรรมการตามจานวนที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งตั้ง
ให้ ค ณะกรรมการตามวรรคหนึ่ งมี ห น้ าที่ จั ด ท าแผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
กรุงเทพมหานครเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประกาศใช้ต่อไป
การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ แ ละการประชุ ม ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ น ไปตามที่ ผู้ ว่ า
ราชการกรุงเทพมหานครกาหนด
มาตรา ๓๕ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นรองผู้ อานวยการกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ช่วยเหลือ
ผู้อานวยการกรุงเทพมหานครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้อานวยการ
กรุงเทพมหานครมอบหมาย และให้นาความในวรรคสองของมาตรา ๓๒ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
รองผู้อานวยการกรุงเทพมหานครด้วยโดยอนุโลม

- ๔๐๖ ความรั บ ผิ ด ชอบ และอ านาจหน้ าที่ ข องปลั ด กรุงเทพมหานครในฐานะรองผู้ อ านวยการ
กรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่ ง ปลัดกรุงเทพมหานครจะมอบหมายให้รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ช่วย
ปฏิบัติด้วยก็ได้
มาตรา ๓๖ ให้ ผู้อานวยการเขตในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ช่วยผู้อานวยการ
กรุงเทพมหานครรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน และมีหน้าที่
ช่วยเหลือผู้อานวยการกรุงเทพมหานครตามที่ได้รับมอบหมาย
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ ช่ ว ยผู้ อ านวยการกรุ ง เทพมหานครตามวรรคหนึ่ ง ให้ ผู้ ช่ ว ย
ผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร มีอานาจสั่งการส่วนราชการและหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่อยู่ในเขตพื้นที่
ให้ช่วยเหลือหรือร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร และมีอานาจสั่งการ ควบคุม และกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร
ของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ความรั บ ผิ ด ชอบ และอ านาจหน้ า ที่ ข องผู้ อ านวยการเขตในฐานะผู้ ช่ ว ยผู้ อ านวยการ
กรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ผู้อานวยการเขตจะมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อานวยการเขตเป็นผู้ช่วย
ปฏิบัติด้วยก็ได้
มาตรา ๓๗ เมื่ อ เกิ ด หรื อ คาดว่าจะเกิ ด สาธารณภั ย ขึ้ น ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ ผู้ ช่ ว ย
ผู้ อานวยการกรุ งเทพมหานครมี ห น้ าที่ เข้าดาเนิ นการป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ยโดยเร็ว และแจ้งให้
ผู้อานวยการกรุงเทพมหานครและรองผู้อานวยการกรุงเทพมหานครทราบทันที
ให้นาความในมาตรา ๒๑ วรรคสอง มาตรา ๒๒ วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา ๒๔มาตรา ๒๕
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ มาใช้บั งคับ กับ การป้อ งกัน และบรรเทา
สาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานครด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่มีความจาเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด
หรือหน่วยงานของรัฐใดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครให้ผู้อานวยการ
กรุงเทพมหานครแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นหรือหน่วยงานของรัฐนั้นทราบ และเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นหรือ
หน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น แล้ ว แต่ กรณี ได้ รั บ แจ้ งแล้ ว ให้ เป็ น หน้ าที่ ที่ จ ะต้ อ งดาเนิ น การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครตามที่ได้รับแจ้งโดยเร็ว
หมวด ๔
เจ้ำพนักงำนและอำสำสมัคร

มาตรา ๓๙ ให้ผู้อานวยการมีอานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้อานวยการกลาง มีอานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ทั่วราชอาณาจักร
(๒) ผู้อานวยการจังหวัด มีอานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตจังหวัด

- ๔๐๗ (๓) ผู้อานวยการอาเภอ มีอานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตอาเภอ
(๔) ผู้อานวยการท้องถิ่น มีอานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
(๕) ผู้ อานวยการกรุ งเทพมหานคร มี อานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ ป ฏิ บัติห น้ าที่ได้ในเขต
กรุงเทพมหานคร
หลั ก เกณฑ์ ก ารแต่ ง ตั้ ง และการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องเจ้ า พนั ก งานให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ผู้อานวยการหรือเจ้าพนักงานพบเห็นว่าอาคารหรือสถานที่ใดมีสภาพที่
อาจก่อให้เกิดสาธารณภัยได้โดยง่ายหรือมีวัสดุหรือสิ่งของใดในอาคารหรือสถานที่ใดที่อาจก่อให้เกิดสาธารณภัย
ได้ ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นทราบเพื่อตรวจสอบตามอานาจหน้าที่ต่อไป
มาตรา ๔๑ ให้ ผู้ อ านวยการจั ด ให้ มี อ าสาสมั ค รในพื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) ปฏิบั ติห น้าที่อื่น ตามที่ผู้อานวยการมอบหมายและตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย
กาหนด
การบริหารและกากับดูแลอาสาสมัคร การคัดเลือก การฝึกอบรม สิทธิ หน้าที่และวินัยของ
อาสาสมัคร ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่องค์การสาธารณกุศลหรือบุคคลใดเข้ามาช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานในระหว่างเกิดสาธารณภัย ให้ผู้อานวยการหรือเจ้ าพนักงานที่ได้รับมอบหมายมีอานาจมอบหมาย
ภารกิจหรือจัดสถานที่ให้องค์การสาธารณกุศลและบุคคลดังกล่าวในการให้ความช่วยเหลือได้ตามที่เห็นสมควร
เพื่อให้การช่วยเหลือหรือบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้อานวยการแจ้ง
ให้ อ งค์ ก ารสาธารณกุ ศ ลและบุ ค คล ที่ มีวัต ถุ ป ระสงค์ในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ยที่ อ ยู่ในพื้ น ที่ ที่
รับ ผิ ดชอบ ทราบถึงแนวทางการปฏิบั ติตามแผนการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร และวิธีการประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่
หมวด ๕
เบ็ดเตล็ด

มาตรา ๔๓ ให้ ผู้ บั ญ ชาการ รองผู้ บั ญ ชาการ ผู้ อ านวยการ รองผู้ อ านวยการ ผู้ ช่ ว ย
ผู้ อ านวยการ และเจ้ า พนั ก งานซึ่ ง ปฏิ บั ติ ก ารตามหน้ า ที่ ใ นการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ตาม
พระราชบัญญัตินี้ เป็น เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และในการปฏิบัติการตามหน้าที่ดังกล่า ว

- ๔๐๘ หากได้ด าเนิ น การไปตามอานาจหน้ าที่ และได้ กระท าไปพอสมควรแก่เหตุและมิได้ ประมาทเลิ น เล่ ออย่าง
ร้ายแรง ให้ผู้กระทาการนั้น พ้นจากความผิดและความรับผิดทั้งปวง
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้ใดซึ่งมิใช่เป็นผู้ได้รับ
ประโยชน์จากการบาบัดภยันตรายจากสาธารณภัยนั้น ให้ทางราชการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้นั้น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๔ ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ได้กาหนดไว้ในแผนต่างๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไปหรือแผนดังกล่าวได้ใช้มาครบห้าปีแล้ว ให้เป็น
หน้าที่ของผู้ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทาแผน ปรับปรุง หรือทบทวนแผน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนโดยเร็ว
มาตรา ๔๕ ให้ มี เครื่ อ งแบบ เครื่ อ งหมาย และบั ต รประจ าตั ว ส าหรับ เจ้ า พนั ก งานและ
อาสาสมัครเพื่อแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เครื่ อ งแบบ เครื่ อ งหมาย และบั ต รประจ าตั ว ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามแบบที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ในกรณีที่ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อานวยการ หรือผู้ช่วยผู้อานวยการประสงค์จะแต่ง
เครื่องแบบ ก็ให้กระทาได้ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา ๔๖ การดาเนินการตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘ หรือมาตรา
๒๙ ภายในเขตทหารหรือที่เกี่ยวกับกิจการ เจ้าหน้าที่ หรือทรัพย์สินในราชการทหารให้เป็นไปตามความตกลง
เป็นหนังสือร่วมกันระหว่างผู้อานวยการจังหวัดหรือผู้อานวยการกรุงเทพมหานครและผู้บังคับบัญชาของทหาร
ในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นกรณีการสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา ๓๑
มาตรา ๔๗ บรรดาค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของท้องถิ่น เพื่อนาไปใช้จ่าย
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่นนั้น
มาตรา ๔๘ ห้ ามมิให้ บุ ค คลที่ ป ฏิบั ติห น้ าที่ ในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย นาเอา
ความลับ ซึ่งตนได้มาในฐานะนั้นๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเปิดเผยความลับนั้นแก่ผู้อื่นโดยไม่มีอานาจ
โดยชอบด้วยกฎหมายในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือแก่การประกอบอาชีพของผู้นั้น
หมวด ๖
บทกำหนดโทษ

มาตรา ๔๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อานวยการตามมาตรา
๒๑ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

- ๔๐๙ มาตรา ๕๐ ผู้ใดขัดขวางการดาเนินการของเจ้าพนักงานตามมาตรา ๒๔ หรือการปฏิบัติตาม
คาสั่งของผู้อานวยการตามมาตรา ๒๕ หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๑ ผู้ใดเข้าไปในพื้นที่ที่ปิดกั้นตามมาตรา ๒๗ (๓) โดยไม่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
หรือตามคาสั่งของผู้อานวยการ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจาทั้ง
ปรับ
ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ที่อยู่
ในพื้นที่ที่ปิดกั้นตามมาตรา ๒๗ (๓) ผู้อานวยการหรือเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการจะเรียก
บุคคลดังกล่าวมาตักเตือนแทนการดาเนินคดีก็ได้
มาตรา ๕๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งอพยพบุคคลออกจากพื้นที่ตามมาตรา ๒๘ ถ้า
คาสั่งอพยพนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการกีดขวางการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือฝ่า
ฝืนคาสั่งตามมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๓ ในขณะเกิ ด สาธารณภั ย ผู้ ใดแต่ ง เครื่ อ งแบบหรื อ ประดั บ เครื่ อ งหมายของ
อาสาสมัครหรือขององค์การสาธารณกุศล และเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภั ย โดยมิได้เป็นอาสาสมัครหรือ
สมาชิกองค์การสาธารณกุศลดังกล่าว เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็นบุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
สามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๔ ผู้ใดเรี่ยไรหรือหาประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบโดยแสดงตนว่า
เป็นอาสาสมัคร เจ้าพนักงานหรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นใดในหน่วยงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย หรือใช้ชื่อของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการดาเนินการดังกล่าว ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๘ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสอง
พันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
บทเฉพำะกำล

มาตรา ๕๖ ให้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีหน้าที่จัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ ดาเนินการจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้ว
เสร็จภายในสองปี นับ แต่วันที่พระราชบั ญญั ตินี้ใช้บังคับ การดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ระหว่ า งที่ ยั งจั ด ท าแผนดั งกล่ าวไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ให้ เป็ น ไปตามแผนที่ เกี่ ย วข้ อ งที่ ใช้ บั ง คั บ อยู่ ในวั น ก่ อ นวั นที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

- ๔๑๐ มาตรา ๕๗ ให้บรรดาศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เป็นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๑ วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๘ บรรดากฎกระทรวง ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ หรื อ ค าสั่ งที่ อ อกตาม
พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัยพ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร
พลเอก สุรยุทธ์ จุลำนนท์
นำยกรัฐมนตรี

หมำยเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญั ติฉบั บ นี้ คือ เนื่อ งจากการปฏิ รูประบบราชการตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้จัดตั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้น
เป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการดาเนินการป้องกัน บรรเทา ฟื้นฟูสาธารณภัย
และอุบัติภัย ซึ่งมีผลทาให้งานด้านสาธารณภัยและงานด้านอุบัติภัย ที่เดิมดาเนินการโดยกองป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และสานักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติสานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี มารวมอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานเดียวกันนอกจากนี้
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นกฎหมายที่มีสาระสาคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ในด้านของอัคคีภัย รวมทั้ง หน่วยงานที่จะต้องปฏิบั ติเพื่ อให้ เป็นไปตามกฎหมาย
ดังกล่ าวก็ เป็ น หน่ ว ยงานเดี ย วกัน เพื่ อให้ การปฏิ บั ติงานเป็ น ไปอย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพและแนวทางเดียวกั น
ตลอดจนเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการอานวยการและบริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย จึงเห็นสมควรนากฎหมายว่าด้วยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย มาบัญญัติไว้รวมกัน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

- ๔๑๑ -

พระรำชบัญญัติ
ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๔๒
[แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๐]
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกำลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาน้ามันเชื้อเพลิง
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
ให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ ตราพระราชบัญญั ติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒๑ พระราชบั ญญั ตินี้ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๔
(๒) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖
(๓) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๘
๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๒๑ ก/หน้า ๑/๒ ธันวาคม ๒๕๔๒

- ๔๑๒ (๔) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๐
(๕) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“น้ามันเชื้อเพลิง”๒ หมายความว่า
(๑) ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลี ยมเหลว น้ามันดิบ น้ามันเบนซิน น้ามันเชื้อเพลิง ส าหรับ
เครื่องบิน น้ามันก๊าด น้ามันดีเซล น้ามันเตา และน้ามันหล่อลื่น
(๒) สิ่งอื่นที่ใช้หรืออาจใช้เป็นวัตถุดิบในการกลั่นหรือผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้หรือ
อาจใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นสิ่งหล่อลื่น หรือสิ่งอื่นที่ใช้หรืออาจใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นสิ่งหล่อลื่น ทั้งนี้ ตามที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
“การมีน้ามันเชื้อเพลิงไว้ในครอบครอง” หมายความว่า การมีไว้ในครอบครองไม่ว่าเพื่อตนเอง
หรือผู้อื่น และไม่ว่าจะเป็นกรณีมีไว้เพื่อจาหน่าย เพื่อขนส่ง เพื่อใช้ หรือเพื่อประการอื่นใด และให้หมายความ
รวมถึงการทิ้งหรือปรากฏในบริเวณที่อยู่ในความครอบครองด้วย
“สถานีบริการน้ามันเชื้อ เพลิง” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อ
ให้บริการน้ามันเชื้อเพลิงแก่ยานพาหนะ และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตให้เป็นเขต
สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง ตลอดจนสิ่งก่อสร้าง ถัง ท่อ และอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในบริเวณนั้น
“การขนส่งน้ามันเชื้อเพลิง” หมายความว่า การเคลื่อนย้ายน้ามันเชื้อเพลิง จากที่แห่งหนึ่งไป
ยังที่อีกแห่งหนึ่ง ไม่ว่าโดยทางบก ทางน้า ทางท่อ หรือโดยวิธีการอื่นใด
“คลังน้ามันเชื้อเพลิง”๓ หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ามันเชื้อเพลิงตามปริมาณหรือ
ประเภทกิจการที่กาหนดในกฎกระทรวง และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตให้เป็นเขต
คลังน้ามันเชื้อเพลิง ตลอดจนสิ่งก่อสร้าง ถัง ท่อ และอุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และรวมถึง
สถานที่ที่ใช้ในการเก็บ รักษาน้ ามัน เชื้อเพลิ งที่ใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตในโรงกลั่นหรือผลิ ตน้ามัน
เชื้อเพลิง
“ข้อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่า เทศบั ญ ญั ติ ข้ อ บั งคั บ ต าบล ข้อ บั ญ ญั ติ เมื อ งพั ท ยา
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และข้อบัญญัติอื่นใดในทานองเดียวกันที่ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า วิศวกรของกรมธุรกิจพลังงาน*หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
ให้มีอานาจหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“ผู้อนุ ญ าต” หมายความว่า อธิบ ดีกรมธุรกิจพลั งงาน*หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลั งงาน*
มอบหมาย
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ นิยามคาว่า “น้ามันเชื้อเพลิง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๓ มาตรา ๔ นิยามคาว่า “คลังน้ามันเชือ
้ เพลิง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๒

- ๔๑๓ มาตรา ๕ ให้ รัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงพลั งงาน*รักษาการตามพระราชบัญ ญั ตินี้และให้ มี
อานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้
ยกเว้นค่าธรรมเนียม กาหนดกิจการอื่น และออกประกาศ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๖ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่น้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในราชการทหารโดยเฉพาะ แต่
ให้นาหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ไปเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
มาตรา ๗ เพื่อประโยชน์แก่การป้องกันหรือระงับเหตุเดือดร้อนราคาญหรือความเสียหายหรือ
อันตรายที่จะมีผลกระทบต่อบุ คคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้ อมหรือการกาหนดแนวทางหรือลักษณะ
การดาเนิน การเกี่ยวกับการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ให้รัฐมนตรีมี
อานาจออกกฎกระทรวงดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดการเก็บรักษา การขนส่ง การใช้ การจาหน่าย การแบ่งบรรจุน้ามันเชื้อเพลิง และ
การควบคุมอื่นใดเกี่ยวกับน้ามันเชื้อเพลิง
(๒) กาหนดที่ตั้ง แผนผัง รูปแบบ และลักษณะของสถานที่เก็บรักษาน้ามันเชื้อเพลิง สถานี
บริการน้ามันเชื้อเพลิง และคลังน้ามันเชื้อเพลิง และการบารุงรักษาสถานที่ดังกล่าว
(๓) กาหนดลักษณะของถังหรือภาชนะที่ใช้ในการบรรจุหรือขนส่ง และการบารุงรักษาถังหรือ
ภาชนะดังกล่าว
(๔) กาหนดคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๕) กาหนดวิธีการปฏิบัติงานและการจัดให้มีและบารุงรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นใดเพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินการตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
(๖) กาหนดการรับฟังความเห็นของประชาชนตามความเหมาะสมแก่กิจการในการดาเนิน
กิจการหรืออนุญาตให้ดาเนินกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีผลกระทบต่อประชาชน
(๗) กาหนดการอื่นใดอันจาเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ถ้ากฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือประกาศใดที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงที่ออกตามวรรคหนึ่ง กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือประกาศนั้นย่อม
ไม่มีผลใช้บังคับหรือสิ้นผลใช้บังคับ แล้วแต่กรณี เว้นแต่กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือประกาศดังกล่าว
จะได้ออกโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเนื่องจากมีความจาเป็นหรือเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่น

- ๔๑๔ กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ งจะกาหนดให้ เรื่องรายละเอียดทางด้านเทคนิคหรือเรื่องที่ต้อง
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพื่อประโยชน์ของความปลอดภัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดใน
ราชกิจจานุเบกษาก็ได้๔
หมวด ๒
คณะกรรมกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

มาตรา ๘ ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง ”
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานกรรมการ ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการขนส่ง
ทางน้าและพาณิชยนาวี อธิบดีกรมการขนส่งทางบก อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้อานวยการสานักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ผู้แทนสภาหอการค้าแห่ ง
ประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหกคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็น
กรรมการ
ให้อธิบ ดีกรมธุรกิจพลังงานเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
แต่งตั้งข้าราชการของกรมธุรกิจพลังงานอีกไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ งคณะรัฐ มนตรีแ ต่ งตั้ งตามวรรคหนึ่ งต้ อ งไม่ เป็ น ที่ ป รึก ษาพรรค
การเมือง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง และต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
มีผ ลงานและประสบการณ์ ที่ เกี่ย วข้องกับ สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่ งแวดล้อม กฎหมาย การ
ควบคุ ม น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง และธุ ร กิ จ น้ ามั น เชื้ อ เพลิ งสาขาละหนึ่ งคน และอย่ า งน้ อ ยสองคนให้ แ ต่ งตั้ งจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ดาเนินงานในองค์การสาธารณประโยชน์ เพื่อการคุ้มครองสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยหรือ
สิ่งแวดล้อม
มาตรา ๙ ให้คณะกรรมการมีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะนโยบายและมาตรการต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อ
ประโยชน์แก่การป้องกันหรือระงับเหตุเดือดร้อนราคาญ หรือความเสียหายหรืออันตรายที่จะมีผลกระทบต่อ
บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม หรือการกาหนดแนวทางหรือลักษณะการดาเนินการเกี่ยวกับการ
ควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
(๒) ให้คาแนะนาต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาให้สัมปทานของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔๔

มาตรา ๗ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๕ มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๔

- ๔๑๕ (๔) สอดส่ อ งดู แ ลและประสานการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ แ ละหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ซึ่ ง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อประโยชน์แก่การป้องกันหรือระงับเหตุเดือดร้อนราคาญหรือ
ความเสี ย หายหรืออั น ตรายที่ จ ะมีผ ลกระทบต่ อบุ คคล สั ต ว์ พื ช ทรัพ ย์ หรือสิ่ งแวดล้ อม หรือการก าหนด
แนวทาง หรือลักษณะการดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม
(๕) ให้คาแนะนาและข้อคิดเห็นแก่หน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการเก็บรักษา การขนส่ง การใช้
การจาหน่าย การแบ่งบรรจุ และการควบคุมอย่างอื่นเกี่ยวกับน้ามันเชื้อเพลิง
(๖) ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันสองคราวไม่ได้
มาตรา ๑๑ นอกจาการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะไม่สุจริตต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับ โทษจ าคุกโดยคาพิ พากษาถึงที่สุ ดให้ จาคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิ ดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนในตาแหน่งที่ว่างเพราะเหตุพ้นจากตาแหน่ง
ตามวรรคหนึ่ง ให้ ผู้ได้รับ แต่งตั้งแทนนั้ นอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง
ตนแทน
มาตรา ๑๒ ในกรณี ที่ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด ารงต าแหน่ ง ครบวาระแล้ ว แต่ ยั ง มิ ได้ มี
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ปฏิบัติหน้าที่ไป
พลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
มาตรา ๑๓ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมาก กรรมการคนหนึ่ ง มี เสี ย งหนึ่ ง ใน
การลงคะแนน ถ้า คะแนนเสี ย งเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสี ยงชี้ขาด
กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสี ยเป็น การส่วนตัวในเรื่องใดในระหว่างการลงคะแนนกรรมการผู้ นั้นไม่มีสิทธิอยู่ใน
ห้องประชุม

- ๔๑๖ มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึ่ งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้นามาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่การประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอานาจออกคาสั่ง
เป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคาหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ และ
คณะกรรมการจะมอบอานาจให้คณะอนุกรรมการใดใช้อานาจดังกล่าวด้วยก็ได้
มาตรา ๑๖ ให้ กรมธุร กิ จ พลั งงาน*ปฏิ บั ติ งานเกี่ ยวกั บ งานวิช าการและงานธุรการให้ แ ก่
คณะกรรมการรวมทั้งประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
หมวด ๓
กำรประกอบกิจกำรควบคุม

มาตรา ๑๗ เพื่ อให้ การควบคุม การประกอบกิจการเป็น ไปอย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ และเพื่ อ
ปกป้องประชาชนให้มีความปลอดภัย ให้รัฐมนตรีมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดประเภทกิจการควบคุมของ
การมีน้ามันเชื้อเพลิงไว้ในครอบครอง สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง คลังน้ามันเชื้อเพลิงและการขนส่งน้ามัน
เชื้อเพลิง สาหรับน้ามันเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือทุกชนิด รวมกัน ให้สอดคล้องกับระดับอันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้น โดยแบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
(๑) ประเภทที่ ๑ ได้ แ ก่ กิ จ การที่ ส ามารถประกอบการได้ ทั น ที ต ามความประสงค์ ข อง
ผู้ประกอบกิจการ
(๒) ประเภทที่ ๒ ได้แก่กิจการที่เมื่อจะประกอบการต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน
(๓) ประเภทที่ ๓ ได้แก่กิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตก่อนจึงจะประกอบการได้
วรรคสอง๖ (ยกเลิก)
การขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงทางน้าให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ ในน่านน้าไทย
มาตรา ๑๘ ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๑ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗
มาตรา ๑๙ ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ และเมื่อจะเริ่มประกอบการให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน

๖

มาตรา ๑๗ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๐

- ๔๑๗ แบบและรายละเอียดที่ต้องแจ้ง วิธีการแจ้ง และแบบใบรับแจ้ง ให้เป็ นไปตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้งเพื่อเป็น
หลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้แจ้งในวันที่ได้รับแจ้ง ในการนี้ให้ผู้แจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ได้ตั้งแต่
วันที่แจ้ง
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจพบในภายหลังว่าการแจ้งตามวรรคหนึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งให้ผู้แจ้งแก้ไขหนังสือแจ้งให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ได้รับคาสั่งดังกล่าว
การเลิกประกอบกิจการและการโอนกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผู้ประกอบกิจการต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ดาเนินการดังกล่าว
มาตรา ๒๐ เมื่อได้มีการออกกฎกระทรวงกาหนดกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ แล้ว ห้ามมิให้
ผู้ใดประกอบกิจการดังกล่าวโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต
ในกรณีที่การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ จะต้องมีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน
เคลื่อนย้าย ใช้ หรือเปลี่ยนการใช้อาคารอันเกี่ยวกับการนั้นด้วย ถ้าผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตมีคาขอให้ผู้อนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้มีอานาจออกใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งหรือใบรับรองการใช้อาคาร ควบคุมการใช้สาหรับ
การดังกล่าวได้ แล้วแต่กรณี ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และเมื่อมีการดาเนินการตามนั้นไปเสร็จ
แล้ว ให้ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่ผู้มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เพื่อรับช่วง
การดาเนินการต่อไป
มาตรา ๒๑ การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และอายุใบอนุญาต ในการประกอบ
กิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๒ ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗
ในการอนุญาตให้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ผู้อนุญาตจะกาหนดเงื่อนไขใด ๆ ตาม
ควรแก่ ก รณี ก็ ได้ และจะก าหนดจ านวนปริม าณสู งสุ ด ของน้ ามั น เชื้ อ เพลิ งที่ ผู้ ได้ รับ ใบอนุ ญ าตอาจมี ไว้ใน
ครอบครองด้วยก็ได้
ใบอนุญาตที่ออกไปแล้วนั้น ถ้าต่อมามีเหตุสาคัญเพื่อคุ้มครองความปลอดภัย หรือกฎหมาย
หรื อ พฤติ ก ารณ์ ได้ เปลี่ ย นแปลงไป ให้ ผู้ อ นุ ญ าตมี อ านาจสั่ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม เงื่ อ นไขในการอนุ ญ าตได้ ต าม
ความจาเป็น
ถ้าเป็ น การอนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิจ การขนส่ งน้ ามัน เชื้อ เพลิ งทางท่ อ ให้ รัฐ มนตรีป ระกาศ
กาหนดเขตระบบการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขตในราชกิจจานุเบกษา และให้ ผู้
ได้รับใบอนุญาตดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๓๔ โดยอนุโลม และให้นามาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๙ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม

- ๔๑๘ มาตรา ๒๓ การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคาขอก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
เมื่อได้ยื่นคาขอดังกล่าวแล้วให้ถือว่าผู้ยื่นคาขออยู่ในฐานะผู้รับใบอนุญาตจนกว่าจะได้รับแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้
ต่ออายุใบอนุญาต
การยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตและการให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๔ คาสั่งไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต ผู้ขออนุญาต หรือผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
รัฐมนตรีต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับอุทธรณ์
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
มาตรา ๒๕ ผู้รับใบอนุญาตจะโอนกิจการตามที่ได้รับอนุญาตให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต
การยื่นคาขอโอนใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๖ ในกรณีผู้รับใบอนุญาตตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคลหรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย
ให้ทายาทหรือผู้ชาระบัญชีหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคาขอต่อผู้อนุ ญาต เพื่อรับโอนใบอนุญาตภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย แล้วแต่กรณี หรือ
ภายในระยะเวลาที่ผู้อนุญาตขยายเวลาให้ตามความจาเป็น ถ้ามิได้ยื่นคาขอภายในระยะเวลาที่กาหนดให้ถือว่า
ใบอนุญาตสิ้นอายุ หากจะประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้นต่อไปให้ดาเนินการขอรับใบอนุญาตใหม่
ในระหว่างระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเสมือนว่าทายาทหรือผู้ชาระบัญชี หรือเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ซึ่งเข้าประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้นเป็นผู้รับใบอนุญาต
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ให้นาความในสองวรรคก่อนมา
ใช้บังคับแก่ผู้อนุบาลโดยอนุโลม
มาตรา ๒๗ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งแสดงใบอนุ ญ าตไว้ ในที่ เปิ ด เผยเห็ น ได้ ง่ า ย ณ สถานที่
ประกอบการที่ระบุในใบอนุญาต
มาตรา ๒๘ ถ้าใบอนุ ญ าตสู ญ หายหรือถูกทาลายในสาระสาคัญ ให้ ผู้รับใบอนุญ าตแจ้งต่อ
ผู้อนุญาตและยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทาลาย
ดังกล่าว
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๙ ให้รัฐมนตรีมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดให้ท้องที่หนึ่งท้ องที่ใดเป็นเขตห้าม
ประกอบกิจการควบคุมตามมาตรา ๑๗ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทุกอย่างได้

- ๔๑๙ มาตรา ๓๐ ในกรณีที่ได้มีการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๙ แล้ว ห้ามมิให้มีการประกอบ
กิจการควบคุมตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าว
ความในวรรคหนึ่ งมิให้ ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งประกอบกิจการควบคุ มในเขตห้ามประกอบกิจการ
ควบคุมอยู่ก่อนที่จะมีกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๙ ใช้บังคับ และจะประกอบกิจการควบคุมนั้นต่อไปเมื่อมี
กฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว แต่ถ้าอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน*เห็นว่าการประกอบกิจการควบคุมเช่นนั้นต่อไปจะขัด
ต่อเจตนารมณ์ของการมีกฎกระทรวงดังกล่าว หรืออาจมีผลกระทบกระเทือนต่อการป้องกันเหตุเดือดร้อน
ราคาญ หรือความเสี ยหายหรืออัน ตรายที่จะมีผลกระทบต่อบุคคล สั ตว์ พืช ทรัพ ย์ หรือสิ่ งแวดล้อม หรือ
การกาหนดแนวทาง หรือลักษณะ การดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงไม่สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน*มีอานาจออกคาสั่งกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ประกอบกิจการควบคุมนั้นได้ และจะสั่งเป็นหนังสือถึงผู้ประกอบกิจการควบคุมให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ
ระงับการกระทาใดภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรก็ได้ แต่ถ้าการปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าว ทาให้ผู้ประกอบ
กิจการควบคุมนั้นต้องเสียหายหรือขาดประโยชน์ที่เคยได้รับเกินสมควร ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าทดแทนตาม
ความเป็นธรรม
ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการควบคุมซึ่งได้รับคาสั่งจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน*ตามวรรคสอง
ไม่พอใจในคาสั่งดังกล่าว ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
รัฐมนตรีต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคสามให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับอุทธรณ์
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
หมวด ๔
บริกำรของรัฐเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

มาตรา ๓๑ คณะรั ฐมนตรีอาจอนุมั ติให้ ห น่ว ยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่ งหน่ว ยงานใดเป็ น
ผู้ดาเนินการจัดให้มีคลังน้ามันเชื้อเพลิงหรือระบบการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงทางท่อเพื่อให้บริการในด้านการใช้
เป็นสถานที่เก็บรักษาน้ามันเชื้อเพลิงหรือการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงได้
หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ดาเนินการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออก
ตามมาตรา ๗
มาตรา ๓๒ เมื่อมีความจาเป็นที่หน่วยงานของรัฐจะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างคลัง
น้ามันเชื้อเพลิงหรือระบบการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงทางท่อ ให้ดาเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์
มาตรา ๓๓ เพื่ อประโยชน์ในการสร้างหรือบารุงรักษาคลั งน้ามันเชื้อเพลิง หรือระบบการ
ขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงทางท่อ ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ดาเนินการมีอานาจเข้าไปใช้สอยหรือ
ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมิใช่ที่อยู่อาศัยของบุคคลใดเป็นการชั่วคราวได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ๔๒๐ (๑) การใช้ ส อยหรื อ เข้ าครอบครองนั้ น เป็ น การจ าเป็ น ส าหรั บ การส ารวจ หรือ สร้างหรื อ
บารุงรักษาคลังน้ ามัน เชื้อเพลิงหรือระบบการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงทางท่อ หรือเป็นการจาเป็นสาหรับการ
ป้องกันอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดแก่คลังน้ามันเชื้อเพลิงหรือระบบการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงทางท่อ
(๒) หน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น ได้บ อกกล่ าวให้ เจ้าของหรือผู้ ค รอบครองอสั งหาริม ทรัพ ย์ท ราบ
ล่วงหน้าแล้ว โดยแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ทราบภายในเวลาอันสมควรแต่
ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่ในกรณีที่ไม่อาจติดต่อกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ได้ ให้ประกาศ
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน การประกาศให้ทาเป็น
หนังสือปิดไว้ ณ ที่ซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ และ ณ สานักงานเขตหรือที่ว่าการอาเภอ ที่ทาการกานัน และที่
ทาการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่ที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ทั้งนี้ ให้แจ้งกาหนดวันเวลาและการที่จะกระทานั้นไว้
ด้วย
ในกรณี ที่ ก ารปฏิ บั ติ ต ามมาตรานี้ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายแก่ เจ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครอง
อสังหาริมทรัพย์หรือผู้ทรงสิทธิอื่น บุคคลนั้นย่อมเรียกค่าทดแทนจากหน่วยงานของรัฐได้
มาตรา ๓๔ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศกาหนดเขตระบบการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงทางท่อ
และเครื่องหมายแสดงเขตในราชกิจจานุ เบกษา และปิดประกาศดังกล่ าวไว้ ณ สานักงานเขตหรือที่ว่าการ
อาเภอแห่งท้องที่ที่ระบบการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงทางท่อนั้นตั้งอยู่ กับให้จัดทาเครื่องหมายแสดงไว้ในบริเวณ
เขตระบบการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงทางท่อตามหลักเกณฑ์ที่กรมธุรกิจพลังงาน*กาหนด
มาตรา ๓๕ ในการจัดทาระบบการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงทางท่อ หน่วยงานของรัฐมีอานาจ
ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) วางระบบการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงทางท่อไปใต้ เหนือ ตาม หรือข้ามที่ดินของบุคคลใด
(๒) รื้อถอนอาคารหรือโรงเรือนซึ่งมิใช่ที่อยู่อาศัยของบุคคลใด ๆ หรือทาลายสิ่งอื่นที่สร้างหรือ
ทาขึ้น หรือทาลาย หรือตัดฟัน ต้น กิ่ง หรือรากของต้นไม้ หรือพืชผลในเขตระบบการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิ ง
ทางท่อ
ก่อนที่จะดาเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ให้ หน่วยงานของรัฐแจ้งเป็นหนังสือให้ เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทราบ และให้นามาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งอาจอุทธรณ์เหตุที่ไม่สมควรทาเช่นนั้นต่อ
รัฐมนตรีได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
รัฐมนตรีต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคสามให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับอุทธรณ์
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นไปที่สุด
มาตรา ๓๖ ให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ จ่ายค่ าทดแทนแก่ เจ้าของหรือผู้ ท รงสิ ทธิในที่ ดิน อาคาร
โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การใช้ที่ดินที่ประกาศกาหนดเป็นเขตระบบการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงทางท่อตามมาตรา
๓๔
(๒) การใช้ที่ดินวางระบบการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงทางท่อตามมาตรา ๓๕ (๑)

- ๔๒๑ (๓) การกระทาตามมาตรา ๓๕ (๒)
ค่าทดแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ คานวณจากความเสี ยหายตามความเป็ นจริง รวมทั้ งค่าขาด
ประโยชน์จากการใช้สอยสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวนั้นด้วย
มาตรา ๓๗ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอาจเป็นอันตรายต่อระบบการขนส่ง
น้ามันเชื้อเพลิงทางท่อ รวมทั้งอุปกรณ์ของระบบดังกล่าวนั้น
มาตรา ๓๘ ในเขตระบบการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงทางท่อ ไม่ว่าบนบกหรื อในน้า หรือใต้พื้น
ท้องน้าหรือพื้นท้องทะเล ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคาร โรงเรือน ต้นไม้หรือสิ่งอื่นใด ติดตั้งสิ่งใด เจาะหรือขุด
พื้นดิน ถมดิน ทิ้งสิ่งของ หรือกระทาด้วยประการใด ๆ ที่อาจทาให้เกิดอันตรายหรือเป็นอุปสรรคแก่ระบบการ
ขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงทางท่อ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรี ในกรณีเช่นนี้ให้รัฐมนตรีอนุญาต
ได้เมื่อได้รับฟังความเห็นของหน่วยงานของรัฐผู้ดาเนินการแล้วปรากฏว่าการกระทาดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบ
ต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม และในการอนุญาตรัฐมนตรีจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดด้วยหรือไม่ก็
ได้ ถ้ามีการฝ่าฝืนให้รัฐมนตรีมีอานาจสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนรื้อถอน ขนย้าย ตัดฟัน ทาลาย หรือกระทาการใด ๆ ได้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตาม หรือในกรณีที่หาตัวผู้ฝ่าฝืนไม่ได้ เมื่อได้ประกาศคาสั่งไว้ ณ
บริเวณนั้น และ ณ สานักงานเขตหรือที่ว่าการอาเภอ ที่ทาการกานันและที่ทาการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่นั้นเป็น
เวลาไม่น้ อยกว่าเจ็ดวันแล้ว และไม่มีการปฏิบัติตามคาสั่ งนั้น รัฐมนตรีอาจมีคาสั่ง ให้ หน่วยงานของรัฐเข้า
รื้อถอน ขนย้าย ตัดฟัน ทาลาย หรือกระทาการใด ๆ ได้ตามควรแก่กรณี โดยผู้ใดจะเรียกร้องค่าเสียหายมิ ได้
และผู้ฝ่าฝืนต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายตามจานวนที่จ่ายจริงในการนั้น พร้อมกับเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสามสิบต่อ
ปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยคานวณตั้งแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้เข้าดาเนินการจนถึงวันที่ได้ชาระค่าใช้จ่าย
และเงินเพิ่มครบถ้วน
มาตรา ๓๙ ในกรณีมีการประกาศกาหนดเขตระบบการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงทางท่อในแม่น้า
ลาคลอง ทะเล หรือทางสัญจรทางน้าแห่งใด ไม่ว่าจะอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ ห้ามมิให้ผู้ใดทอดสมอเรือ
หรือเกาสมอ หรือลากแห อวน หรือเครื่องจับสัตว์อย่างใด ๆ ในเขตเหล่านั้น
เมื่อเรือใดแล่นข้ามเขตระบบการขนส่งน้ามั นเชื้อเพลิงทางท่อ ถ้ามิได้ชักสมอขึ้น พ้นจากน้า
จนแลเห็นได้ ให้ถือว่าการกระทานั้นมีผลเป็นการเกาสมอแล้ว
มาตรา ๔๐ เพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัย ให้หน่วยงานของรัฐมีอานาจทาลายหรือตัดฟัน
ต้น กิ่ง รากของต้นไม้ หรือสิ่งอื่นใดที่อยู่ใกล้คลังน้ามันเชื้อเพลิงหรือระบบการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงทางท่อ แต่
ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองต้นไม้ หรือสิ่งนั้นทราบล่วงหน้าภายในเวลาอันสมควร ถ้าไม่
อาจติดต่อกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองได้ ให้หน่วยงานของรัฐมีอานาจดาเนินการได้ตามที่เห็นสมควร
ในกรณีที่ต้นไม้หรือสิ่งอื่นใดมีอยู่ก่อนการสร้างคลังน้ามันเชื้อเพลิง หรือระบบการขนส่งน้ามัน
เชื้อเพลิงทางท่อ ให้หน่วยงานของรัฐจ่ายค่าทดแทนตามความเป็นธรรมให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองต้นไม้
หรือสิ่งนั้น ตามสมควรแก่กรณี

- ๔๒๒ มาตรา ๔๑ ในกรณีที่จาเป็นและเร่งด่วน หน่วยงานของรัฐมีอานาจเข้าไปในที่ดินหรือสถานที่
ของบุคคลใดในเวลาใดเพื่อตรวจ ซ่อมแซม หรือแก้ไขระบบการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงทางท่อได้ แต่ถ้าเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอยู่ ณ ที่นั้นด้วย ก็ให้แจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบก่อน
มาตรา ๔๒ ในการกระทากิจ การตามมาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๑ หน่ว ยงานของรัฐ ต้อ ง
พยายามมิให้เกิดความเสียหาย แต่ถ้าเกิดความเสียหายขึ้นหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อความเสียหายนั้น
มาตรา ๔๓ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงาน คณะรัฐมนตรีอาจอนุมัติให้เอกชนรายใดเป็นผู้รับ
สัมปทานในการจัดให้มีคลังน้ามันเชื้อเพลิงหรือระบบการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงทางท่อตามหมวดนี้ก็ได้
การขอรับสัมปทานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ผู้ยื่นคาขอต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๔ การยื่นขอสัมปทานให้ยื่นต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน* และให้อธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงาน*ทาเรื่องเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการให้สัมปทาน และเงื่อนไขในการให้
สัมปทานประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป
มาตรา ๔๕ ผู้รับ สัมปทานจะโอนสั มปทานได้ต่อเมื่อมีเหตุอันสมควรและคณะรัฐมนตรีได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับโอนมีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๓ วรรคสาม และอนุญาตให้โอนสัมปทานได้
ผู้รับโอนสัมปทานตามวรรคหนึ่งต้องรับไปซึ่งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดทั้งหมดของผู้รับ
สัมปทานรายเดิม
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคลหรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย
ให้ทายาทหรือผู้ชาระบั ญชีห รือเจ้าพนั กงานพิทักษ์ทรัพย์ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ มีสิทธิแสดงเจตนาในก ารโอน
สัมปทานตามมาตรา ๔๕
การแสดงเจตนาในการโอนสั ม ปทานตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ น ไปตามวิ ธี ก ารที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๔๗ การโอนสัมปทานตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานไม่ได้รับอนุญาตให้โอนสัม ปทาน ให้รัฐมนตรีมีหนังสือแจ้ง
ให้ผู้รับสัมปทานทราบพร้อมทั้งเหตุผลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีมีคาสั่ง
มาตรา ๔๙ กิจการตามที่ได้รับสัมปทานจะตกเป็นของรัฐเมื่อใดให้เป็นไปตามที่กาหนดใน
สัมปทาน
มาตรา ๕๐ ในกรณีมีเหตุจาเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ รัฐมีอานาจเข้ายึ ดถือครอบครอง
กิจการที่ได้รับสัมปทาน โดยรัฐจะต้องใช้ค่าทดแทนให้แก่ผู้รับสัมปทานตามที่กาหนดในสัมปทาน ในกรณีที่
สัมปทานมิได้กาหนดเรื่องค่าทดแทนไว้ ให้ใช้ค่าทดแทนโดยคานึงถึงประโยชน์ที่ผู้รับสัมปทานควรได้รับตาม
ความเป็นธรรม

- ๔๒๓ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้ รับสัมปทานมารับเงินค่าทดแทนภายในเวลาที่กาหนด
ถ้าผู้รับสัมปทานไม่มารับเงินภายในกาหนดเวลาที่ได้รับแจ้ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นาเงินค่าทดแทนไปฝากไว้กับ
ธนาคารออมสินในชื่อของผู้รับสัมปทาน
มาตรา ๕๑ ในกรณีที่มีผู้รับสัมปทานมีความจาเป็นจะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้าง
คลังน้ามันเชื้อเพลิงหรือระบบการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงทางท่อตามที่กาหนดไว้ในสัมปทาน และผู้รับสัมปทาน
ไม่สามารถดาเนินการให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการนั้นโดยวิธีอื่น ให้กรมธุรกิจพลังงาน*เป็นผู้ดาเนินการ
เวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ โดยผู้รับสัมปทานเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและค่าทดแทน
มาตรา ๕๒ ให้นาบทบัญญัติตามความในหมวดนี้ที่ใช้บังคับแก่การดาเนินการของหน่วยงาน
ของรัฐมาใช้บังคับแก่ผู้รับสัมปทานโดยอนุโลม
หมวด ๕
กำรควบคุมและตรวจสอบ

มาตรา ๕๓ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจและ
หน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในอาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ดาเนินกิจการ หรือมีเหตุสงสัยว่าจะมีการ
ดาเนินกิจการควบคุมตามมาตรา ๑๗ หรือคลังน้ามันเชื้อเพลิงหรือเขตระบบการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงทางท่อ
ตามหมวด ๔ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทาการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจ
สภาพอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือการกระทาใดที่อาจเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัตินี้
หรือไม่ปฏิบัติตามที่กาหนดในสัมปทาน
(๒) นาตัวอย่างน้ามันเชื้อเพลิงที่สงสัยในปริมาณพอสมควรเพื่อใช้ในการตรวจสอบ พร้อมกับ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(๓) ตรวจ ค้น กัก ยึ ด หรืออายัดน้ามันเชื้อเพลิง ถังหรือภาชนะบรรจุท่อส่ งน้ามัน เครื่อง
อุป กรณ์ หรื อ สิ่ งใด ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อง ในกรณี ที่ มีเหตุส งสั ยว่ามี การฝ่ าฝื น หรือไม่ ป ฏิ บั ติ ตามบทบั ญ ญั ติ แห่ ง
พระราชบัญญัตินี้ หรือไม่เป็นไปตามที่กาหนดในสัมปทาน หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายที่จะมี
ผลกระทบต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม
(๔) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคา หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อประกอบการ
พิจารณา
(๕) ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วรายงานต่ อผู้อนุญาตหรือรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ใน
กรณีที่ผู้ประกอบกิจการควบคุมตามมาตรา ๑๗ หรือผู้รับสัมปทานได้กระทาผิด หรือทาให้เกิดความเสียหาย
เพราะเหตุไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่กาหนดในสัมปทาน

- ๔๒๔ มาตรา ๕๔ ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัตินี้
หรื อ ตามเงื่ อ นไขที่ ผู้ อ นุ ญ าตก าหนดตามมาตรา ๒๒ หรื อ ผู้ รั บ สั ม ปทานผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามที่กาหนดในสัมปทาน หรือการดาเนินกิจการมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน
ราคาญ ความเสียหาย หรืออันตรายที่จะมีผลกระทบต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม ให้พนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ มี อานาจสั่ งให้ ผู้ นั้ น ระงับ การกระท าที่ ฝ่ าฝื น หรือแก้ไขหรือ ปรับ ปรุง หรือปฏิ บั ติ ให้ ถู กต้ องหรือ
เหมาะสมภายในระยะเวลาที่กาหนดก็ได้
มาตรา ๕๕ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการควบคุมตามมาตรา ๑๗ ไม่แก้ไขหรือปรับปรุง หรือ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามคาสั่งตามมาตรา ๕๔ ภายในเวลาที่กาหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งห้ามประกอบ
กิจการต่อไป หรือให้ผู้อนุญาตเพิกถอนใบอนุญาต แล้วแต่กรณี และถ้าน้ามันเชื้อเพลิงที่มีอยู่มีปริมาณมากกว่า
ที่จะมีไว้ในครอบครอง หรือที่ได้รับอนุญาต หรืออาจก่อให้เกิ ดอันตรายขึ้นได้ ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ
ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) สั่ งให้ ผู้ ป ระกอบกิจ การขนย้ายน้ามัน เชื้ อเพลิ งทั้ งหมดหรือ บางส่ วนไปไว้ยั งสถานที่ ที่
ปลอดภัยภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนด
(๒) ในกรณี จ าเป็ น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ อ าจเข้ า ด าเนิ น การขนย้ า ยน้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง หรื อ
มอบหมายให้บุคคลอื่นดาเนินการขนย้ายน้ามันเชื้อเพลิงนั้น และนาไปเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ที่ปลอดภัยก็ได้
ในกรณีเช่นนี้ผู้ประอบกิจการต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและการเก็บรักษานั้นตามจานวนที่จ่ายจริง
รวมกับเบี้ยปรับในอัตราร้อยละสามสิบต่อปีของเงินจานวนดังกล่าว
มาตรา ๕๖ ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานไม่แก้ไขหรือปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามคาสั่งตาม
มาตรา ๕๔ ภายในเวลาที่กาหนด ให้รัฐมนตรีพิจารณาเกี่ยวกับการเพิกถอนสัมปทานโดยไม่ชักช้า
ถ้ารัฐมนตรีเพิกถอนสัมปทาน ให้กิจการที่ได้รับสั มปทานนั้นตกเป็นของรัฐ ในการนี้ให้ผู้รับ
สัมปทานที่ถูกเพิกถอนดังกล่าวได้รับค่าทดแทน โดยคานึงถึงประโยชน์ที่ผู้รับสัมปทานควรได้รับตามความเป็น
ธรรม และให้นามาตรา ๕๐ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๗ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการควบคุมหรือผู้รับสัมปทานซึ่งได้รับคาสั่งจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๔ ไม่พอใจในคาสั่งดังกล่าว ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งคาสั่ง
รัฐมนตรีต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับอุทธรณ์
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
มาตรา ๕๘ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจาตัวเมื่อผู้ที่
เกี่ยวข้องร้องขอ
บั ต รประจ าตั ว พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ให้ เป็ น ไปตามแบบที่ รัฐ มนตรี ก าหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

- ๔๒๕ มาตรา ๕๙ ให้ รั ฐ มนตรีมี อานาจก าหนดแนวทางและเงื่อ นไขส าหรับ การปฏิ บั ติ ง านของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ตามความเหมาะสม
มาตรา ๖๐ ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์คณะหนึ่งประกอบด้วยปลัดกระทรวงพลังงาน*เป็น
ประธานกรรมการ อธิบดีกรมการผังเมือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด และผู้ทรงคุณวุฒิอีกสามคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน*เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน*
แต่งตั้งข้าราชการของกรมธุรกิจพลังงาน*อีกไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งต้ องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
มีผลงานเกี่ยวกับสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และเคยเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิงหรือธุรกิจน้ามันเชื้อเพลิง
ให้คณะกรรมการอุทธรณ์มีหน้าที่ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้
ให้ น ามาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้
บังคับแก่คณะกรรมการอุทธรณ์โดยอนุโลม
หมวด ๖
บทกำหนดโทษ

มาตรา ๖๑ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคา หรือไม่ส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ตามที่คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการสั่งตามมาตรา ๑๕ หรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือเรียกตามมาตรา ๕๓ (๔) ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๒ ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๑ โดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๓ ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ โดยไม่แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ
ก่อนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๔ ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ โดยแจ้งการประกอบกิจการไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กาหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

- ๔๒๖ ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผู้ใดไม่แจ้งการประกอบกิจการให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
คาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งให้
เลิกการประกอบกิจการ
มาตรา ๖๕ ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๖ ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ โดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
มาตรา ๖๗ ผู้รับสัมปทานผู้ใดไม่ปฏิบั ติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๗ ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๖ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๖๘ ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ หรือมาตรา
๒๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๖๙ ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมโดยฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
(๑) ในกรณีที่เป็นกิจการควบคุมประเภทที่ ๑ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๒) ในกรณีที่เป็นกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๓) ในกรณีที่เป็นกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกิน
สี่แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๐ ผู้ประกอบกิจการควบคุมตามมาตรา ๑๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง ของอธิบดีกรม
ธุรกิจพลังงาน*ที่สั่งตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งให้เลิกการประกอบกิจการ
มาตรา ๗๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งตามมาตรา ๕๔ โดยไม่มีเหตุผล
อันควร ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งให้
เลิกการประกอบกิจการ
มาตรา ๗๒ ผู้ ใดไม่ให้ ความสะดวกแก่พ นั กงานเจ้าหน้าที่ซึ่ งปฏิบั ติห น้ าที่ ตามมาตรา ๓๓
มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๕๓ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือตามมาตรา ๕๕ ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๗ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

- ๔๒๗ ถ้าการกระทานั้นเป็นเหตุให้ ระบบการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงทางท่อหรืออุปกรณ์ของระบบ
ดังกล่าวถูกทาลาย เสียหาย เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์ ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่
เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๘ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๓๘
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๕ ผู้ ใดฝ่ าฝื น มาตรา ๓๙ ต้ อ งระวางโทษจ าคุ ก ไม่เกิ น หกเดื อน หรือ ปรับ ไม่เกิ น
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทานั้นเป็นเหตุให้ ระบบการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงทางท่อหรืออุปกรณ์ของระบบ
ดังกล่าวถูกทาลาย เสียหาย เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์ ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่
เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในระหว่างการพิ จ ารณาคดีการกระทาความผิ ดตามมาตรานี้ ให้ ศาลมีอานาจกักเรือไว้ได้
จนกว่าจะมีการชาระค่าปรับตามคาพิพากษาของศาล
มาตรา ๗๖ ผู้ใดทาให้เครื่องหมายแสดงเขตระบบการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงทางท่อเคลื่อนที่
หรือทาให้เสียหายด้วยประการใด ๆ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
มาตรา ๗๗ ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ หรือมาตรา ๗๖
เป็ น เหตุ ให้ ป ระชาชนขาดความสะดวก หรือน่ า จะเป็ นเหตุให้ เกิดอัน ตรายแก่บุ คคล สั ตว์ พื ช ทรัพ ย์ หรือ
สิ่งแวดล้อม ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรือ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินยี่สิบปี หรือปรับ
ไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๘ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล ให้
กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องระวางโทษตามที่
บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทานั้นได้กระทาโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอม
ด้วย
มาตรา ๗๙ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือโทษจาคุกไม่
เกิน หนึ่ งปี ห รือปรับ ให้ คณะกรรมการมีอานาจเปรียบเทียบปรับได้ และคณะกรรมการอาจมอบอานาจให้
คณะอนุกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้อานาจดังกล่าวด้วยก็ได้
ในกรณี ที่พนั กงานสอบสวนพบว่าผู้ ใดกระทาความผิ ดตามวรรคหนึ่ง และผู้นั้นยินยอมให้
เปรียบเทียบปรับ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอานาจภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ

- ๔๒๘ เมื่อได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่า
คดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้ า ผู้ ต้ อ งหาไม่ ยิ น ยอมตามที่ เปรี ย บเที ย บ หรื อ ยิ น ยอมแล้ ว ไม่ ช าระเงิ น ค่ า ปรั บ ภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าว ให้ดาเนินคดีต่อไป
มาตรา ๘๐ ในการพิจารณาพิพากษาคดีที่มีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ความผิดตามกฎหมายอื่นในกรณีที่เป็นความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกันกับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าศาล
เห็นว่าการรอการกาหนดโทษหรือรอการลงโทษความผิดไว้ โดยกาหนดเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติจะเป็นประโยชน์
ยิ่งกว่าในการทาให้สานึกในการกระทาความผิดหรือการป้องกันมิให้เกิดการกระทาความผิดทานองเดียวกันอีก
ศาลที่พิพากษาความผิดดังกล่าวจะรอการกาหนดโทษหรือกาหนดโทษแต่รอการลงโทษความผิดเหล่านั้นไว้ โดย
กาหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผู้กระทาความผิดหรือผู้ซึ่งต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการหรือผู้สนับสนุนต้อง
ปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กาหนดก็ได้ โดยจะเป็นเงื่อนไขให้ดาเนินการหรืองดเว้นการดาเนินการอย่างใดเพื่อให้
มีการแก้ไขเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วหรือเพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทาความผิดเช่นนั้นอีก หรือเพื่อ
ทาประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดแก่ส่วนรวมก็ได้ ในการนี้ ศาลจะแต่งตั้งบุคคลใดไว้คอยสอดส่องดูแลและแนะนา
เพื่อให้การเป็นไปตามคาพิพากษานั้น โดยจะกาหนดให้ผู้กระทาความผิดต้องชาระค่ าป่วยการสาหรับการงาน
ของบุคคลดังกล่าวไว้ด้วยก็ได้
กรณีที่ศาลจะใช้หรือไม่ใช้มาตรการตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลแสดงเหตุผลสาหรับการนั้นไว้ใน
คาพิพากษาด้วย
เงื่อนไขที่กาหนดตามวรรคหนึ่งศาลอาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขขึ้นใหม่
ได้ตามความเหมาะสมตามทีศ่ าลเห็นสมควร ไม่ว่าจะมีคาขอของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม
ถ้าความปรากฏแก่ศาลเองหรือปรากฏตามคาแถลงของผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ผู้กระทาความผิดไม่
ปฏิบั ติตามเงื่อนไขที่ศาลกาหนด ศาลอาจตักเตือนผู้กระทาความผิ ด หรือกาหนดโทษส าหรับโทษที่รอการ
กาหนดโทษ หรือลงโทษสาหรับโทษที่รอการลงโทษไว้นั้นก็ได้
มาตรา ๘๑ ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษปรับบุคคลใดในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ศาล
จะกาหนดไว้ในคาพิพากษาให้บุคคลดังกล่าวแบ่งชาระเงินค่าปรับออกเป็นส่วน ๆ ตามระยะเวลาและจานวน
เงินที่ต้องชาระในแต่ละคราวตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได้
มาตรา ๘๒ บทบัญญัติมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑ ให้ใช้บังคับแก่การเปรียบเทียบปรับของ
คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอานาจโดยอนุโลม

- ๔๒๙ หมวด ๗
บทเฉพำะกำล

มาตรา ๘๓ คาขออนุญาตใด ๆ และการอนุญาตใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การเก็ บ รั ก ษาน้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๗๔ ให้ ถื อ ว่ า เป็ น ค าขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าตตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม และให้อยู่ในบังคับตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๔ ภายใต้ บั ง คั บ มาตรา ๘๓ บรรดาใบอนุ ญ าตที่ อ อกให้ แ ก่ บุ ค คลใด ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๔ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุที่กาหนดไว้
มาตรา ๘๕ ถ้าผู้ประกอบกิจการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงทางท่อที่เข้าลักษณะเป็นกิจการควบคุม
ประเภทที่ ๓ ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้ซึ่งประกอบกิจการอยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ยื่นคาขอรับ ใบอนุญ าตภายในกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา
ดังกล่าวใช้บังคับ ให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ให้แก่ผู้ประกอบกิจการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิง
ทางท่อนั้น
ในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อนุญาตมีอานาจกาหนดเงื่อ นไขอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผู้รับ
ใบอนุ ญาตต้องปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม โดยให้คานึงถึงประโยชน์แห่งการป้องกันอัคคีภัย ความมั่นคง
แข็งแรง ความปลอดภัย การสาธารณสุข การผังเมือง การอานวยความสะดวกแก่การจราจร การป้องกันหรือ
ระงับเหตุเดือดร้อนราคาญหรือความเสียหายหรืออันตรายที่จะมีผลกระทบต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือ
สิ่งแวดล้อม หรือการอื่นใดที่จาเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๖ บรรดาบทบั ญ ญั ติ แ ห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ว่ าด้ ว ยการเก็ บ รัก ษาน้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง
พุทธศักราช ๒๔๗๔ ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษาน้ามันเชื้อเพลิง ให้คงใช้บังคับได้
ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ คาสั่ง
ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแทน ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘๗ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ค าสั่ ง ระเบี ย บ และข้ อ บั ง คั บ ที่ อ อกตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ว่าด้ ว ยการเก็ บ รั ก ษาน้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๗๔ ซึ่งใช้ บั งคั บ อยู่ ในวัน ก่ อนวัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้จนกว่า
จะมีกฎกระทรวง ประกาศ คาสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใช้แทน
ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร
ชวน หลีกภัย
นำยกรัฐมนตรี

- ๔๓๐ อัตรำค่ำธรรมเนียม

(๑) คาขอ
ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท
(๓)๗ การขออนุญาตให้ใช้ถังหรือภาชนะในการบรรจุ หรือขนส่ง
น้ามันเชื้อเพลิง โดยคิดตามปริมาตรสถานะของเหลว
หรือเทียบเท่าตามน้าหนักในกรณีที่เป็นการบรรจุ
หรือขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงสถานะก๊าซ
(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) การอนุญาตให้ใช้ท่อที่ใช้ในการขนส่งน้ามัน
เชื้อเพลิงให้คิดตามปริมาตรตามอัตราใน (๓)
(๕) ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(๖) การต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามอัตราใน (๒) (๓) หรือ (๔) แล้วแต่กรณี
ในการออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมจะกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกันโดยคานึงถึง
ลักษณะของการประกอบกิจการ ชนิด หรือปริมาณของน้ามันเชื้อเพลิงที่จะอนุญาตก็ได้

๗

อัตราค่าธรรมเนียม (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

- ๔๓๑ หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษา
น้ามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๔ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้วไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและ
ทันกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว สมควรปรับปรุงการควบคุมการประกอบกิจการ
เกี่ยวกับ น้ามันเชื้อเพลิงให้ส ามารถปรับ เปลี่ยนได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของการประกอบ
กิจการตามที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ได้เพิ่มบทบัญญัติที่ให้อานาจรัฐในการจัดให้มีคลังน้ามันเชื้อเพลิงและ
ระบบการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงทางท่อ และบทบัญญัติในเรื่องของสัมปทาน รวมทั้งให้มีการกาหนดรายละเอียด
ต่าง ๆ เกี่ยวกับ การควบคุมดูแลการประกอบกิจการการเก็บ รักษาและการขนส่ งน้ ามันเชื้อเพลิ งพร้อมทั้ ง
ปรับปรุงบทบัญญัติความผิดและโทษทางอาญาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นด้วย จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
*พระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับกำรโอนอำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๘
มาตรา ๔๖ ในพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ แ ก้ ไ ขค าว่ า
“รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย” เป็ น “รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงพลั งงาน” ค าว่ า “ปลั ดกระทรวง
มหาดไทย” เป็น “ปลัดกระทรวงพลังงาน” คาว่า “กรมโยธาธิการ” เป็น “กรมธุรกิจพลังงาน” คาว่า “อธิบดี
กรมเจ้าท่า” เป็น “อธิบดีกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี ” คาว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เป็น “อธิบดี
กรมธุรกิจพลังงาน” คาว่า “เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ” เป็น “ผู้อานวยการสานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน” และคาว่า “ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ” เป็น
“อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับ นี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บั ญ ญั ติให้ จั ดตั้งส่ วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภ ารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม นั้ น แล้ ว และเนื่ องจากพระราชบัญ ญั ติดังกล่าวได้บัญ ญั ติให้ โอนอานาจหน้าที่ของส่ วนราชการ
รัฐมนตรีผู้ดารงตาแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไข
บทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลั กการที่ปรากฏ
ในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการ
โอนส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอานาจ
หน้ าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับ ผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของ
หน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ดารง
ตาแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอานาจหน้าที่ และเพิ่มผู้แทนส่วนราชการใน
คณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วน
๘

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

- ๔๓๒ ราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึง
จาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
พระรำชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐๙
มาตรา ๑๐ คาขอและการอนุญาตใด ๆ ที่ได้ให้หรือดาเนินการตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ให้ถือว่าเป็นคาขอและการอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๑ ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่
ออกหรือกาหนดตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการบรรจุก๊าซตามข้อ ๒ และที่เกี่ยวกับกฎกระทรวงที่ออกตามข้อ ๓ ของประกาศของ
คณะปฏิ วั ติ ฉบั บ ที่ ๒๘ ลงวัน ที่ ๒๙ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ให้ น ากฎกระทรวง ประกาศ ระเบี ยบ คาสั่ ง
ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ออกหรือกาหนดตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๑๔ รวมทั้งบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ
มาตรา ๑๒ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ออกหรือ
กาหนดตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มิให้
นามาใช้บังคับแก่การประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว จนกว่าจะมีกฎกระทรวงประกาศ ระเบียบ คาสั่ง
ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ออกหรือกาหนด
ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายในการควบคุมการประกอบ
กิจการน้ามันเชื้อเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และก๊าซธรรมชาติที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีหลายฉบับ โดยเฉพาะ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่อยู่ภายใต้บั งคับ ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๑๔ ซึ่งใช้บังคับมาเป็นเวลานาน มีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน จึงสมควรแก้ไข
โดยรวมกฎหมายที่ เป็ น เรื่ อ งเดี ย วกั น หรื อ คล้ ายคลึ งกัน ให้ อ ยู่ในฉบั บ เดี ย วกั น เพื่ อ อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน และสมควรปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลเพื่อความ
ปลอดภั ย ของประชาชนให้ เหมาะสมยิ่ งขึ้น รวมทั้ งสมควรก าหนดให้ ก๊ าซปิ โตรเลี ย มเหลว ก๊ าซธรรมชาติ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่น และสิ่งอื่นที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งมีลักษณะและองค์ประกอบใกล้เคียงกับเชื้อเพลิงอยู่
ภายใต้การกากับดูแลของกฎหมายจึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
๙

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๗๐ ก/หน้า ๔/๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐

- ๔๓๓ ประกำศกรมธุรกิจพลังงำน
เรื่อง กำรถ่ำยโอนภำรกิจงำนควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
ตำมพระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๕๒๑

เพื่อให้การโอนภารกิจงานควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กาหนดขอบเขตการถ่ายโอนภารกิจงานด้านควบคุมน้ามัน
เชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาศัย
อานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคเก้า แห่ งพระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศ
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกรมธุรกิ จ พลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ามันเชื้อเพลิ งตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ลงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
(๒) ประกาศกรมธุรกิจ พลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ามันเชื้อเพลิ งตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
(ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
(๓) ประกาศกรมธุรกิจ พลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ามันเชื้อเพลิ งตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
(ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“น้ามันเชื้อเพลิง” ให้ห มายถึง น้ามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญ ญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิ ง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ แต่ไม่รวมถึง
ก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ข้อ ๓ กรมธุร กิ จ พลั งงาน กาหนดขอบเขตการถ่ายโอนภารกิ จและวิธีป ฏิ บั ติ งาน ให้ แ ก่
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(๑) กิจการควบคุมประเภทที่ ๑ ได้แก่ การตรวจตราสถานประกอบกิจการ
๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๔๐ ง/หน้า ๒๑/๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒

- ๔๓๔ (๒) กิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ได้แก่ การรับแจ้งการประกอบกิจการ และการตรวจตรา
สถานประกอบกิจการ
(๓) กิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ได้แก่ การอนุญาตประกอบกิจการและการตรวจตราสถาน
ประกอบกิจการ เฉพาะสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง ยกเว้นประเภท ฉ
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่กาหนดท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน มอบอานาจการเป็นผู้อนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือผู้อานวยการเขตในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบ
(๒) นายกเมืองพัทยา ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา
(๓) นายกเทศมนตรี ในเขตพื้นที่เทศบาลที่รับผิดชอบ
(๔) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลที่รับผิดชอบ
ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกำศ ณ วันที่ ๔ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
เมตตำ บันเทิงสุข
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำน

- ๔๓๕ เอกสำรแนบท้ำยประกำศกรมธุรกิจพลังงำน
เรื่อง กำรถ่ำยโอนภำรกิจงำนควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
ตำมพระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๕๒
เพื่อให้การปฏิบัติงานควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนจาก
กรมธุรกิจพลังงาน เป็นไปด้วยความชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพ จึงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การ
ปฏิบัติงานควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง
การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ดังนี้
๑. หลักเกณฑ์ เงื่อนไขกำรรับกำรถ่ำยโอนภำรกิจจำกกรมธุรกิจพลังงำน
๑.๑ กำรเตรียมรับภำรกิจ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องแจ้งกรมธุรกิจพลั งงาน หรือ
สานักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี และดาเนินการดังนี้
(๑) หน่วยงำนรองรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งสถานที่ตั้งหน่วยงานให้
กรมธุรกิจพลังงาน หรือสานักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณีทราบ เพื่อประสานการติดต่อ
(๒) บุคลำกร จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับงานตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง และต้องแจ้งรายชื่อให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือสานักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี
ทราบ เพื่อประสานการติดต่อ
(๓) ข้อมูลสถำนที่ประกอบกิจกำรน้ำมัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องประสาน
กับกรมธุรกิจพลังงาน หรือสานักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี ในการจัดรวบรวมข้อมูลของสถานที่ประกอบ
กิจการที่มีอยู่เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจตราต่อไป
(๔) สถำนที่ ติ ด ต่อ องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ต้อ งประชาสั ม พั น ธ์ และแจ้ งให้
ประชาชนทราบ
(๕) กำรรับมอบงำน กรมธุรกิจพลังงาน หรือสานักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี
เมื่อ ได้รั บ การแจ้ งตาม (๑) ถึง (๓) แล้ ว จะด าเนิน การรวบรวมรายละเอี ยดของงานที่ ป ฏิ บั ติให้ แก่ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่นัดหมาย
๑.๒ กำรตรวจตรำสถำนที่ประกอบกิจกำรน้ำมัน
(๑) จัดทำแผนกำรตรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทาแผนการตรวจตรา
สถานที่ประกอบกิจการน้ามัน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบและเสนอให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือสานักงานพลังงาน
จังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาประสานงานการตรวจตราร่วมกัน

- ๔๓๖ (๒) กำรดำเนินกำรตรวจตรำ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการตรวจตราให้
เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
(๓) กำรรำยงำน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรวบรวมผลการตรวจตราทุกเดือน
รายงานให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือสานักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อทราบ
๑.๓ กำรออกใบรับแจ้งกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๒
(๑) เมื่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ าที่ ได้ รั บ แจ้ งการประกอบกิ จ การให้ ต รวจสอบเอกสาร
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ประกอบกิจการตามกฎหมายผังเมืองให้ครบถ้วนถูกต้ อง
หากไม่ถูกต้องให้แจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายในวันที่ได้รับแจ้ง เพื่อนาไปแก้ไขต่อไป
(๒) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้งตามแบบ ธพ.น๒ ภายในวันที่รับแจ้ง หาก
เห็นว่าเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว
(๓) เมื่อออกใบรับแจ้งแล้ว ให้รายงานให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือสานักงานพลังงาน
จังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ออกใบรับแจ้ง
๑.๔ กำรอนุญำตกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๓
(๑) กำรเห็นชอบแบบให้ทำกำรก่อสร้ำง
(๑.๑) กำรรับเรื่องขออนุญำต
เมื่ อ ได้ รั บ ค าขออนุ ญ าตแล้ ว องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งตรวจสอบ
เอกสารและหลัก ฐานต่างๆ ตามที่กาหนดในรายการประกอบแบบคาขอรับใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น๓ ให้
ครบถ้วนถูกต้อง หากไม่ถูกต้องให้ คืนเรื่องแก่ผู้ยื่นคาขออนุญาตภายใน ๗ วัน หากถูกต้องให้ แจ้งกรมธุรกิจ
พลังงาน หรือสักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อนัดหมายตรวจสอบสถานที่ร่วมกัน
(๑.๒) ตรวจสอบสถำนที่ขออนุญำต
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แจ้ ง นั ด หมายกั บ กรมธุ ร กิ จ พลั ง งาน หรื อ
สานักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อร่วมกันตรวจสอบสถานที่และลงบันทึกการตรวจสอบร่วมกัน หากผล
การตรวจสอบไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามข้อกาหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หนังสือแจ้งข้อขัดข้องพร้อมส่งเรื่องคืนผู้ขออนุญาต
หากผลการตรวจสอบถู ก ต้ อ งและไม่ ขั ด ต่ อ ข้ อ ก าหนดหรื อ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลการตรวจสอบพร้อมเรื่องราวการขออนุญาตแบบแผนผัง แบบ
ก่อสร้าง และรายการคานวณทั้งหมดไปให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือสานักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อ
ตรวจสอบด้านเทคนิคและความปลอดภัย
(๑.๓) ตรวจสอบแบบแผนผัง แบบก่อสร้ำงและรำยกำรคำนวณ
เมื่อได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว กรมธุรกิจพลังงาน หรือสานักงานพลังงานจังหวัด
แล้วแต่กรณี จะแจ้งผลการพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

- ๔๓๗ (๑.๔) แจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ขออนุญำตทรำบ
เมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากกรมธุรกิจพลังงาน หรือสานักงานพลังงานจังหวัด
แล้วแต่กรณีแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบ เพื่อดาเนินการ
ต่อไป
(๒) กำรทดสอบและตรวจสอบระบบควำมปลอดภัย
(๒.๑) กำรรับแจ้งขอทดสอบระบบควำมปลอดภัย
เมื่อองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งการขอทดสอบระบบความปลอดภัยจากผู้ขอ
อนุ ญาตที่ได้ติดตั้งถึง ระบบท่อและอุปกรณ์น้ามันแล้ว ให้แจ้งให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือสานักงานพลังงาน
จังหวัดแล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๓ วัน ทาการ
(๒.๒) กำรทดสอบและตรวจสอบระบบควำมปลอดภัย
กรมธุรกิจพลังงาน หรือสานักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี จะส่งเจ้าหน้าที่ไป
ควบคุมการทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัยของถัง ระบบท่อและอุปกรณ์น้ามัน เมื่อดาเนินการแล้ว
เสร็จ จะแจ้งผลการตรวจสอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อแจ้งต่อไปยังผู้ขออนุญาต
(๓) กำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำร
(๓.๑) เมื่อผู้ ขออนุ ญ าตก่อสร้างสถานที่ป ระกอบกิจการตามแบบก่อสร้างที่ ได้รับ
ความเห็นชอบแล้วเสร็จให้แจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๓.๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบระยะปลอดภัย
ทางเข้าออกของยานพาหนะ อาคารบริการ แนวเขตสถานที่ประกอบกิจการ กาแพงกันไฟ รางระบายน้า บ่อกัก
ไขมัน และสิ่ งปลู ก สร้ างอื่น ๆ ตามแบบที่ ได้ รับ ความเห็ น ชอบ ตรวจสอบระบบป้อ งกั นและระงับ อั คคี ภั ย
ตรวจสอบหลักฐานการได้รับอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานการได้รับอนุญาตให้ทาทางเชื่อม
หรือกระทาสิ่งล่วงล้าลาน้าแล้วแต่กรณี แล้วจึงทาบันทึกการตรวจสอบไว้เป็นหลักฐาน
(๓.๓) ผลการตรวจสอบหากเห็นว่าไม่ถูกต้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งให้
ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไข หากเห็นว่าถูกต้องให้พิจารณาออกใบอนุญาต ตามแบบ ธพ.น๔ และเรียก
เก็บค่าธรรมเนียม
(๓.๔) ระยะเวลาการดาเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการรับแจ้งก่อสร้างแล้วเสร็จจนเสร็จ
ขั้นตอนการออกใบอนุญาตต้องไม่เกิน ๑๕ วัน ทาการ
(๓.๕) เมื่อได้ออกใบอนุญาตแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งสาเนาใบอนุญาต
ไปให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือสานักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๕ วัน ทาการ เพื่อเป็นข้อมูล
หลักฐาน

- ๔๓๘ (๔) กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถำนที่ประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๓
ขั้นตอนการดาเนินการตั้งแต่การยื่นขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่จนถึง
การได้รับอนุญาต กระทาการในทานองเดียวกันกับการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการในครั้งแรก โดยอนุโลม
ตาม (๑) ถึง (๓) และหากไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงถังเก็บน้ามันเชื้อเพลิง ระบบจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง ระบบท่อ
และอุปกรณ์ไม่ต้องดาเนินการตาม (๒)
(๕) กำรต่ออำยุใบอนุญำต
(๕.๑) กำรรับเรื่องขอต่ออำยุใบอนุญำต
(๕.๑.๑) ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต ยื่นคาร้องขอต่ออายุใบอนุญาต ตามแบบ
ธพ.น๖ ภายใน ๖๐ วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยยื่นคาขอที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๕.๑.๒) เมื่ อ ได้ รั บ ค าร้ อ งขอต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าต ให้ ต รวจสอบเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ตามที่กาหนดในรายการประกอบแบบคาขอต่ออายุใบอนุญาตให้ครบถ้วนถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง
ให้คืนเรื่องแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตภายใน ๗ วัน
(๕.๒) กำรออกใบอนุญำตต่ออำยุ
(๕.๒.๑) ในการพิ จารณาออกใบอนุญ าตต่ ออายุ ให้ องค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น น าหลักฐานบั นทึกผลการตรวจตราสถานที่ขออนุญ าตที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจตราไว้แล้ว ไม่เกิน
ระยะเวลา ๑๘๐ วัน มาประกอบการพิจารณา หากเห็นว่ามีลักษณะปลอดภัยและไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ลักษณะสถานที่ประกอบกิจการใดๆ ให้ออกใบอนุญาตได้
(๕.๒.๒) จากบันทึกผลการตรวจสอบหากเห็นว่าไม่ถูกต้อง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบ เพื่อปรับปรุงแก้ไข หากเห็นว่าถูกต้องให้พิจารณาออกใบอนุญาต
และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
(๕.๒.๓) ระยะเวลาในการดาเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการรับเรื่องขอต่ออายุ
ใบอนุญาตจนเสร็จขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่ออายุต้องไม่เกิน ๑๕ วัน ทาการ
(๕.๒.๔) เมื่อได้ออกใบอนุญาตแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งสาเนา
ใบอนุญาตไปให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือสานักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๑๕ วัน เพื่อเป็น
ข้อมูลหลักฐาน
(๖) กำรโอนใบอนุญำต
(๖.๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่
๓ ให้ แก่บุคคลอื่น ให้ ผู้ได้รับใบอนุ ญ าตและผู้ ขอรับโอนยื่นคาขอโอนใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น๘ ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- ๔๓๙ (๖.๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจเอกสารหลักฐานต่าง ๆตามที่กาหนดใน
รายการประกอบแบบคาขอโอนใบอนุญาต ตามแบบ ธพ.น๘ หากไม่ถูกต้องครบถ้วนให้คืนเรื่องแก่ผู้ขอโอน
ใบอนุญาต ภายใน ๗ วัน หากถูกต้องให้พิจารณาออกใบอนุญาตและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
(๖.๓) ระยะเวลาในการดาเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการรับเรื่องขอโอนใบอนุญาตจน
เสร็จขั้นตอนการออกใบอนุญาตต้องไม่เกิน ๑๕ วัน ทาการ
(๖.๔) เมื่อออกใบอนุญาตโอนแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งสาเนาใบโอนไป
ให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือสานักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๕ วัน ทาการ เพื่อเป็นข้อมูล
หลักฐาน
(๗) กำรทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบท่อ
และอุปกรณ์ตำมวำระ
(๗.๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการครบ ๑๐ ปี ให้แจ้งต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขอให้ทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ามันเชื้อเพลิง ระบบจ่ายน้ามนเชื้อเพลิง ระบบท่อและอุปกรณ์
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งต่อไปยังกรมธุรกิจพลังงาน หรือสานักวิชาการพลั งงานภาค แล้วแต่
กรณี
(๗.๒) กรมธุ ร กิ จ พลั งงาน หรือ ส านั ก วิ ช าการพลั ง งานภาค แล้ ว แต่ ก รณี จะส่ ง
เจ้าหน้าที่ไปดาเนินการตาม (๒)
๑.๕ กำรประเมินและติดตำมผลกำรดำเนินกำร
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรเกี่ยวกับงานตาม
กฎหมายว่ าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง จะต้องปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมธุรกิจพลังงาน หรือ
สานักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และหากเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานใดยังไม่ผ่านการอบรม
หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ในระหว่างการปฏิบัติงานตามภารกิจถ่ายโอนนี้ หน่วยงานส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องส่ง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้น ไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ในการฝึกอบรมครั้งต่อไป
๒. กำรประสำนงำน
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อ สงสัยในการปฏิบัติภารกิจงานด้านควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง ให้
หารือกรมธุรกิจพลังงาน หรือสานักงานพลังงานจังหวัด ที่กากับดูแลพื้นที่ในเขตที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี

- ๔๔๐ -

- ๔๔๑ -

พระรำชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒
[แก้ไขเพิม่ เติมถึง ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๖]
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๒๒
เป็นปีที่ ๓๔ ในรัชกำลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ ตราพระราชบัญญั ติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒”
มาตรา ๒ ๑ พระราชบัญ ญัตินี้ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ซื้อ” หมายความรวมถึง เช่า เช่าซื้อ หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยให้ค่าตอบแทน
เป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น
“ขาย” หมายความรวมถึง ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยเรียก
ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อการดังกล่าวด้วย
“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ผลิตหรือมีไว้เพื่อขาย

๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖/ตอนที่ ๗๒/ฉบับพิเศษ หน้า ๒๐/๔ พฤษภาคม ๒๕๒๒

- ๔๔๒ “บริ ก าร” หมายความว่ า การรับ จั ด ท าการงาน การให้ สิ ท ธิ ใด ๆ หรือ การให้ ใช้ ห รือ ให้
ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อื่นแต่ไม่รวมถึงการจ้าง
แรงงานตามกฎหมายแรงงาน
“ผลิต ” หมายความว่า ทา ผสม ปรุง ประกอบ ประดิษฐ์ หรือแปรสภาพและหมายความ
รวมถึงการเปลี่ยนรูป การดัดแปลง การคัดเลือก หรือการแบ่งบรรจุ
“ผู้ บ ริ โภค”๒ หมายความว่ า ผู้ ซื้ อ หรื อ ผู้ ได้ รั บ บริก ารจากผู้ ป ระกอบธุ รกิ จ หรือ ผู้ ซึ่ งได้ รั บ
การเสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้า
หรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม
“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ขาย ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้สั่งหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักร
เพื่อขายหรือผู้ซื้อเพื่อขายต่อซึ่งสินค้า หรือผู้ให้บริการ และหมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจการโฆษณาด้วย
“ข้อความ” หมายความรวมถึงการกระทาให้ปรากฏด้วยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร์ แสง เสี ยง
เครื่องหมายหรือการกระทาอย่างใด ๆ ที่ทาให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้
“โฆษณา” หมายความถึงกระทาการไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ
เพื่อประโยชน์ในทางการค้า
“สื่ อ โฆษณา” หมายความว่ า สิ่ งที่ ใช้ เป็ น สื่ อ ในการโฆษณา เช่ น หนั งสื อ พิ ม พ์ สิ่ ง พิ มพ์
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ หรือป้าย
“ฉลาก” หมายความว่า รู ป รอยประดิษ ฐ์ กระดาษหรือ สิ่ งอื่น ใดที่ ทาให้ ป รากฏข้อความ
เกี่ยวกับสินค้าซึ่งแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้า หรือสอดแทรกหรือรวมไว้กับสินค้า
หรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้า และหมายความรวมถึงเอกสารหรือคู่มือสาหรับใช้ประกอบกับสินค้า
ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้านั้น
“สัญญา”๓ หมายความว่า ความตกลงกันระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจเพื่อซื้อและ
ขายสินค้าหรือให้และรับบริการ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้
(๑) สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคาพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือ
บริการ
(๒) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
(๓) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
มาตรา ๓ นิยามคาว่า “ผู้บริโภค” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
๓ มาตรา ๓ นิยามคาว่า “สัญญา” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
๒

- ๔๔๓ (๓ ทวิ)๔ สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทาสัญญา
(๔) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ หรือพระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้
มาตรา ๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) นับ ชั่ง ตวง วัด ตรวจสินค้า และเก็บหรือนาสินค้าในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่าง
เพื่อทาการทดสอบโดยไม่ต้องชาระราคาสินค้านั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
(๒) ค้น ยึด หรืออายัดสินค้า ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุสินค้าฉลากหรือเอกสารอื่นที่ไม่เป็นไป
ตามพระราชบั ญ ญั ตินี้ เพื่ อ ประโยชน์ ในการด าเนิ น คดีในกรณี ที่ มี เหตุอั น ควรสงสั ยว่ ามี ก ารกระท าผิ ด ตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๓) เข้าไปในสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ เพื่อตรวจสอบการผลิตสินค้า การขายสินค้าหรือ
บริการ รวมทั้งตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบธุรกิจในกรณีที่มีเหตุอันควร
สงสัยว่ามีการกระทาผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) มี ห นั งสื อเรีย กให้ บุ คคลใด ๆ มาให้ ถ้อยคา หรือส่ งเอกสารและหลั กฐานที่จาเป็น เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕ (๓) ถ้าไม่เป็นการเร่งด่วนให้พนักงานเจ้าหน้าที่
แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะนั้นทราบล่วงหน้าตามสมควรก่อน และให้
กระทาการต่อหน้าผู้ครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะ หรือถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่อยู่ ในที่นั้น ก็ให้
กระทาต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ร้องขอมาเป็นพยาน
การค้นตามมาตรา ๕ (๒) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กระทาได้เฉพาะเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น
ถึงพระอาทิตย์ตก
มาตรา ๗ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ พนั ก งานเจ้ า หน้ าที่ ต้ อ งแสดงบั ต ร
ประจาตัวเมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องร้องขอ
บัตรประจาตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

๔

มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๓ ทวิ) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

- ๔๔๔ หมวด ๑
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค

มาตรา ๙ ๕ ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า “คณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค”
ประกอบด้ว ยนายกรั ฐมนตรี เป็ น ประธานกรรมการ เลขาธิการนายกรัฐ มนตรี ป ลั ดส านั ก นายกรัฐ มนตรี
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ปลั ด กระทรวงคมนาคม เลขาธิ ก ารคณะกรรมการอาหารและยา และผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ อี ก ไม่ เกิ น แปดคนซึ่ ง
คณะรั ฐ มนตรี แ ต่ งตั้ ง เป็ น กรรมการ และเลขาธิ ก ารคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริโภค เป็ น กรรมการและ
เลขานุการ
มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) พิ จ ารณาเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ จ ากผู้ บ ริ โ ภคที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นหรื อ เสี ย หายอั น
เนื่องมาจากการกระทาของผู้ประกอบธุรกิจ
(๑/๑) ๖ ไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ ของผู้บริโภค ตามที่
ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจตกลงกันก่อนมีการฟ้องคดีต่อศาล ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๑/๒)๗ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นา และสนั บ สนุ น งานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการกาหนด
(๒)๘ ดาเนิ น การเกี่ยวกั บ สิน ค้าหรือบริการที่อาจเป็ นอัน ตรายแก่ผู้บ ริโภคตามมาตรา ๓๖
มาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ แล้วแต่กรณี
(๓) แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับ สินค้าหรือบริการที่อาจก่อให้ เกิดความเสี ยหายหรือ
เสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้บริโภค ในการนี้จะระบุชื่อสินค้าหรือบริการ หรือชื่อของผู้ประกอบธุรกิจด้วยก็ได้
(๔) ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และพิจารณาวินิจฉัยการอุทธรณ์
คาสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
(๕ ) วางระเบี ยบ เกี่ ย วกั บ การป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ของคณ ะกรรมการเฉพ าะเรื่ อ งและ
คณะอนุกรรมการ
(๖) สอดส่องเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐให้ปฏิบัติการ
ตามอานาจและหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด ตลอดจนเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ดาเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
๗ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑/๒) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖
๘ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖
๕
๖

- ๔๔๕ (๗) ดาเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคที่คณะกรรมการเห็นสมควรหรือมีผู้ร้องขอ
ตามมาตรา ๓๙
(๘)๙ รับรองสมาคมและมูลนิธิตามมาตรา ๔๐
(๙) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภค
และพิ จ ารณาให้ ความเห็ น ในเรื่อ งใด ๆ ที่ เกี่ยวกั บการคุ้ม ครองผู้ บ ริโภคตามที่ คณะรัฐ มนตรีห รือรัฐ มนตรี
มอบหมาย
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่มีกฎหมายกาหนดไว้ให้เป็นอานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ปฏิบัติการหรือเตรียมข้อเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไปได้
มาตรา ๑๑ ให้กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง อยู่ในตาแหน่งคราวละสามปี
กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
มาตรา ๑๒ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๑ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับ โทษจ าคุกโดยคาพิ พากษาถึงที่สุ ดให้ จาคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิ ดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการ
แทนได้และให้ ผู้ ที่ได้รับ แต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับ วาระที่เหลื ออยู่ของกรรมการซึ่ง
ตนแทน
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมี
วาระอยู่ ในตาแหน่ ง ให้ ผู้ ที่ ได้รั บ แต่งตั้งให้ เป็น กรรมการเพิ่ มขึ้น อยู่ในตาแหน่ งเท่ ากับ วาระที่ เหลื ออยู่ขอ ง
กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว
มาตรา ๑๓ ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่
ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การประชุมคณะกรรมการทุกคราวต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต่ากว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

๙

มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๘) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖

- ๔๔๖ การวินิ จ ฉัย ชี้ขาดของที่ป ระชุมให้ ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้ มีเสี ยงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๔ ให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
(๒) คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
(๓)๑๐ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง ประกอบด้ว ยกรรมการผู้ ท รงคุณ วุฒิ ในเรื่อ งที่ เกี่ยวข้องตามที่
คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น มีจานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสามคน
กรรมการเฉพาะเรื่อง อยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี และให้ นามาตรา ๑๑ วรรคสอง และ
มาตรา ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีอานาจและหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้และตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมายก็ได้
มาตรา ๑๖ การประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะอนุกรรมการให้นามาตรา ๑๓
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗ คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอานาจสั่งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดส่ง
เอกสารหรือข้อมูลที่ เกี่ย วกับ เรื่องที่ มีผู้ร้ องทุ กข์ห รือเรื่องอื่นใดที่ เกี่ยวกับการคุ้มครองสิ ทธิของผู้ บ ริโภคมา
พิจารณาได้ ในการนี้จะเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงด้วยก็ได้
มาตรา ๑๘ ในการปฏิบั ติห น้ าที่ตามพระราชบัญ ญัตินี้ คณะกรรมการหรือคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องต้องให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาหรือสงสัยว่ากระทาการอันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค เพื่อชี้แจง
ข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นตามสมควร เว้นแต่ในกรณีที่จาเป็นและเร่งด่วน
การก าหนดหรื อ การออกค าสั่ งในเรื่ อ งใดตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ค ณะกรรมการหรื อ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องคานึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ และในกรณีที่
เห็นสมควรคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะกาหนดเงื่อนไขหรือวิธีการชั่วคราวในการบังคับให้
เป็นไปตามการกาหนดหรือการออกคาสั่งนั้นก็ได้
มาตรา ๑๙๑๑ ให้จัดตั้งสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นในสานักนายกรัฐมนตรี
ให้ มีเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้ บริโภคมีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และจะให้มีรองเลขาธิการและ
ผู้ช่วยเลขาธิการเป็นผู้ช่วยปฏิบัติราชการด้วยก็ได้
มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
๑๑ มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ
้ ริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
๑๐

- ๔๔๗ มาตรา ๒๐ ให้สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) รับ เรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บ ริโภคที่ ได้รับความเดือดร้อนหรือเสี ยหายอัน เนื่องมาจาก
การกระทาของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
(๒) ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งกระทาการใด ๆ อันมีลักษณะเป็น
การละเมิดสิทธิของผู้บริโภค และจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรและ
จาเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
(๓) สนั บ สนุ น หรื อ ท าการศึ ก ษาและวิ จั ย ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคร่ ว มกั บ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น
(๔) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารศึ ก ษาแก่ ผู้ บ ริ โ ภคในทุ ก ระดั บ การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
ความปลอดภัยและอันตรายที่อาจได้รับจากสินค้าหรือบริการ
(๕) ดาเนินการเผยแพร่วิชาการ และให้ความรู้และการศึกษาแก่ผู้บริโภค เพื่อสร้างนิสัยใน
การบริโภคที่เป็นการส่งเสริมพลานามัย ประหยัด และใช้ทรัพยากรของชาติให้เป็นประโยชน์มากที่สุด
(๖) ประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม
ส่งเสริม หรือกาหนดมาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย
หมวด ๒
กำรคุ้มครองผู้บริโภค

มาตรา ๒๑๑๒ ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการใดได้บัญญัติเรื่องใดไว้โดยเฉพาะแล้วให้บังคับตาม
บทบัญ ญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น และให้ นาบทบัญญั ติในหมวดนี้ไปใช้บังคับได้เท่าที่ไม่ซ้าหรือขัดกับ
บทบัญญัติดังกล่าว เว้นแต่
(๑) ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ผู้
มีอานาจตามกฎหมายดังกล่าวยังมิได้มีการดาเนินการหรือดาเนินการยังไม่ครบขั้นตอนตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น และมิได้ออกคาสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายดังกล่าวภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งจากคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการ
เสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคาสั่งตามความในหมวดนี้ได้
(๒) ในกรณี ต าม (๑) ถ้ า มี ค วามจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว นอั น มิ อ าจปล่ อ ยให้ เนิ่ น ช้ า ต่ อ ไปได้ ใ ห้
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคาสั่งตามความในหมวด
นี้ได้โดยไม่ต้องมีหนังสือแจ้งหรือรอให้ครบกาหนดเก้าสิบวันตามเงื่อนไขใน (๑)

๑๒

มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ ริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

- ๔๔๘ ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวมิได้มีบทบัญญัติให้อานาจแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจตามกฎหมายออก
คาสั่งเกีย่ วกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่บัญญัติในหมวดนี้ ให้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอานาจออกคาสั่งตาม
ความในหมวดนี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจตามกฎหมายอยู่แล้วคณะกรรมการ
อาจมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ ใช้อานาจตามพระราชบัญญัตินี้แทน
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องได้
การมอบอ านาจให้ เจ้ าหน้ าที่ผู้ มีอานาจตามกฎหมายว่าด้ว ยการนั้ น ๆ ตามวรรคสอง ให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ส่วนที่ ๑
กำรคุ้มครองผู้บริโภคในด้ำนกำรโฆษณำ

มาตรา ๒๒ การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความ
ที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ผลเสี ย ต่ อ สั งคมเป็ น ส่ ว นรวม ทั้ งนี้ ไม่ ว่ า ข้ อ ความดั ง กล่ าวนั้ น จะเป็ น ข้ อ ความที่ เกี่ ย วกั บ
แหล่งกาเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้
สินค้าหรือบริการ
ข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความที่
อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม
(๑) ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
(๒) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะ
กระทาโดยใช้หรืออ้ างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง
หรือไม่ก็ตาม
(๓) ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทาผิดกฎหมายหรือศีลธรรม
หรือนาไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
(๔) ข้อความที่จะทาให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
(๕) ข้อความอย่างอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ข้อความที่ใช้ในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรู้ได้ว่าเป็นข้อความที่ไม่อาจเป็นความจริงได้
โดยแน่แท้ ไม่เป็นข้อความที่ต้องห้ามในการโฆษณาตาม (๑)
มาตรา ๒๓ การโฆษณาจะต้องไม่กระทาด้วยวิ ธีการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกาย
หรือจิตใจ หรืออันอาจก่อให้เกิดความราคาญแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าสินค้าใดอาจเป็นอันตรายแก่
ผู้บริโภคและคณะกรรมการว่าด้วยฉลากได้กาหนดให้สินค้านั้นเป็นสิ นค้าที่ควบคุมฉลากตามมาตรา ๓๐ ให้
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอานาจออกคาสั่งดังต่อไปนี้

- ๔๔๙ (๑) กาหนดให้การโฆษณานั้นต้องกระทาไปพร้อมกับคาแนะนาหรือคาเตือนเกี่ยวกับวิธีใช้หรือ
อันตราย ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากาหนด ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะ
กาหนดเงื่อนไขให้แตกต่างกันสาหรับการโฆษณาที่ใช้สื่อโฆษณาต่างกันก็ได้
(๒) จากัดการใช้สื่อโฆษณาสาหรับสินค้านั้น
(๓) ห้ามการโฆษณาสินค้านั้น
ความใน (๒) และ (๓) ให้นามาใช้บังคับแก่การโฆษณาที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็น
ว่าการใช้หรือประโยชน์ของสินค้านั้นขัดต่อนโยบายทางสังคม ศีลธรรม หรือวัฒนธรรมของชาติด้วย
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าสินค้าหรือบริการใดผู้บริโภค
จาเป็ น ต้ องทราบข้อเท็จ จริ งเกี่ย วกับ สภาพ ฐานะ และรายละเอีย ดอย่างอื่นเกี่ยวกั บผู้ ป ระกอบธุรกิ จด้ว ย
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอานาจกาหนดให้การโฆษณาสินค้าหรือบริการนั้นต้องให้ข้อเท็จจริงดังกล่าว
ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากาหนดได้
มาตรา ๒๖ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าข้อความในการโฆษณาโดยทาง
สื่ อโฆษณาใด สมควรแจ้ งให้ ผู้ บ ริ โภคทราบว่าข้อ ความนั้ นเป็ นข้ อความที่ มี ความมุ่งหมายเพื่ อ การโฆษณา
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอานาจกาหนดให้การโฆษณาโดยทางสื่อโฆษณานั้นต้องมีถ้อยคาชี้แจงกากับ
ให้ประชาชนทราบว่าข้อความดังกล่าวเป็นการโฆษณาได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะกาหนด
เงื่อนไขอย่างใดให้ต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๒
มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ (๑) หรือมาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอานาจออกคาสั่งอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา
(๒) ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา
(๓) ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา
(๔) ให้ โฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้ บริโภคที่อาจเกิดขึ้นแล้ วตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากาหนด
ในการออกคาสั่งตาม (๔) ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคประกอบกับความสุจริตใจในการกระทาของผู้กระทาการโฆษณา
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อความใดที่ใช้ใน
การโฆษณาเป็นเท็จหรือเกินความจริงตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๑) ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามี
อานาจออกคาสั่งให้ผู้กระทาการโฆษณาพิสูจน์เพื่อแสดงความจริงได้
ในกรณี ที่ ผู้ กระทาการโฆษณาอ้างรายงานทางวิช าการ ผลการวิจัย สถิ ติ การรับรองของ
สถาบันหรือบุคคลอื่นใด หรือยืนยันข้อเท็จจริงอันใดอันหนึ่งในการโฆษณา ถ้าผู้กระทาการโฆษณาไม่สามารถ
พิสูจน์ได้ว่าข้อความที่ใช้ในการโฆษณาเป็นความจริ งตามที่กล่าวอ้าง ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามี

- ๔๕๐ อานาจออกค าสั่ งตามมาตรา ๒๗ ได้ และให้ ถื อ ว่าผู้ ก ระท าการโฆษณารู้ห รื อ ควรได้ รู้ว่ าข้ อ ความนั้ น เป็ น
ความเท็จ
มาตรา ๒๙ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดสงสัยว่าการโฆษณาของตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ประกอบธุรกิจผู้นั้นอาจขอให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาพิจารณาให้ความเห็นใน
เรื่องนั้นก่อนทาการโฆษณาได้ ในกรณีนี้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะต้องให้ความเห็นและแจ้งให้ผู้ขอ
ทราบภายในสามสิ บ วัน นั บ แต่วัน ที่ค ณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาได้รับ คาขอ ถ้าไม่ แจ้งภายในกาหนด
ระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาให้ความเห็นชอบแล้ว
การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการว่า
ด้วยการโฆษณากาหนด ค่าป่วยการที่ได้รับให้นาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
การให้ ความเห็ น ของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาตามวรรคหนึ่งไม่ถือว่าเป็ นการตัด
อานาจของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาที่จะพิจารณาวินิจฉัยใหม่เป็นอย่างอื่นเมื่อมีเหตุอันสมควร
การใดที่ได้กระทาไปตามความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาที่ให้ตามวรรคหนึ่ง
มิให้ถือว่าการกระทานั้นเป็นความผิดทางอาญา
ส่วนที่ ๒
กำรคุ้มครองผู้บริโภคในด้ำนฉลำก

มาตรา ๓๐๑๓ ให้สินค้าที่ผลิตเพื่อขายโดยโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสินค้าที่สั่ง
หรือนาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับสินค้าที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากกาหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ ร่างกาย หรือจิตใจ เนื่องใน
การใช้สินค้าหรือโดยสภาพของสินค้านั้น หรือมีสินค้าที่ประชาชนทั่วไปใช้เป็นประจา ซึ่งการกาหนดฉลากของ
สินค้านั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคในการที่จะทราบข้อเท็จจริงในสาระสาคัญเกี่ยวกับสินค้านั้น แต่สินค้า
ดังกล่าวไม่เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการว่าด้วยฉลากมีอานาจกาหนดให้สินค้านั้น
เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๑๑๔ ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลาก จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ใช้ ข้ อ ความที่ ต รงต่ อ ความจริ ง และไม่ มี ข้ อ ความที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความเข้ า ใจผิ ด ใน
สาระสาคัญเกี่ยวกับสินค้า

มาตรา ๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ ริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
๑๔ มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ
้ ริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
๑๓

- ๔๕๑ (๒) ต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้
(ก) ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตหรือของผู้นาเข้าเพื่อขายแล้วแต่กรณี
(ข) สถานที่ผลิตหรือสถานที่ประกอบธุรกิจนาเข้า แล้วแต่กรณี
(ค) ระบุข้อความที่แสดงให้เข้าใจได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ในกรณีที่เป็นสินค้านาเข้าให้
ระบุชื่อประเทศที่ผลิตด้วย
(๓) ต้องระบุข้อความอันจาเป็น ได้แก่ ราคา ปริมาณ วิธีใช้ ข้อแนะนา คาเตือน วัน เดือน ปีที่
หมดอายุในกรณีเป็นสินค้าที่หมดอายุได้ หรือกรณีอื่น เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ผลิตเพื่อขายหรือผู้สั่งหรือผู้นาเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อขายซึ่ง
สินค้าที่ควบคุมฉลาก แล้วแต่กรณี เป็นผู้จัดทาฉลากก่อนขายและฉลากนั้นต้องมีข้อความดังกล่าวในวรรคหนึ่ง
ในการนี้ ข้อความตามวรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) ต้องจัดทาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการว่าด้วย
ฉลากกาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๒ การกาหนดข้อความของฉลากตามมาตรา ๓๐ ต้องไม่เป็นการบังคับให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจต้องเปิดเผยความลับทางการผลิต เว้นแต่ข้อความดังกล่าวจะเป็นสิ่งจาเป็นที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผู้บริโภค
มาตรา ๓๓ เมื่ อ คณะกรรมการว่ า ด้ ว ยฉลากเห็ น ว่ า ฉลากใดไม่ เป็ น ไปตามมาตรา ๓๑
คณะกรรมการว่าด้วยฉลากมีอานาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจเลิกใช้ฉลากดังกล่าวหรือดาเนินการแก้ไขฉลากนั้นให้
ถูกต้อง
มาตรา ๓๔ ผู้ป ระกอบธุรกิจผู้ใดสงสัยว่าฉลากของตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตาม
มาตรา ๓๑ ผู้ประกอบธุรกิจผู้นั้นอาจขอให้คณะกรรมการว่าด้วยฉลากพิจารณาให้ความเห็นในฉลากนั้นก่อนได้
ในกรณีนี้ให้นามาตรา ๒๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและการตรวจสอบการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าที่
ควบคุมฉลาก รัฐมนตรีมีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจในสินค้าดังกล่าวต้อง
จัดทาและเก็บรักษาบัญชีเอกสารและหลักฐานเพื่อให้นักงานเจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบได้
วิธีจัดทาและเก็บรักษาบัญชี เอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง

- ๔๕๒ ส่วนที่ ๒ ทวิ
กำรคุ้มครองผู้บริโภคในด้ำนสัญญำ๑๕

มาตรา ๓๕ ทวิ๑๖ ในการประกอบธุรกิจขายสิ นค้าหรือให้ บริการใด ถ้าสัญ ญาซื้อขายหรือ
สั ญ ญาให้ บ ริ ก ารนั้ น มี ก ฎหมายก าหนดให้ ต้ อ งท าเป็ น หนั ง สื อ หรื อ ที่ ต ามปกติ ป ระเพณี ท าเป็ น หนั ง สื อ
คณะกรรมการ ว่าด้วยสัญญามีอานาจกาหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการนั้นเป็นธุรกิจที่
ควบคุมสัญญาได้
ในการประกอบธุร กิ จ ที่ ควบคุ มสั ญ ญา สั ญ ญาที่ ผู้ ป ระกอบธุรกิจ ท ากั บ ผู้ บ ริโภคจะต้ อ งมี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ใช้ ข้ อ สั ญ ญาที่ จ าเป็ น ซึ่ ง หากมิ ได้ ใช้ ข้ อ สั ญ ญาเช่ น นั้ น จะท าให้ ผู้ บ ริ โ ภคเสี ย เปรี ย บ
ผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควร
(๒) ห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากาหนด และเพื่อ
ประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นส่วนรวม คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจะให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทาสัญญาตามแบบที่
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากาหนดก็ได้
การกาหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๓๕ ตรี๑๗ เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยสัญญากาหนดให้สัญญาของการประกอบธุรกิจที่
ควบคุมสัญญาต้องใช้ข้อสัญญาใด หรือต้องใช้ข้อสัญญาใดโดยมีเงื่อนไขในการใช้ข้อสัญญานั้นด้วยตามมาตรา
๓๕ ทวิ แล้ว ถ้าสัญญานั้นไม่ใช้ข้อสัญญาดังกล่าวหรือใช้ข้อสัญญาดังกล่าวแต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ให้ถือว่า
สัญญานั้นใช้ข้อสัญญาดังกล่าวหรือใช้ข้อสัญญาดังกล่าวตามเงื่อนไขนั้น แล้วแต่กรณี
มาตรา ๓๕ จัตวา๑๘ เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยสัญญากาหนดให้สัญญาของการประกอบธุรกิจ
ที่ควบคุมสัญญาต้องไม่ใช้ข้อสัญญาใดตามมาตรา ๓๕ ทวิ แล้ว ถ้าสัญญานั้นใช้ข้อสัญญาดังกล่าว ให้ถือว่า
สัญญานั้นไม่มีข้อสัญญาเช่นว่านั้น
มาตรา ๓๕ เบญจ๑๙ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอานาจกาหนดให้การประกอบธุรกิจขาย
สินค้าหรือให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินได้
หมวดที่ ๒ การคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนที่ ๒ ทวิ การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา มาตรา ๓๕ ทวิ ถึง
มาตรา ๓๕ นว เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
๑๖ มาตรา ๓๕ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
๑๗ มาตรา ๓๕ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
๑๘ มาตรา ๓๕ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
๑๙ มาตรา ๓๕ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
๑๕

- ๔๕๓ ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน หลักฐานการรับเงินจะต้องมี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีรายการและใช้ข้อความที่จาเป็น ซึ่งหากมิได้มีรายการหรือมิได้ใช้ข้อความเช่นนั้นจะทา
ให้ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควร
(๒) ห้ามใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากาหนด
การกาหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๓๕ ฉ๒๐ เมื่ อคณะกรรมการว่าด้ว ยสั ญ ญากาหนดให้ ห ลั กฐานการรับ เงิน ของการ
ประกอบธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินต้องใช้ข้อความใด หรือต้องใช้ข้อความใดโดยมีเงื่อนไขใน
การใช้ข้อความนั้นด้วย หรือต้องไม่ใช้ข้อความใดตามมาตรา ๓๕ เบญจ แล้ว ให้นามาตรา ๓๕ ตรี และมาตรา
๓๕ จัตวา มาใช้บังคับแก่หลักฐานการรับเงินดังกล่าวโดยอนุโลม
มาตรา ๓๕ สัตต๒๑ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการโดยให้คามั่นว่าจะทา
สัญญารับประกันให้ไว้แก่ผู้ บริโภค สัญญาดังกล่าวต้องทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้ประกอบธุรกิจหรือ
ผู้แทน และต้องส่งมอบสัญญานั้นแก่ผู้บริโภคพร้อมกับการส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ
ถ้าสัญญาตามวรรคหนึ่งทาเป็นภาษาต่างประเทศต้องมีคาแปลภาษาไทยกากับไว้ด้วย
มาตรา ๓๕ อัฏฐ๒๒ ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือมีข้อสัญญาและ
แบบถูกต้องตามมาตรา ๓๕ ทวิ หรือส่งมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการและข้อความถูกต้องตามมาตรา ๓๕
เบญจ ให้แก่ผู้บริโภคภายในระยะเวลาที่เป็นทางปฏิบัติตามปกติสาหรับการประกอบธุรกิจประเภทนั้น ๆ หรือ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาสุดแต่ระยะเวลาใดจะ
ถึงก่อน
มาตรา ๓๕ นว๒๓ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดสงสัยว่าแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงินของ
ตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ประกอบธุรกิจผู้นั้นอาจขอให้คณะกรรมการว่าด้วย
สัญญาให้ ความเห็น ในแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงินนั้นก่อนได้ ในกรณีนี้ให้นามาตรา ๒๙ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๓๕ ฉ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๓๕ สัตต เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
๒๒ มาตรา ๓๕ อัฏฐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
๒๓ มาตรา ๓๕ นว เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
๒๐
๒๑

- ๔๕๔ ส่วนที่ ๓
กำรคุ้มครองผู้บริโภคโดยประกำรอื่น

มาตรา ๓๖๒๔ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าสินค้าใด อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค คณะกรรมการ
มีอานาจออกคาสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจดาเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้านั้น ถ้าผู้ประกอบธุรกิจไม่ดาเนินการ
ทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือดาเนินการล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการจะจัดให้มี การทดสอบ
หรือพิสูจน์โดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายก็ได้ ในกรณีจาเป็นและเร่งด่วนคณะกรรมการอาจออกคาสั่ง
ห้ามขายสินค้านั้นเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะทราบผลการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้านั้น
ในกรณีที่ผลการทดสอบหรือพิสูจน์ปรากฏว่าสินค้านั้นอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค และไม่
อาจป้ องกั น อัน ตรายที่ จ ะเกิดจากสิ น ค้านั้ น ได้ โดยการกาหนดฉลากตามมาตรา ๓๐ หรือตามกฎหมายอื่ น
ให้คณะกรรมการมีอานาจออกคาสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
๑) ห้ามผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้านั้น
(๒) ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดเก็บสินค้าที่ยังไม่ได้จาหน่ายแก่ผู้บริโภคกลับคืน หรือเรียกคืนสินค้า
จากผู้บริโภค
(๓) ให้ ผู้ ป ระกอบธุร กิ จ แก้ไข เปลี่ ยนแปลง หรือปรับ ปรุงสิ น ค้านั้ น ไม่ ให้ เป็ น อั น ตรายแก่
ผู้บริโภค หรือเปลี่ยนสินค้าหรือชดใช้ราคาสินค้าให้แก่ผู้บริโภค
(๔) ให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้สั่งหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักรจัดส่งสินค้านั้นกลับคืนออก
นอกราชอาณาจักร
(๕) ให้ผู้ประกอบธุรกิจทาลายสินค้านั้น
(๖) ให้ผู้ประกอบธุรกิจปิดประกาศ แจ้ง หรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับอันตรายของสินค้านั้นให้
ผู้บริโภคทราบ หรือเกี่ยวกับการดาเนินการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕)
ให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามวรรค
สอง
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ สินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค หมายความว่า สินค้าที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย หรือจิตใจของผู้บริโภค
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดาเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เป็นไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คาสั่งตามมาตรานี้ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๒๔

มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ ริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๔๕๕ มาตรา ๓๗๒๕ ในกรณีที่คณะกรรมการมีคาสั่งตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง (๒) (๔) (๕) หรือ (๖)
แต่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าว ให้คณะกรรมการมีอานาจจัดให้มีการดาเนินการแทนผู้ประกอบ
ธุรกิจโดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย
มาตรา ๓๘๒๖ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบริการใดอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค คณะกรรมการ
มีอานาจออกคาสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจดาเนินการทดสอบหรือพิสูจน์บริการนั้น ถ้าผู้ประกอบธุรกิจไม่ดาเนินการ
ทดสอบหรือพิสูจน์บริการหรือดาเนินการล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการจะจัดให้มีการทดสอบ
หรือพิสูจน์โดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายก็ได้ ในกรณีจาเป็นและเร่งด่วน คณะกรรมการอาจออกคาสั่ง
ห้ามให้บริการนั้นเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะทราบผลการทดสอบหรือพิสูจน์บริการนั้น
ในกรณี ที่ ผ ลการทดสอบหรือ พิ สู จน์ ป รากฏว่าบริก ารใดอาจเป็ น อัน ตรายแก่ผู้ บ ริโภค ให้
คณะกรรมการมีอานาจออกคาสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) ให้ผู้ประกอบธุรกิจปิดประกาศ แจ้ง หรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับอันตรายของการบริการ
นั้นให้ผู้บริโภคทราบ หรือเกี่ยวกับการดาเนินการตาม (๒) หรือ (๓)
(๒) ให้ผู้ประกอบธุรกิจแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงวิธีการให้บริการไม่ให้เป็นอันตรายแก่
ผู้บริโภค หรือชดใช้ค่าบริการให้แก่ผู้บริโภค
(๓) ห้ามผู้ประกอบธุรกิจให้บริการนั้น
ให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามวรรค
สอง
ในกรณี ที่คณะกรรมการมีคาสั่ งตามวรรคสอง (๑) แต่ผู้ ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามคาสั่ ง
ดังกล่าว ให้คณะกรรมการมีอานาจจัดให้มีการดาเนินการแทนผู้ประกอบธุรกิจโดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสีย
ค่าใช้จ่าย
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ บริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค หมายความว่า บริการที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย หรือจิตใจของผู้บริโภค
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดาเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เป็นไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คาสั่งตามมาตรานี้ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเข้าดาเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของ
ผู้บริโภค หรือเมื่อได้รับคาร้องขอจากผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าการดาเนินคดีนั้นจะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งพนักงานอัยการโดยความเห็นชอบของอธิบดี
กรมอัยการ หรือข้าราชการในสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทาง
มาตรา ๓๗ ซึ่งยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ เพิ่มโดย
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
๒๖ มาตรา ๓๘ ซึ่งยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ เพิ่มโดย
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
๒๕

- ๔๕๖ นิติศาสตร์ เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้มีหน้าที่ดาเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่ผู้กระทาการละเมิด
สิทธิของผู้บริโภคในศาล และเมื่อคณะกรรมการได้แจ้งไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่ อแจ้งให้ศาลทราบแล้ว ให้
เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคมีอานาจดาเนินคดีตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
ในการดาเนิ น คดี ในศาล ให้ เจ้าหน้าที่ คุ้ม ครองผู้ บ ริโภคมีอ านาจฟ้ องเรียกทรัพ ย์สิ น หรือ
ค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภคที่ร้องขอได้ด้วย และในการนี้ให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง
มาตรา ๔๐ ๒๗ สมาคมและมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้ บริโภคหรือต่อต้านการ
แข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้า และข้อบังคับของสมาคมและมูลนิธิดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
สมาชิก และวิธีการดาเนินการของสมาคมและมูลนิธิเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง สมาคมและ
มูลนิธินั้นอาจยื่นคาขอให้คณะกรรมการรับรองเพื่อให้สมาคมและมูลนิธินั้นมีสิทธิและอานาจฟ้องตามมาตรา
๔๑ ได้
สมาคมหรือมูลนิธิที่คณะกรรมการรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้มีอายุคราวละสองปีนับแต่วันที่รับ
การรับรอง
การยื่นคาขอตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
การรับรองสมาคมและมูลนิธิตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๑๒๘ ในการดาเนินคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ให้สมาคมหรือมูลนิธิที่
คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ มีสิทธิฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา และดาเนินกระบวนพิจ ารณาใด ๆ ในคดี
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยส่วนรวมตามลักษณะหรือประเภทคดีที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนดได้ และให้มีอานาจฟ้องเรียกทรัพย์สินและค่าเสียหายแทนผู้บริโภคได้ ถ้ามีหนังสือมอบหมายให้
เรียกทรัพย์สินและค่าเสียหายแทนจากผู้บริโภคดังกล่าว
ในการดาเนินคดีในศาล มิให้สมาคมและมูลนิธิถอนฟ้อง เว้นแต่ศาลจะอนุญาตเมื่อศาลเห็นว่า
การถอนฟ้องนั้นไม่เป็นผลเสียต่อการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นส่วนรวม สาหรับคดีแพ่งเกี่ยวกับการเรียกทรัพย์สิน
หรือค่าเสียหายแทนผู้บริโภค การถอนฟ้องหรือการพิพากษาในกรณีที่คู่ความตกลงหรื อประนีประนอมยอม
ความกัน จะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมของผู้บริโภคผู้มอบหมายให้เรียกทรัพย์สินหรือค่าเสียหายแทน
แล้วแต่กรณี มาแสดงต่อศาลด้วย
มาตรา ๔๒๒๙ นอกจากต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และ
กฎหมายอื่ น แล้ ว สมาคมและมู ล นิ ธิ ที่ ค ณะกรรมการรั บ รองตามมาตรา ๔๐ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บที่
คณะกรรมการกาหนด
เมื่อปรากฏว่าสมาคมหรือมูล นิธิใดที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ไม่ป ฏิบัติตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดตามวรรคหนึ่ง หรือมีพฤติการณ์ปรากฏว่าได้ดาเนินการฟ้องคดีโดยไม่สุจริต ให้
คณะกรรมการมีอานาจเพิกถอนการรับรองสมาคมหรือมูลนิธินั้นได้
มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ ริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
มาตรา ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ ริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
๒๙ มาตรา ๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ
้ ริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
๒๗
๒๘

- ๔๕๗ สมาคมหรื อมูล นิ ธิใดที่ถูกเพิกถอนตามวรรคสอง คณะกรรมการอาจไม่ให้ การรับรองตาม
มาตรา ๔๐ อีกก็ได้
การเพิกถอนการรับรองสมาคมหรือมูลนิธิตามวรรคสอง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๓
กำรอุทธรณ์

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ผู้ได้รับคาสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามมาตรา ๒๗ หรือมาตรา
๒๘ วรรคสอง ไม่พอใจคาสั่งดังกล่าว ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้
มาตรา ๔๔ การอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๓ ให้ยื่นต่อคณะกรรมการภายในสิบวันนับแต่วันที่ผู้
อุทธรณ์ได้รับทราบคาสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารยื่ น อุ ท ธรณ์ และวิ ธี พิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ให้ เป็ น ไปตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง
การอุทธรณ์คาสั่งตามวรรคหนึ่ง ย่อมไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคาสั่งของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง เว้นแต่คณะกรรมการจะสั่งเป็นอย่างอื่นเป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
หมวด ๔
บทกำหนดโทษ

มาตรา ๔๕ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อานวยความสะดวก ไม่ให้ถ้อยคา หรือไม่ส่งเอกสาร หรือ
หลักฐานแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๕ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตาม
มาตรา ๑๗ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๗๓๐ ผู้ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกาเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ
หรือสาระสาคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ฉลาก
ที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
๓๐

มาตรา ๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ ริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

- ๔๕๘ ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งกระทาผิดซ้าอีก ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๘๓๑ ผู้ใดโฆษณาโดยใช้ข้อความตามมาตรา ๒๒ (๓) หรือ (๔) หรือข้อความตามที่
กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๒ (๕) หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา
๒๕ หรือมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาซึ่งสั่งตามมาตรา
๒๗ หรือมาตรา ๒๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้ง
ปรับ
มาตรา ๕๐ ถ้าการกระทาตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๙ เป็นการกระทาของ
เจ้าของสื่อโฆษณา หรือผู้ประกอบกิจการโฆษณา ผู้กระทาต้องระวางโทษเพียงกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไว้
สาหรับความผิดนั้น
มาตรา ๕๑๓๒ ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐
เป็นความผิดต่อเนื่อง ผู้กระทาต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือไม่เกินสองเท่าของค่าใช้จ่ายที่
ใช้สาหรับการโฆษณานั้น ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๕๒ ๓๓ ผู้ใดขายสิน ค้าที่ควบคุมฉลากตามมาตรา ๓๐ โดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่
ฉลากหรือการแสดงฉลากนั้นไม่ถูกต้อง หรือขายสินค้าที่มีฉลากที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากสั่งเลิ กใช้ตาม
มาตรา ๓๓ ทั้ งนี้ โดยรู้ ห รื อ ควรรู้อ ยู่ แล้ ว ว่าการไม่ มี ฉ ลากหรือ การแสดงฉลากดั งกล่ าวนั้ น ไม่ ถูก ต้ องตาม
กฎหมาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่ งเป็นการกระทาของผู้ ผ ลิตเพื่ อขาย หรือผู้ สั่งหรือนาเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อขาย ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้ง
ปรับ
มาตรา ๕๓ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยฉลากซึ่งสั่งตาม
มาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๔๓๔ ผู้ ใดรับจ้างทาฉลากที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือรับจ้ างติดตรึงฉลากที่ไม่
ถูกต้องตามกฎหมายกับสินค้า โดยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าฉลากดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๕๕ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๓๕ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ ริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ ริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
๓๓ มาตรา ๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ
้ ริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
๓๔ มาตรา ๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ
้ ริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
๓๑
๓๒

- ๔๕๙ มาตรา ๕๖๓๕ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งของคณะกรรมการซึ่งสั่งห้ามขายสินค้าเป็นการ
ชั่วคราวตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๖ วรรค
สอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้ า ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ตามวรรคหนึ่ ง เป็ น ผู้ ผ ลิ ต เพื่ อ ขายหรื อ เป็ น ผู้ สั่ ง หรื อ น าเข้ า มาใน
ราชอาณาจักรเพื่อขาย หรือการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๖/๑๓๖ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งของคณะกรรมการซึ่งสั่งห้ามให้บริการเป็น
การชั่วคราวตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๘
วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๗ ผู้ป ระกอบธุรกิจผู้ใดไม่ส่ งมอบสั ญ ญาที่มีข้อสัญ ญาหรือมีข้อสัญ ญาและแบบ
ถูกต้องตามมาตรา ๓๕ ทวิ หรือไม่ส่งมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการและข้อความถูกต้องตามมาตรา ๓๕
เบญจ ให้แก่ผู้บริโภคภายในระยะเวลาตามมาตรา ๓๕ อัฏฐ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ๓๗
ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใด ส่งมอบหลักฐานการรับเงิน โดยลงจานวนเงินมากกว่าที่ ผู้บริโภคจะต้อง
ชาระและได้รับเงินจานวนนั้นไปจากผู้บริโภคแล้ว ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับตั้งแต่ห้าร้อย
บาทถึงหนึ่ งหมื่น บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ เว้นแต่จะพิ สูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการ
ประกอบธุรกิจเช่นนั้นแล้ว
มาตรา ๕๗ ทวิ๓๘ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ สัตต ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๘ ผู้ใดกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้
ประกอบธุรกิจและการกระทานั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ข องผู้ประกอบธุรกิจ ให้สันนิษฐานว่าผู้ประกอบธุรกิจ
เป็นผู้กระทาผิดร่วมด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่สามารถคาดหมายได้ว่าบุคคลนั้นจะกระทาความผิดแม้จะ
ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว
มาตรา ๕๙ ในกรณี ที่ผู้ กระทาความผิ ดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญ ญัตินี้เป็นนิติบุคคล
กรรมการหรือผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษตามที่กฎหมายกาหนด
สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้น
มาตรา ๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ ริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
มาตรา ๕๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
๓๗ มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
๓๘ มาตรา ๕๗ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
๓๕
๓๖

- ๔๖๐ มาตรา ๖๐๓๙ ผู้ใดโดยเจตนาทุจริต ใช้ จ้าง วาน ยุยง หรือดาเนินการให้สมาคมหรือมูลนิธิที่
คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ฟ้องร้องผู้ประกอบธุรกิจคนใดเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาต่อศาล เพื่อกลั่น
แกล้งผู้ประกอบธุรกิจนั้นให้ได้รับความเสียหาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๑ ผู้ใดเปิดเผยข้อเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของผู้ประกอบธุรกิจอันเป็นข้อเท็จจริงที่
ตามปกติวิสัยของผู้ประกอบธุรกิจจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ซึ่งตนได้มาหรือล่วงรู้เนื่องจากการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ เว้นแต่
เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการหรือเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน หรือการพิจารณาคดี
ผู้ใดได้มาหรือล่วงรู้ข้อเท็จจริงใดจากบุคคลตามวรรคหนึ่งเนื่องในการปฏิบัติราชการหรือการ
สอบสวนหรือการพิจารณาคดี แล้วเปิดเผยข้อเท็จจริงนั้นในประการที่น่าจะเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกัน
มาตรา ๖๒ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอานาจเปรียบเทียบได้
และในการนี้ให้คณะกรรมการมีอานาจมอบหมายให้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะอนุกรรมการพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ดาเนินการเปรียบเทียบได้ โดยจะกาหนดหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบหรือ
เงื่อนไขประการใด ๆ ให้แก่ผู้ได้รับมอบหมายตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้
ภายใต้บังคับของบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งในการสอบสวนถ้าพนักงานสอบสวนพบว่าบุคคลใด
กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องมายัง
คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้มีอานาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวัน นับแต่
วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ
เมื่อผู้กระทาความผิดได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร
ส. โหตระกิตย์
รองนำยกรัฐมนตรี

๓๙

มาตรา ๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ ริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๔๖๑ หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันนี้การเสนอสินค้าและบริการ
ต่าง ๆ ต่อประชาชนนับวันแต่จะเพิ่มมากขึ้น ผู้ประกอบธุรกิจการค้าและผู้ที่ประกอบธุรกิจโฆษณาได้นาวิชาการ
ในทางการตลาดและทางการโฆษณามาใช้ในการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ ซึ่งการกระทาดังกล่าวทาให้
ผู้บริโภคตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบ เพราะผู้บริโภคไม่อยู่ในฐานะที่ทราบภาวะตลาด และความจริงที่เกี่ยวกับ
คุณ ภาพและราคาของสิ น ค้าและบริก ารต่ าง ๆ ได้อ ย่างถูก ต้อ งทั น ท่ ว งที นอกจากนั้น ในบางกรณี แ ม้จะมี
กฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคโดยการกาหนดคุณภาพและราคาของสินค้าและบริการอยู่แล้วก็
ตาม แต่การที่ผู้บริโภคแต่ละรายจะไปฟ้องร้องดาเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือผู้ประกอบธุรกิจโฆษณา
เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ย่อมจะเสี ยเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นการไม่คุ้มค่า และผู้บริโภคจานวนมากไม่
อยู่ในฐานะที่จะสละเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีได้ และในบางกรณีก็ไม่อาจระงับหรือยับยั้งการ
กระทาที่จะเกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภคได้ทันท่วงที สมควรมีกฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเป็น
การทั่วไป โดยกาหนดหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจการค้าและผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาต่อผู้บริโภค เพื่อให้ความ
เป็ น ธรรมตามสมควรแก่ ผู้ บ ริ โ ภค ตลอดจนจั ด ให้ มี อ งค์ ก รของรั ฐ ที่ เหมาะสมเพื่ อ ตรวจตรา ดู แ ล และ
ประสานงานการปฏิ บั ติ งานของส่ ว นราชการต่ าง ๆ ในการให้ ค วามคุ้ ม ครองผู้ บ ริโภค จึ งจาเป็ น ต้ อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้ขึ้น
พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑๔๐
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติมาตรา ๘ จะให้ใช้บังคับเมื่อใดให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.
๒๕๒๒ ซึ่ งมี อยู่ ในวัน ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ป ระกาศในราชกิ จจานุ เบกษา ปฏิ บั ติห น้ าที่ ต่ อไปจนกว่าจะได้ มี
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๑ ในระหว่างที่ บ ทบั ญ ญั ติ มาตรา ๘ แห่ งพระราชบั ญ ญั ตินี้ ยั งมิ ได้ใช้บั งคับ ให้
อานาจหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สานักนายกรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
เป็นอานาจหน้าที่ของผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือของสานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้วแต่
กรณี
มาตรา ๒๒ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
๔๐

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที่ ๑๕ ก/หน้า ๑/๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑

- ๔๖๒ หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญ ญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญั ติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและการ
บริห ารงานคุ้มครองผู้บ ริโภค อันได้แก่ การตรวจตรา กากับดูแล และประสานงานการปฏิบัติงานของส่ วน
ราชการต่าง ๆ ในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภค ยังไม่เหมาะสม และโดยที่ในปัจจุบันปรากฏว่ามีผู้บริโภค
เป็ น จ านวนมากยั ง ไม่ ได้ รั บ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ต ามที่ ก ฎหมายเฉพาะว่ า ด้ ว ยการนั้ น ๆ บั ญ ญั ติ ไว้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภ าพ ตลอดจนมีผู้บริโภคเป็น จานวนมากร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการทาสัญญากับผู้
ประกอบธุรกิจมากขึ้น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวเพื่อปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ปรับปรุงองค์กรบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภค คือสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้
ดาเนิ นงานได้อย่างมีประสิทธิภ าพทั้งในส่วนกลางและส่ วนภูมิภาค และปรับปรุงอานาจของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องและคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคาสั่งเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัตินี้ได้ในกรณีจาเป็น หรือรีบด่วนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตลอดจนเพิ่มบทบั ญญั ติกาหนดสิ ทธิและการคุ้มครองสิ ทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทา
สัญญาไว้โดยเฉพาะ และทั้งเป็นการสมควรปรับปรุงอัตราโทษเกี่ยวกับการกระทาผิดในเรื่องการโฆษณาและ
ฉลากให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
พระรำชบัญญัติโอนอำนำจหน้ำที่แ ละกิจกำรบริหำรบำงส่วนของสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี สำนัก
นำยกรัฐมนตรี ไปเป็นของสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนำยกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๑๔๑
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา ๒
ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ออกใช้บังคับเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้โอนอานาจหน้าที่ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี และ
ของเจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี เฉพาะในส่ ว นที่ เกี่ ย วกั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ไปเป็นของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สานักนายกรัฐมนตรี
หรือของเจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สานักนายกรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี
มาตรา ๔ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ
ของสานั กเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สานั กนายกรัฐมนตรี เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ไปเป็นของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สานักนายกรัฐมนตรี
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๔๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที่ ๑๕ ก/หน้า ๑๓/๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑

- ๔๖๓ หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ เนื่ อ งจากได้ มี ก ารยกฐานะส านั ก งาน
คณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค ส านั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ให้ มี ฐ านะเที ย บเท่ า กรม สั ง กั ด ส านั ก
นายกรัฐมนตรี ตามพระราชบั ญญั ติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ในการนี้สมควรโอนบรรดา
อ านาจหน้ าที่ กิ จ การ ทรั พ ย์ สิ น สิ ท ธิ หนี้ ข้ าราชการ ลู ก จ้ าง และเงิน งบประมาณของส านั ก เลขาธิก าร
นายกรั ฐ มนตรี เฉพาะในส่ ว นที่ เกี่ ย วกั บ ส านั กงานคณะกรรมการคุ้ มครองผู้ บ ริโภค ไปเป็ น ของส านั กงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สานักนายกรัฐมนตรี จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖๔๒
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคใน
ปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติชัดเจนที่จะให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอม
ข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคอันจะเป็น การช่วยลดปริมาณคดีที่จะไปสู่ศาลได้ และสาหรับ
มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคนั้น แม้จะมีบทบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่
ผู้บริโภคก็ตาม แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมไปถึงการคุ้มครองทางด้านบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคซึ่งสมควรมี
มาตรการคุ้ ม ครองเช่ น กั น นอกจากนั้ น สมควรก าหนดให้ มี ม าตรการคุ้ ม ครองผู้ บ ริโภคเกี่ย วกั บ การให้ ผู้
ประกอบธุรกิจจัดเก็บหรือเรียกคืนสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค และให้มูลนิธิที่คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้ บ ริ โภครั บ รองมีสิ ท ธิในการดาเนิ น คดีเพื่อ คุ้มครองผู้ บริโภคเช่ นเดี ยวกับสมาคม ซึ่งจะเป็น การขยายการ
คุ้มครองผู้บริโภคโดยภาคเอกชนด้วย สมควรแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพเพื่อ
ประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มขึ้นจากกฎหมายปัจจุบัน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๔๒

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๒๕ ก/หน้า ๔/๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖

- ๔๖๔ ประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒๑

ตามที่ได้มีประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๒๗ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม
๒๕๓๖ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๓๗ และลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๑ แต่งตั้งข้าราชการส่วนภูมิภาคซึ่งเป็น
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจาจังหวัด และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ไปแล้ว นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ งานเป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ในการ
คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ คล่องตัว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และมติคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศ
แต่งตั้งให้ข้าราชการตาแหน่งต่ อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ เพิ่มเติม ดังนี้
๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัด
๒. ปลัดจังหวัด
๓. อัยการจังหวัด
๔. ขนส่งจังหวัด
๕. ประชาสัมพันธ์จังหวัด
๖. รองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด
๗. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ในตาแหน่ง ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร
และผู้อานวยการเขต

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 ประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ เพิ่มเติม๑

ตามที่ได้มีประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๒๗ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม
๒๕๓๖ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๓๗ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๑ และลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ แต่งตั้ง
ข้าราชการส่วนภูมิภาคซึ่งเป็ นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจาจังหวัด และพนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ไปแล้ว นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ใน
การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
ยิ่ ง ขึ้ น อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
มติ ค ณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โภค ในการประชุ ม ครั้ งที่ ๖/๒๕๔๙ เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙
นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศแต่งตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ เพิ่มเติม

ประกำศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๔๙
ทิพำวดี เมฆสวรรค์
รัฐมนตรีประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี
ปฏิบัติรำชกำรแทน นำยกรัฐมนตรี

๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๑๗ ง/หน้า ๒/๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

- ๔๖๖ ประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ เพิ่มเติม๑

เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ใน
การคุ้มครองผู้บริโภค ให้ได้รับความเป็นธรรม มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ จึง
ออกประกาศแต่งตั้งให้ข้าราชการตาแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ เพิม่ เติม ดังนี้
๑. ปลัดอาเภอ
๒. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
๓. นายกเมืองพัทยา และปลัดเมืองพัทยา
๔. นายกเทศมนตรี
๕. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๖. นายกองค์การบริหารส่วนตาบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

ประกำศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๓
องอำจ คล้ำมไพบูลย์
รัฐมนตรีประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี
ปฏิบัติรำชกำรแทน นำยกรัฐมนตรี

๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๑๐๓ ง/หน้า ๖/๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

- ๔๖๗ -

พระรำชบัญญัติ
รักษำคลอง รัตนโกสินทร ศก ๑๒๑
(พ.ศ. ๒๔๔๕)๑
[แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๓]

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ประกาศให้ทราบทั่ว
กันว่า การเพาะปลูกก็ดี การค้าขายไปมาก็ดี ในพระราชอาณาเขตนี้ ทางน้าลาคลองเป็นสาคัญ และในเวลานี้
คลองก็ มี อ ยู่ แ ล้ ว เป็ น อั น มากแต่ ช ารุ ด ตื้ น เขิ น ไปเสี ย โดยมาก เหตุ เพราะยั ง มิ ได้ จั ด การรั ก ษาให้ พ อเพี ย ง
ทรงพระราชดาริจ ะบ ารุ งและรักษาคลองเก่าที่ มีอยู่แล้ ว และที่จะขุดขึ้นใหม่ให้ เรียบร้อยถาวร เพื่อให้ เป็ น
ประโยชน์และสะดวกแก่ธุระของราษฎรยิ่งขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติไว้ดังนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ ให้เรียกว่าพระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทร ศก ๑๒๑
มาตรา ๒๒ เมื่อจะใช้พระราชบัญญัตินี้สาหรับคลองใดจะได้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๓ เมื่อได้ใช้พระราชบัญญัตินี้ในคลองใดแล้ว ให้ยกเลิกพระราชกาหนดกฎหมายเดิม
ที่ขัดกับพระราชบัญญัตินี้เสีย มิให้ใช้คลองนั้นสืบไป
มาตรา ๔ ให้เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการมีอานาจที่จะตั้งเจ้าพนักงานสาหรับรัก ษาคลอง
ตามพระราชบัญญัตินี้ได้
มาตรา ๕ ถ้าเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการเห็นว่าคลองใดสมควรจะมีถนนหลวงริมคลอง
เพื่อให้มหาชนสัญจรไปมา หรือเพื่อเป็นทางโยงเรือได้โดยสะดวกฝั่งละเท่าใด ให้เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ
มี อ านาจที่ จ ะยกเว้ น ที่ ริ ม คลองนั้ น แต่ ฝั่ ง เดี ย วก็ ดี หรื อ ทั้ ง ๒ ฝั่ งก็ ดี ไว้ เป็ น ถนนหลวงได้ ต ามเห็ น สมควร
จะกาหนดเนื้อที่ยืนขึ้นไปเท่าใด ถ้าและที่ที่ต้องการตามความในมาตรานี้เป็นที่มีเจ้าของถือกรรมสิทธิ์โดยชอบ
ด้วยกฎหมายอยู่ก่อนแล้ว ก็ให้เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการมีอานาจที่จะจัดซื้อที่นั้นได้อย่างซื้อที่ทาการหลวง
เช่นที่ทาการรถไฟเป็นต้น

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๙/ตอนที่ -/หน้า ๕๘๑/๑๙ ตุลาคม ๑๒๑
๒ มาตรา ๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาคลอง (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๓
๑

- ๔๖๘ มาตรา ๖ ถ้าหากว่าสามารถจะทาได้อย่างอื่นแล้ว ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดเอาหยากเยื่อฝุ่นฝอย
หรือสิ่งโสโครกเททิ้งในคลอง และห้ามมิให้เททิ้งสิ่งของดังกล่าวมาแล้วลงในทางน้าลาคู ซึ่งเลื่อนไหลมาลงคลอง
ได้ ถ้าผู้ใดกระทาผิดต่อมาตรานี้ ให้ปรับผู้นั้ นไม่เกิน ๒๐ บาท หรือจาคุกไม่เกินเดือนหนึ่ง หรือทั้งปรับและจา
ทั้งสองสถาน
มาตรา ๗ การที่จะพาสัตว์พาหนะ คือ ช้าง ม้า โค กระบือข้ามคลองนั้น ให้ขึ้นลงได้ที่ท่าซึ่ง
กาหนดไว้ให้เป็นที่สาหรับข้ามสัตว์พาหนะ ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดพาสัตว์พาหนะขึ้นลงในคลองนอกจากท่าข้ามเป็น
อันขาด ถ้าผู้ใดกระทาผิดต่อมาตรานี้ผู้นั้นมีโทษ ให้ปรับผู้นั้นรายตัวสัตว์พาหนะ เป็นเงินไม่เกินตัวละ ๑๐ บาท
มาตรา ๘ ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดละเลยปล่อยให้สัตว์พาหนะมาทาแปลงในถนนหลวง ให้ปรับผู้นั้น ๆ
รายตัวสัตว์เป็นเงินไม่เกินตัวละ ๑ บาท
มาตรา ๙ ห้ า มมิ ให้ ผู้ ห นึ่ ง ผู้ ใดกระท าให้ ค ลองและฝั่ ง คลอง หรื อ ถนนหลวงเสี ย ไปด้ ว ย
ประการใด ๆ ถ้าผู้ใดกระทาผิดต่อมาตรานี้ ให้ปรับผู้นั้นไม่เกิน ๒๐ บาท หรือจาคุกไม่เกินเดือนหนึ่ง หรือทั้ง
ปรับและจาด้วยทั้งสองสถาน และต้องทาสิ่งซึ่งเสียหายให้คืนดีด้วยอีกโสด ๑
มาตรา ๑๐ ถ้าคลองใดได้จั ดการซ่อมแซม และรักษาให้ เป็ นการสะดวกแก่การไปมาของ
มหาชนแล้ว ให้เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการมีอานาจที่จะตั้งกฎข้อบังคับกาหนดพิกัดอัตรา เก็บค่ารักษา
คลองนั้น ๆ จากเรือแพที่อาศัยไปมาในคลองนั้นได้ตามเห็นสมควร และให้มีอานาจที่จะเลิกหรือจะเปลี่ยนแปลง
พิกัดอัตรานั้นเมื่อใดอย่างใดได้ตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๑๑ ให้ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการมีอานาจที่จะตั้งกฎข้อบังคับในการที่จะทา
สะพานข้ามคลอง หรือสะพานท่าน้าในคลอง และกาหนดขนาดแพที่จะล่องในคลอง และกาหนดให้จอดเรือแพ
ในลาคลอง เพื่ออย่าให้กีดขวางแก่การไปมาของมหาชนได้
มาตรา ๑๒ ให้เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ มีอานาจที่จะตั้งกฎข้อบังคับสาหรับรักษาการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
บรรดากฎ ข้อบังคับเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ตั้งขึ้น ประกอบกับ พระราชบั ญ ญั ตินี้ เมื่อได้ป ระกาศในหนั งสื อราชกิจจานุ เบกษาแล้ ว ให้ ใช้ได้เหมื อ นเป็ น
ส่วนหนึ่งแห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๓๓ ให้เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการและเสนาบดีกระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าหน้าที่
รักษาและจัดการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศมา ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม รัตนโกสินทร์ ศก ๑๒๑ เป็นวันที่ ๑๒๓๙๐ ในรัชกาล ปัจจุบันนี้

๓

มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. ๑๒๑

- ๔๖๙ ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำพนักงำนสำหรับรักษำคลอง
ตำมพระรำชบัญญัติรักษำคลอง รัตนโกสินทรศก ๑๒๑๑
-------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทรศก ๑๒๑
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้งให้ผู้ดารงตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
๑. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๓. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๔. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
๕. นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
๖. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
๗. ประธานสภาเทศบาล
๘. นายกเทศมนตรี
๙. เทศมตรี
๑๐. ปลัดเทศบาล
๑๑. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
๑๒. ปลัดกรุงเทพมหานคร
เป็นเจ้าพนักงานสาหรับรักษาคลอง มีอานาจและหน้าที่รักษาคลองตามพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติ
รั ก ษาคลอง รั ต นโกสิ น ทรศก ๑๒๑ ภายในเขตพื้ น ที่ รับ ผิ ด ชอบ ซึ่ งไม่ ใช่ ท างน้ 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

- ๔๗๐ -

- ๔๗๑ -

พระรำชบัญญัติ
โรคระบำดสัตว์
พ.ศ. ๒๔๙๙
[แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๒]
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ กันยำยน พ.ศ. ๒๔๙๙
เป็นปีที่ ๑๑ ในรัชกำลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙”
มาตรา ๒ ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ใช้ บั งคั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดเก้ าสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติโรคระบาดปศุสัตว์ และสัตว์พาหนะ พุทธศักราช ๒๔๗๔
(๒) พระราชบัญญัติโรคระบาดปศุสัตว์และสัตว์พาหนะ แก้ ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๘
และ
(๓) พระราชบัญญัติโรคระบาดปศุสัตว์และสัตว์พาหนะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗
ในกรณีที่มีบทกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับอื่น ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้
พระราชบัญญัตินี้บังคับแทน
๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๓/ตอนที่ ๗๘/หน้า ๑๐๖๓/๒ ตุลาคม ๒๔๙๙

- ๔๗๒ มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้
“สัตว์” หมายความว่า
(๑)๒ ช้ า ง ม้ า โค กระบื อ ลา ล่ อ แพะ แกะ สุ ก ร สุ นั ข แมว กระต่ า ย ลิ ง ชะนี และให้
หมายความรวมถึงน้ าเชื้อสาหรับ ผสมพันธุ์ และเอ็มบริโอ (ตัวอ่อนของสั ตว์ที่ยังไม่เจริญเติบโตจนถึงขั้นที่มี
อวัยวะครบบริบูรณ์) ของสัตว์เหล่านี้ด้วย
(๒) สัตว์ปีก จาพวกนก ไก่ เป็ด ห่าน และให้หมายความรวมถึงไข่สาหรับใช้ทาพันธุ์ด้วย และ
(๓) สัตว์ชนิดอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“ซากสั ต ว์ ” หมายความว่ า ร่ า งกายหรื อ ส่ ว นของร่ า งกายสั ต ว์ ที่ ต ายแล้ ว และยั ง ไม่ ไ ด้
แปรสภาพเป็นอาหารสุก หรือสิ่งประดิษฐ์สาเร็จรูป และให้หมายความรวมถึงงา เขา และขน ที่ได้ตั ดออกจาก
สัตว์ขณะมีชีวิตและยังไม่ได้แปรสภาพเป็นสิ่งประดิษฐ์สาเร็จรูปด้วย
“โรคระบาด” หมายความว่า โรครินเดอร์เปสต์ โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย โรคแอนแทรกซ์
โรคเซอร่า โรคสารติก โรคมงคล่ อพิษ โรคปากและเท้าเปื่อย โรคอหิ วาต์สุกร และโรคอื่นตามที่ กาหนดใน
กฎกระทรวง
“เจ้าของ” หมายความรวมถึงผู้ครอบครอง ในกรณีที่เกี่ยวกับสัตว์เมื่อไม่ปรากฏเจ้าของ ให้
หมายความรวมถึงผู้เลี้ยงและผู้ควบคุมด้วย
“ท่าเข้า” หมายความว่า ที่สาหรับนาสัตว์และซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร
“ท่าออก” หมายความว่า ที่สาหรับนาสัตว์และซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร
“ด่านกักสัตว์” หมายความว่า ที่สาหรับกักสัตว์หรือซากสัตว์เพื่อตรวจโรคระบาด
“การค้า” หมายความว่า การค้าในลักษณะคนกลาง
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
“สารวัตร” หมายความว่า สารวัตรของกรมปศุสัตว์ หรือผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้ง
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นนายทะเบียน
“สัตวแพทย์” หมายความว่า สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมปศุสัตว์
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับในกรณีเกี่ยวกับสัตว์ของกระทรวงกลาโหม และส่วน
ราชการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖ สาหรับสุนัข แมว กระต่าย ลิง ชะนี รวมถึงน้าเชื้อสาหรับผสมพันธุ์สัตว์เหล่านี้ และ
สัตว์ปีกจาพวกนก ไก่ เป็ด ห่าน รวมถึงไข่สาหรับใช้ทาพันธุ์ ให้ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเฉพาะการนาเข้า
นาออกหรือนาผ่านราชอาณาจักร หรือการอย่างอื่น ตามที่กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

๒

มาตรา ๔ นิยามคาว่า “สัตว์” (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒

- ๔๗๓ มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอานาจ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ นายทะเบียน และสัตวแพทย์ และออกกฎกระทรวงวางระเบียบการขอและการออก
ใบอนุญาต กาหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมเฉพาะกรณี และ
กาหนดการอื่นๆ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
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 ในกรณีที่สัตว์ตายตามวรรคก่อน ให้
เจ้าของควบคุม ซากสั ตว์นั้ น ให้ คงอยู่ ณ ที่ที่สั ตว์นั้น ตาย และห้ ามมิให้ เจ้าของหรือบุคคลอื่น ใดเคลื่ อนย้าย
ชาแหละ หรือกระทาอย่างใดแก่ซากสัตว์นั้น ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์ไม่อาจมาตรวจซาก
สัตว์นั้นภายในเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่สัตว์นั้นตาย ให้เจ้าของฝังซากสัตว์นั้นใต้ระดั บผิวดินไม่น้อย
กว่าห้าสิบเซนติเมตร สาหรับซากสัตว์ใหญ่ให้พูนดินกลบหลุมเหนือระดับผิวดินไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตรอีก
ด้วย
มาตรา ๙ เมื่อได้มีการแจ้งตามมาตรา ๘ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีสัตว์ป่วยหรือตายโดย
โรคระบาด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสารวัตร มีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของจัดการดังต่อไปนี้
(๑) ให้ กั ก ขั ง แยก หรื อ ย้ า ยสั ต ว์ ป่ ว ย หรื อ สงสั ย ว่ าป่ ว ยไว้ ภ ายในเขต และตามวิ ธี ก ารที่
กาหนดให้
(๒) ให้ฝัง หรือเผาซากสัตว์นั้น ณ ที่ที่กาหนดให้ ถ้าการฝังหรือเผาไม่อาจทาได้ให้สั่งทาลาย
โดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควร หรือ
(๓) ให้กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ที่อยู่ร่วมฝูง หรือเคยอยู่ร่วมฝูงกับสัตว์ที่ป่วยหรือสงสัยว่าป่วย
หรือตายไว้ภายในเขต และตามวิธีการที่กาหนดให้

- ๔๗๔ มาตรา ๑๐ เมื่อได้มีการแจ้งมาตรา ๘ หรือตรวจพบ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าสัตว์ป่วยหรือ
ตายโดยโรคระบาด ให้สัตวแพทย์มีอานาจเข้าตรวจสัตว์หรือซากสัตว์นั้น และให้มีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือ
ให้เจ้าของจัดการดังต่อไปนี้
(๑) ให้ กั ก ขั ง แยก หรื อ ย้ า ยสั ต ว์ ป่ ว ย หรื อ สงสั ย ว่ าป่ ว ยไว้ ภ ายในเขต และตามวิ ธี ก ารที่
กาหนดให้ หรือให้ได้รับการรักษาตามที่เห็นสมควร
(๒) ให้ฝัง หรือเผาซากสัตว์นั้นทั้งหมด หรือแต่ บางส่วน ณ ที่ที่กาหนดให้ ถ้าการฝังหรือเผา
ไม่อาจทาได้ ก็ให้ทาลายโดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควร
(๓) ให้กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ที่อยู่ร่วมฝูง หรือเคยอยู่ร่วมฝูงกับสัตว์ที่ป่วยหรือสงสัยว่าป่วย
หรือตาย ไว้ภายในเขต และตามวิธีการที่กาหนดให้ หรือให้ได้รับการป้องกันโรคระบาดตามที่เห็นสมควร
(๔) ให้ทาลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือสัตว์ หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด ตาม
ระเบียบที่อธิบดีกาหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ในการนี้ให้เจ้าของได้รับค่าชดใช้ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงไม่ต่า
กว่ากึ่งหนึ่ งของราคาสั ตว์ซึ่งอาจขายได้ในตลาดท้องที่ ก่อนเกิดโรคระบาด เว้นแต่ในกรณี ที่เจ้าของได้จงใจ
กระทาความผิดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
(๕) ให้ กาจั ดเชื้อโรคที่อาหารสั ตว์ หรือซากสั ตว์ที่เป็ นพาหะของโรคระบาด ตามวิธีการที่
กาหนดให้ หรือ
(๖) ให้ทาความสะอาด และทาลายเชื้อโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาดในที่ดิน อาคาร
ยานพาหนะ หรือสิ่งของ ตามวิธีการที่กาหนดให้
หมวด ๒
เขตปลอดโรคระบำด

มาตรา ๑๑ เมื่ อ รั ฐ มนตรี เห็ น สมควรเพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ให้ เกิ ด โรคระบาดส าหรั บ สั ต ว์ ช นิ ด ใด
ในท้องที่ใด ก็ให้มีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดท้องที่นั้นทั้งหมด หรือแต่บางส่วน เป็นเขตปลอด
โรคระบาด ประกาศนี้ให้ระบุชนิดของสัตว์และโรคระบาดไว้ด้วย
มาตรา ๑๒ เมื่อได้ประกาศเขตปลอดโรคระบาดตามมาตรา ๑๑ แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้าย
สัตว์หรือซากสัตว์เข้าใน หรือผ่านเขตนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือสัตวแพทย์ซึ่งอธิบดี
มอบหมาย
มาตรา ๑๓ ภายในเขตปลอดโรคระบาด ให้เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๘ ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่และสารวัตรมีอานาจตามมาตรา ๙ และให้สัตวแพทย์มีอานาจตามมาตรา ๑๐ และมาตรา
๑๘

- ๔๗๕ มาตรา ๑๔ ภายในเขตปลอดโรคระบาด ถ้าปรากฏว่ามีโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ ามี
โรคระบาด ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือสัตวแพทย์ จะประกาศเขตโรคระบาด เขตสงสัยว่ามีโรคระบาดหรือเขตโรค
ระบาดชั่วคราว แล้วแต่กรณี ตามหมวด ๓ ก็ได้
หมวด ๓
เขตโรคระบำด

มาตรา ๑๕ ในเขตท้องที่จังหวัดใด มี หรือสงสัยว่ามีโรคระบาด ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น
มีอานาจประกาศกาหนดเขตท้องที่จังหวัดนั้นทั้งหมด หรือแต่บางส่วน เป็นเขตโรคระบาด หรือเขตสงสัยว่ามี
โรคระบาด แล้ วแต่กรณี ประกาศนี้ ให้ ระบุชนิดของสัตว์และโรคระบาดไว้ด้วยและให้ ปิดไว้ ณ ศาลากลาง
จังหวัด ที่ว่าการอาเภอ บ้านกานัน บ้านผู้ใหญ่บ้าน และที่ชุมนุมชนภายในเขตนั้น
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่สัตวแพทย์เห็นว่า โรคระบาดที่ตรวจพบในท้องที่ของตน หรือท้องที่อื่น
ที่ติดต่อกับท้องที่ของตนจะระบาดออกไป ให้สัตวแพทย์มีอานาจประกาศเป็นหนังสือกาหนดเขตโรคระบาด
ชั่วคราว มีรัศมีไม่เกินห้ากิโลเมตรจากที่ที่ตรวจพบโรคระบาดนั้ น ประกาศนี้ให้ระบุชนิดของสัตว์และโรคระบาด
ไว้ด้วย และให้ปิดไว้ ณ บ้านกานัน บ้านผู้ใหญ่บ้าน และที่ชุมนุมชน ภายในเขตนั้น และให้ใช้บังคับได้สามสิบวัน
นับแต่วันประกาศ
มาตรา ๑๗ เมื่อได้มีประกาศกาหนดเขตโรคระบาด หรือเขตสงสัยว่ามีโรคระบาดตามมาตรา
๑๕ หรือ ประกาศกาหนดเขตโรคระบาดชั่ว คราวตามมาตรา ๑๖ แล้ ว ห้ ามมิให้ ผู้ ใดเคลื่ อนย้ายสั ตว์ หรือ
ซากสัตว์ภายในเขตนั้น หรือเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ เข้าในหรือออกนอกเขตนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากสัตวแพทย์
มาตรา ๑๘ ภายในเขตโรคระบาด หรือเขตสงสัยว่ามีโรคระบาดตามมาตรา ๑๕ หรือเขตโรค
ระบาดชั่วคราว ตามมาตรา ๑๖ ให้สัตวแพทย์มีอานาจตามมาตรา ๑๐ และให้มีอานาจดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
(๑) ออกประกาศ หรื อ สั่ ง เป็ น หนั ง สื อ ให้ บ รรดาเจ้ า ของแจ้ ง จ านวนสั ต ว์ บ างชนิ ด และ
ถ้าเห็นสมควรจะให้นาสัตว์นั้นมาให้ได้รับการตรวจ หรือป้องกันโรคระบาด ก็ได้
(๒) สั่ งให้เจ้าของสัตว์ที่ได้ผ่านการตรวจ หรือป้องกันโรคระบาดแล้วนาสัตว์นั้นมาประทับ
เครื่องหมายที่ตัวสัตว์ หรือ
(๓) สั่งกักยานพาหนะที่บรรทุกสัตว์หรือซากสัตว์เพื่อตรวจโรคระบาด และถ้าเห็นสมควรจะสั่ง
กักสัตว์หรือซากสัตว์นั้นเพื่อคุมไว้สังเกตตามความจาเป็น ก็ได้
มาตรา ๑๙ ภายในเขตโรคระบาด หรือเขตสงสัยว่ามีโรคระบาดตามมาตรา ๑๕ หรือเขตโรค
ระบาดชั่วคราว ตามมาตรา ๑๖ ถ้ามีสัตว์ป่วย หรือตาย ให้เจ้าของแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือ

- ๔๗๖ สัตวแพทย์ภายในเวลาสิบสองชั่วโมงนับแต่เวลาที่สัตว์ป่วยหรือตาย และให้นาความในมาตรา ๘ วรรคสองมาใช้
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ ในเขตท้องที่จังหวัดใด ซึ่งได้ประกาศเป็นเขตโรคระบาด หรือเขตสงสัยว่ามีโรค
ระบาด ถ้าปรากฏว่าโรคระบาดนั้นได้สงบลงหรือปรากฏว่าไม่มีโรคระบาดโดยเด็ดขาด แล้วแต่กรณี ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดถอนประกาศเช่นว่านั้นเสีย
หมวด ๔
กำรควบคุมกำรค้ำสัตว์และซำกสัตว์

มาตรา ๒๑ ห้ามมิให้บุคคลใดทาการค้า ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร หรือสัตว์ชนิดอื่น
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง หรือทาการค้าซากสัตว์ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต
จากนายทะเบียน
มาตรา ๒๑ ทวิ๓ ห้ามมิให้บุคคลใดขาย จาหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน หรือมีไว้เพื่อขายซึ่ง
น้าเชื้อสาหรับผสมพันธุ์หรือเอ็มบริโอของ ม้า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร หรือสัตว์ชนิดอื่นตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๒๔ ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๑ ทวิ ให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินแห่ง
ปีที่ออกใบอนุญาต
มาตรา ๒๓ ผู้ทาการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต
มาตรา ๒๔๕ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๑ ทวิฝ่าฝืนต่อบทแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต ให้สัตวแพทย์มีอานาจยึดใบอนุญาตของผู้นั้นไว้เพื่อ
เสนอนายทะเบียน ถ้านายทะเบียนเห็นสมควรจะสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเสียก็ได้
ผู้ ถูกยึ ด พั กใช้ หรื อเพิ กถอนใบอนุญ าตตามวรรคหนึ่ง มีสิ ท ธิอุท ธรณ์ ต่อรัฐ มนตรีห รือผู้ ที่
รัฐมนตรีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ถูกยึด พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต แล้วแต่กรณี
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีหรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นที่สุด

มาตรา ๒๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
๕ มาตรา ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
๓
๔

- ๔๗๗ หมวด ๕
เบ็ดเตล็ด

มาตรา ๒๕ ถ้ามี สั ต ว์ที่ ไม่ ป รากฏเจ้าของ ป่ ว ย หรือตายในที่ ดิ น ของบุ คคลใด ให้ เจ้ าของ
ที่ดินนั้นมีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เช่นเดียวกับเจ้าของสัตว์นั้น และเมื่อปรากฏเจ้าของสัตว์ใน
ภายหลัง เจ้าของที่ดินมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงจากเจ้าของสัตว์ได้
มาตรา ๒๖ ถ้ามีสัตว์ที่ไม่ปรากฏเจ้าของ ป่วยหรือตายโดยโรคระบาดในที่สาธารณหรือที่ดิน
ที่ไม่ปรากฏเจ้าของ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์มีอานาจกักสัตว์หรือซากสัตว์นั้นไว้ ณ ที่ที่
เห็นสมควรภายในบริเวณที่นั้นได้ สาหรับซากสัต ว์นั้นเมื่อเห็นสมควรจะฝังเสียก็ได้ในกรณีจาเป็นเพื่อป้องกัน
มิให้โรคระบาดแพร่หลาย สัตวแพทย์จะทาลายสัตว์หรือซากสัตว์ หรือฝังซากสัตว์นั้นภายในบริเวณที่นั้นก็ได้
เมื่อปรากฏเจ้าของในภายหลัง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์ มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงจากเจ้าของสัตว์ได้
มาตรา ๒๗ ๖ สาหรับสัตว์ที่เจ้าของนาไปมา หรือขนส่งโดยยานพาหนะ หากปรากฏว่าเป็น
โรคระบาดหรื อ เป็ น พาหะของโรคระบาด หรือ มี เหตุ อั น ควรสงสั ย ว่ าเป็ น โรคระบาดหรื อ เป็ น พาหะของ
โรคระบาด ให้สัตวแพทย์มีอานาจสั่งกักสัตว์นั้นไว้ ณ ที่ที่เห็นสมควรตามความจาเป็นได้
ค่าใช้จ่ายในการนี้ให้เจ้าของสัตว์เป็นผู้ออก
มาตรา ๒๘ ห้ามมิให้บุคคลใดขุดซากสัตว์ที่ฝังไว้แล้วตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์
มาตรา ๒๙ เมื่อปรากฏว่ามีโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาด หรือมีเ หตุอันควรสงสัยว่ามี
โรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาดในยานพาหนะ อาคาร หรือสถานที่อื่นใด ให้สัตวแพทย์มีอานาจเรียก
ตรวจยานพาหนะ หรือเข้าไปในอาคาร หรือสถานที่นั้น และให้เจ้าของยานพาหนะ อาคาร หรือสถานที่นั้น ให้
ความสะดวกแก่สัตวแพทย์ตามสมควร
การเข้าไปในอาคาร หรือสถานที่ ตามวรรคก่อน ให้กระทาได้ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและ
พระอาทิตย์ตก
มาตรา ๓๐ ให้รัฐมนตรีมีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๑) กาหนดท่าเข้าและท่าออก
(๒) ห้ ามการน าเข้า หรือ น าผ่ านราชอาณาจั ก รซึ่งสั ต ว์ หรือ ซากสั ตว์จ ากท้ องที่ ภ ายนอก
ราชอาณาจักร ในกรณีปรากฏว่า ท้องที่นั้นมี หรือสงสัยว่ามีโรคระบาด และ

๖

มาตรา ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒

- ๔๗๘ (๓) วางระเบียบการยึด ทาลาย หรือส่งกลับซึ่งสัตว์ หรือซากสัตว์ โดยไม่มีค่าชดใช้ในกรณี
ก. นาเข้า หรือ นาผ่านราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือ
ข. น าเข้ า หรื อน าผ่ านราชอาณาจักรโดยถูก ต้อ งตามบทแห่ งพระราชบั ญ ญั ตินี้ เมื่ อ
สัตว์นั้นเป็นโรคระบาด หรือสัตว์ หรือซากสัตว์นั้นเป็นพาหะของโรคระบาดในขณะนั้น หรือภายหลังนาเข้า
หรือนาผ่านราชอาณาจักร
มาตรา ๓๑ ห้ามมิให้บุคคลใดนาเข้า นาออก หรือนาผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
อธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย จะกาหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตก็ได้
การนาเข้า น าออก หรือนาผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรานี้ให้ นาเข้า
นาออก หรือนาผ่าน ท่าเข้า หรือท่าออก แล้วแต่กรณี เว้นแต่อธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย จะสั่งเป็นอย่าง
อื่น
มาตรา ๓๒ ผู้ ใดน าเข้ า น าออก หรื อ น าผ่ า นราชอาณาจั ก ร ซึ่ ง สั ต ว์ หรื อ ซากสั ต ว์ ต้ อ ง
ปฏิบัติการตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๓๗ ให้อธิบดีมีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๑) แต่งตั้งสารวัตรเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) กาหนดด่านกักสัตว์และสถานีขนส่งสัตว์
(๓) วางระเบี ยบการทาลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือการทาลายสัตว์ห รือซากสัตว์ที่เป็น
พาหะของโรคระบาด และ
(๔) วางระเบียบการตรวจโรคและทาลายเชื้อโรคจากสัตว์หรือซากสัตว์ที่มีการนาเข้า นาออก
หรือนาผ่านราชอาณาจักร หรือเคลื่อนย้ายภายในราชอาณาจักร
มาตรา ๓๔ ๘ ผู้ใดนา ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร หรือน้าเชื้อสาหรับผสมพันธุ์หรือ
เอ็ ม บริ โ อของสั ต ว์ เหล่ า นี้ หรื อ สั ต ว์ ช นิ ด อื่ น ตามที่ ก าหนดในกฎกระทรวงหรื อ ซากสั ต ว์ ต ามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง ไปยังท้องที่ต่างจังหวัด ต้องได้รับใบอนุญาตจากสัตวแพทย์ประจาท้องที่
ในการออกใบอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง สั ต วแพทย์ จ ะก าหนดเงื่ อ นไขตามที่ จ าเป็ น ไว้ ใ น
ใบอนุ ญ าตเกี่ย วกับ การใช้เส้ น ทางและยานพาหนะในการน าสั ตว์ไปและสถานีขนส่ งสั ตว์และการผ่ านด่าน
กักสัตว์ตามระเบียบที่อธิบดีกาหนดก็ได้ เว้นแต่เป็นการนาสัตว์ไปเลี้ยงหรือใช้งานชั่วครั้งคราว
มาตรา ๓๕ ผู้ใดนาสัตว์ผ่านด่านกักสัตว์ ต้องปฏิบัติการตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๖ ผู้ใดส่งสัตว์ หรือ ซากสัตว์ไปจาหน่ายต่างประเทศ ต้องปฏิบัติการตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง

มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
๘ มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
๗

- ๔๗๙ มาตรา ๓๗ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเฉพาะค่าที่พักสัตว์ หรือซากสัตว์ที่ส่งไปต่างประเทศ ให้
กันไว้เป็นทุนเพื่อใช้จ่ายในการควบคุมการส่งสัตว์หรือซากสัตว์ไปจาหน่ายต่างประเทศ เป็นจานวนร้อยละห้าสิบ
ของเงินที่เก็บได้ทั้งสิ้น เหลือเท่าใดให้นาส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน
มาตรา ๓๘ ๙ ให้ ส ารวัตรมีอานาจจับกุมผู้ กระทาผิ ดต่อบทแห่ งพระราชบัญ ญั ตินี้ และให้ มี
อานาจยึดสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งของใดๆ ที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ไว้เพื่อส่งพนักงาน
สอบสวนดาเนินการต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา หรือเพื่อดาเนินการตามมาตรา ๕๑
หมวด ๖
บทกำหนดโทษ

มาตรา ๓๙๑๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา ๔๐ ๑๑ ผู้ใดฝ่าฝื นมาตรา ๘ วรรคสองหรือฝ่าฝื นคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ
สารวัตรตามมาตรา ๙ หรือฝ่าฝืนมาตรา ๑๙ หรือเจ้าของยานพาหนะ อาคารหรือสถานที่ ผู้ใดขัดขวางหรือ
ไม่อานวยความสะดวกให้แก่สัตวแพทย์ตามสมควร ตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
สองเดือน หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๑๑๒ ผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งสัตวแพทย์ตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๘ หรือฝ่าฝืนมาตรา
๒๓ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๒๑๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๑ ทวิ หรือมาตรา ๒๘
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๓
ในกรณีไม่ปฏิบัติการตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๙
ในกรณีไม่ปฏิบัติการตามมาตรา ๘ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนคาสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสารวัตร
ตามมาตรา ๙ ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๐
ในกรณีฝ่าฝืนคาสั่งสัตวแพทย์ตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้
ในมาตรา ๔๑

มาตรา ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๑ มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๒ มาตรา ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๓ มาตรา ๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
๙

๑๐

- ๔๘๐ มาตรา ๔๔ ๑๔ เจ้ าของที่ ดิ น ผู้ ใดไม่ ป ฏิ บั ติ ก ารตามหน้ าที่ ตามที่ ระบุ ไว้ในมาตรา ๒๕ ต้ อ ง
ระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา ๔๕๑๕ (ยกเลิก)
มาตรา ๔๖๑๖ ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๓๐ (๒) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
สองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๗๑๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน
ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
มาตรา ๔๘๑๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
สองเดือน หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๙๑๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต
ตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้ง
ปรับ
มาตรา ๕๐๒๐ ผู้ใดใช้เครื่องหมายปลอมหรือแปลงประทับที่ ตัวสัตว์ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
เครื่องหมายรอยประทับที่ตัวสัตว์ เพื่อให้เข้าใจว่าเป็นเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน หรือทาลาย หรือแก้ไข
เครื่องหมายใดๆ ที่เจ้าพนักงานทาไว้แก่ซากสัตว์ หรือภาชนะ หรือสิ่งห่อหุ้มซากสัตว์ ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๑๒๑ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมายมีอานาจเปรียบเทียบได้ และเมื่อผู้ต้องหาได้ชาระค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดแล้ว ให้คดีนั้นเป็นอันเลิกกัน

มาตรา ๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๖ มาตรา ๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๗ มาตรา ๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๘ มาตรา ๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๙ มาตรา ๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
๒๐ มาตรา ๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
๒๑ มาตรา ๕๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๔
๑๕

- ๔๘๑ มาตรา ๕๒๒๒ ให้อธิบดีมีอานาจสั่งจ่ายเงินสินบนและรางวัลตามระเบียบที่อธิบดีกาหนดโดย
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร
จอมพล ป. พิบูลสงครำม
นำยกรัฐมนตรี

๒๒

มาตรา ๕๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒

- ๔๘๒ อัตรำค่ำธรรมเนียม๒๓
ลาดับ

รายการ

๑

ใบอนุญาตให้นาสัตว์เข้าในราชอาณาจักร
ช้าง
เชือกละ
ม้า โค กระบือ ลา ล่อ สุนัข
แมว ลิง ชะนี
ตัวละ
แพะ แกะ สุกร กระต่าย
ตัวละ
นกกระจอกเทศ นกอีมู
ตัวละ
ไก่ เป็น หาน และสัตว์ปีกชนิดอื่น
ตัวละ
สัตว์ชนิดอื่น
ตัวละ
น้าเชื้อสาหรับผสมพันธุ์
โด๊สละ
เอ็มบริโอ
ตัวละ
ไข่นกกระจอกเทศ ไข่นกอีมู
สาหรับใช้ทาพันธุ์
ฟองละ
ไข่สัตว์ปีกชนิดอื่นสาหรับใช้ทาพันธุ์
ฟองละ
ใบอนุญาตให้นาสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร
ช้าง
เชือกละ
ม้า โค กระบือ ลา ล่อ สุนัข
แมว ลิง ชะนี
ตัวละ
แพะ แกะ สุกร
ตัวละ
กระต่าย
ตัวละ
สัตว์ชนิดอื่น
ตัวละ
ใบอนุญาตนาสัตว์ผ่านราชอาณาจักร
ช้าง
เชือกละ
ม้า โค กระบือ ลา ล่อ
ตัวละ
แพะ แกะ สุกร สุนัข ลิง ชะนี
ตัวละ
แมว กระต่าย
ตัวละ
สัตว์ชนิดอื่น
ตัวละ
น้าเชื้อสาหรับผสมพันธุ์
โด๊สละ

๒

๓

๒๓

บาท

๒๕๐
๑๐๐
๕๐
๒๐๐
๕
๑๐๐
๑๐
๑๐๐
๕๐
๕๐
๕๐,๐๐๐
๕๐
๒๕
๑๐
๕๐๐
๒,๐๐๐
๑๐๐
๕๐
๒๐
๑๐๐
๕

อัตราค่าธรรมเนียม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒

หมายเหตุ

- ๔๘๓ ลาดับ

๔
๕
๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

รายการ

บาท

เอ็มบริโอ
ตัวละ
ไข่นกกระจอกเทศ ไข่นกอีมู
สาหรับใช้ทาพันธุ์
ฟองละ
ไข่สัตว์ปีกชนิดอื่นสาหรับใช้ทาพันธุ์
ฟองละ
ใบอนุญาตให้นาซากสัตว์เข้าใน
ราชอาณาจักร
กิโลกรัมละ
ใบอนุญาตให้นาซากสัตว์เข้าใน
ราชอาณาจักร
กิโลกรัมละ
ใบอนุญาตให้นาซากสัตว์ผ่าน
ราชอาณาจักร
กิโลกรัมละ

๒๐

ใบอนุญาตให้ทาการค้า ช้าง ม้า โค
กระบือ แพะ แกะ สุกร และสัตว์ชนิดอื่น
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๑) ส่งต่างประเทศ
ฉบับละ
(๒) ทั่วราชอาณาจักร
ฉบับละ
(๓) ภายในจังหวัด
ฉบับละ
ใบอนุญาตให้ขายน้าเชื้อสาหรับ
ผสมพันธุ์ หรือเอ็มบริโอ
(๑) ส่งต่างประเทศ
ฉบับละ
(๒) ทั่วราชอาณาจักร
ฉบับละ
ใบอนุญาตให้ทาการค้าซากสัตว์
(๑) ส่งต่างประเทศ
ฉบับละ
(๒) ทั่วราชอาณาจักร
ฉบับละ
(๓) ภายในจังหวัด
ฉบับละ
ใบแทนใบอนุญาตให้ทาการค้าสัตว์
ใบอนุญาตให้ขายน้าเชื้อสาหรับ
ผสมพันธุ์หรือเอ็มบริโอ หรือ
ใบอนุญาตให้ทาการค้าซากสัตว์
ฉบับละ
ค่าทาลายเชื้อโรคผ่านด่านกักสัตว์
ตัวละ

หมายเหตุ

๕๐
.๕๐
๒๐
๑
๑

๒,๐๐๐
๔๐๐
๑๐๐

๘๐๐
๒๐๐
๔๐๐
๑๐๐
๒๐

๒๐
๕

ค่าธรรมเนียม
ลาดับที่ ๔ ที่ ๕ และ
ที่ ๖ ถ้าเศษของ ๑
กิโลกรัม ตั้งแต่ ๕๐๐
กรัม ขึ้นไปคิดเป็น ๑
กิโลกรัม ถ้าไม่ถึง
๕๐๐ กรัม ให้ปัดทิ้ง

- ๔๘๔ ลาดับ

รายการ

๑๒

ค่าที่พักสัตว์ที่ส่งไปต่างประเทศ
โค กระบือ
ตัวละ
สุกร
ตัวละ
แพะ แกะ
ตัวละ
ค่าที่พักซากสัตว์ที่ส่งไปต่างประเทศ
ซากโค กระบือ สุกร
กิโลกรัมละ
แพะ แกะ
กิโลกรัมละ

๑๓

บาท

หมายเหตุ

๕๐
๓๐
๒๐
๒

ถ้าเศษของ ๑
กิโลกรัม ตั้งแต่ ๕๐๐
กรัม ขึ้นไปคิดเป็น
๑ กิโลกรัม ถ้าไม่ถึง
๕๐๐ กรัม ให้ปัดทิ้ง

- ๔๘๕ หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบั ญญัติโรคระบาดปศุสัตว์
และสัตว์พาหนะเท่าที่ใช้อยู่ในเวลานี้มีหลายฉบับด้วยกัน ไม่สะดวกแก่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเป็น
การยากแก่ราษฎรที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรรวบรวมไว้ในฉบับเดียวกันให้ เหมาะสมและ
สอดคล้องแก่เหตุการณ์และวิวัฒนาการของประเทศในปัจจุบันนี้
พระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒๒๔
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ใช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.
๒๔๙๙ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว ทาให้มีบทบัญญัติบางส่วนที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
สมควรที่จะปรับปรุงใหม่โดยกาหนดมาตรการในการควบคุมการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเอ็มบริโอหรือตัวอ่อน
ของสัตว์ซึ่งเป็น พาหะให้เกิดโรคระบาดสัตว์อย่างหนึ่ง ได้ด้วย รวมทั้งสมควรปรับปรุงอานาจหน้าที่ของสัตว
แพทย์ สารวัตร และอธิบดี ในการควบคุมโรคระบาดสัตว์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปรับปรุงอัตราโทษให้
สูงขึ้น เพื่อให้ เกิดผลบั งคับ ตามพระราชบัญ ญั ตินี้ได้อย่างจริงจังและปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมเสี ยใหม่ให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๒๔

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๓๐ ก/หน้า ๓๔/๒๓ เมษายน ๒๕๔๒

- ๔๘๖ ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ตำมพระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙
พ.ศ. ๒๕๕๒๑

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.
๒๔๙๙ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทาได้
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ตาม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๙
(๒) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ตาม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑
ข้อ ๒ ให้ผู้ซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙
(๑) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(๒) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(๔) นายอาเภอ
(๕) ปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ
(๖) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
(๗) เกษตรอาเภอ
(๘) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจาตาบล
(๙) กานัน
(๑๐) ผู้ใหญ่บ้าน
(๑๑) ท้องถิ่นจังหวัด
(๑๒) ปลัดเทศบาล
๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๓๗ ง/หน้า ๓๘/๒๑ กันยายน ๒๕๕๒

- ๔๘๗ (๑๓) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(๑๔) ผู้อานวยการสานัก หรือผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ของเทศบาล
(๑๕) ผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วน
ตาบล
(๑๖) ผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร (งานปศุสัตว์) ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล
(๑๗) หั ว หน้าศูน ย์บ ริการสาธารณสุขของเทศบาล และหั วหน้าสถานีอนามัยขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
(๑๘) นั กวิชาการสาธารณสุ ข และเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขชุมชน ตั้งแต่ระดับ ๕ ขึ้นไปที่
ประจาศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล และสถานีอนามัยขององค์การบริหารส่วนตาบล

ประกำศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ธีระ วงศ์สมุทร
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- ๔๘๘ -

- ๔๘๙ -

๓.๔ ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน
พำณิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว

- ๔๙๐ -

- ๔๙๑ -

พระรำชบัญญัติ
ทะเบียนพำณิชย์
พ.ศ. ๒๔๙๙
[แก้ไขเพิ่มเติมถึง( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๙
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ มกรำคม พ.ศ. ๒๔๙๙
เป็นปีที่ ๑๑ ในรัชกำลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙”
มาตรา ๒๑ พระราชบั ญญั ตินี้ให้ ใช้บั งคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พุทธศักราช ๒๔๗๙
(๒) พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๐
(๓) บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญ ญัตินี้
หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๓/ตอนที่ ๑๓/หน้า ๕๐/๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙

- ๔๙๒ มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจแต่ ง ตั้ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ กั บ ออกกฎกระทรวงก าหนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย ม ไม่ เกิ น อั ต ราท้ า ย
พระราชบัญญัตินี้ และกาหนดกิจการอื่นๆ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
(๑) “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) “นายทะเบียนพาณิชย์” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้เป็นผู้มี
หน้าที่รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคคลซึ่งรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๔) “ผู้ ป ระกอบพาณิ ช ยกิ จ ” หมายความว่ า บุ ค คลธรรมดา หรื อ นิ ติ บุ ค คลซึ่ ง ประกอบ
พาณิ ช ยกิจ เป็ น อาชีพ ปกติ และให้ ห มายความรวมทั้ งผู้ เป็ นหุ้ น ส่ ว นที่ ไม่จากัดความรับ ผิ ด กรรมการ หรือ
ผู้จัดการด้วย
(๕) “สานักงาน” หมายความว่า สถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจเป็นปกติ
มาตรา ๖ ให้ถือกิจการดังต่อไปนี้เป็นพาณิชยกิจ ตามความหมายแห่งพระราชบัญญัตินี้
(๑) การซื้อ การขาย การขายทอดตลาด การแลกเปลี่ยน
(๒) การให้เช่า การให้เช่าซื้อ
(๓) การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง
(๔) การขนส่ง
(๕) การหัตถกรรม การอุตสาหกรรม
(๖) การรับจ้างทาของ
(๗) การให้กู้ยืมเงิน การรับจานา การรับจานอง
(๘) การคลังสินค้า
(๙) การรับแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อ หรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร
การเครดิตฟองซิเอร์ การโพยก๊วน
(๑๐) การรับประกันภัย
(๑๑) กิจการอื่นซึ่งกาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๗ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่

- ๔๙๓ (๑) การค้าเร่ การค้าแผงลอย
(๒) พาณิชยกิจเพื่อการบารุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล
(๓) พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น
(๔) พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม
(๕) พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์
(๖) พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๒
กำรจดทะเบียนพำณิชย์

มาตรา ๘ ให้ รัฐ มนตรี มีอานาจกาหนดเป็น ครั้งคราวโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่า
พาณิชยกิจใดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๖ ในท้องที่ใด ผู้ประกอบพาณิชยกิจจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์
มาตรา ๙๒ ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นสานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์
มีหน้าที่กากับดูแลการรับจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ กรุ งเทพมหานคร เมืองพั ทยา และองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดเป็ น ส านั กงานทะเบี ย น
พาณิชย์ เพื่อรับจดทะเบียนพาณิชย์ในท้องที่ของตน
ให้รัฐมนตรีมีอานาจกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีความพร้อมเป็นสานักงาน
ทะเบียนพาณิชย์เพื่อรับจดทะเบียนพาณิชย์ในท้องที่ของตนได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาในการนี้ให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยังคงมีอานาจรับจดทะเบียนพาณิชย์เฉพาะในท้องที่นอกเขตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมสถิติและทราบหลักฐานของผู้ประกอบพาณิชยกิจบางประเภท
ให้ รัฐ มนตรีมีอานาจกาหนดให้ กรมพัฒ นาธุรกิจการค้าเป็น สานักงานทะเบียนพาณิ ช ย์ เพื่ อรับจดทะเบียน
พาณิชยกิจตามประเภทที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๐ การจดทะเบียนนั้น ผู้ประกอบพาณิชยกิจตั้งสานักงานแห่งใหญ่อยู่ในท้องที่ใด ให้
จดทะเบียน ณ สานักงานทะเบียนพาณิชย์ในท้องที่นั้น
ถ้ าส านั ก งานแห่ งใหญ่ ตั้ งอยู่ ในต่ างประเทศ และมาประกอบพาณิ ช ยกิ จ ในประเทศไทย
สานักงานสาขาใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ใด ให้จดทะเบียน ณ สานักงานทะเบียนพาณิชย์ในท้องที่นั้น
ในกรณี ที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศก าหนดให้ ก รมพั ฒ นาธุ รกิ จการค้ า รับ จดทะเบี ย นพาณิ ช ยกิ จ
ประเภทใด ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจประเภทดังกล่าวจดทะเบียน ณ สานักงานทะเบียนพาณิชย์กรมพัฒ นา
ธุรกิจการค้า ในท้องที่ที่สานักงานแห่งใหญ่หรือสานักงานสาขาใหญ่ตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี๓
มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๓ มาตรา ๑๐ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๒

- ๔๙๔ มาตรา ๑๑ ให้ ผู้ ป ระกอบพาณิ ช ยกิจยื่นคาขอจดทะเบียนพาณิ ช ย์ ณ ส านักงานทะเบี ยน
พาณิ ชย์แห่งท้องที่ตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวงภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีได้ประกาศตาม
มาตรา ๘
ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใดประกอบพาณิชยกิจภายหลังวันที่รัฐมนตรี ได้ประกาศตามมาตรา ๘
ให้ยื่นคาขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เริ่มประกอบพาณิชยกิจนั้น
กาหนดเวลาที่กล่าวในมาตรานี้ ถ้ารัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควร ก็ให้มีอานาจประกาศขยาย
เวลาต่อไปอีกได้
มาตรา ๑๒ การจดทะเบียนพาณิชย์นั้น ให้มีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ และตาบลที่อยู่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
(๒) ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ
(๓) ชนิดแห่งพาณิชยกิจ
(๔) จานวนเงินทุนซึ่งนามาใช้ในการประกอบพาณิชยกิจเป็นประจา
(๕) ที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่ สาขา โรงเก็บสินค้าและตัวแทนค้าต่าง
(๖) ชื่ อ อายุ เชื้ อ ชาติ สั ญ ชาติ ต าบลที่ อ ยู่ และจ านวนทุ น ลงหุ้ น ของผู้ เป็ น หุ้ น ส่ ว นใน
ห้างหุ้นส่วน และจานวนเงินทุนของห้างหุ้นส่วน
(๗) จานวนเงินทุน จานวนหุ้น และมูลค่าหุ้นของบริษัทจากัด จานวน และมูลค่าหุ้นที่บุคคล
แต่ละสัญชาติถืออยู่
(๘) วันที่เริ่มต้นประกอบพาณิชยกิจในประเทศไทย
(๙) วันขอจดทะเบียนพาณิชย์
(๑๐) ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิช ยกิจ ชื่อสั ญ ชาติ และตาบลที่อยู่ของผู้ โอนพาณิ ช ยกิจ
ให้ วันที่ และเหตุที่ได้รับโอน
มาตรา ๑๓ การเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๒ ก็ดี การเลิกประกอบ
พาณิชยกิจโดยเหตุใดๆ ก็ดี ให้ยื่นคาขอจดทะเบียน ณ สานักงานทะเบียนพาณิชย์แห่งท้องที่ ตามแบบที่กาหนด
ในกฎกระทรวง ภายในสามสิบวัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลง หรือเลิก
มาตรา ๑๔ เมื่อนายทะเบียนพาณิชย์ได้รับคาขอจดทะเบียน และเห็นว่าคาขอนั้นถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และประกาศซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้แล้วก็ให้รับจดทะเบียนไว้ และให้ออก
ใบทะเบียนพาณิชย์ให้แก่ผู้ขอ
ถ้าใบทะเบี ย นพาณิ ช ย์ สู ญ หาย ให้ ผู้ ป ระกอบพาณิ ช ยกิ จ ยื่ น ค าขอรั บ ใบแทนใบทะเบี ย น
พาณิชย์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สูญหาย
ให้ ผู้ ป ระกอบพาณิ ช ยกิจ แสดงใบทะเบี ย นพาณิ ช ย์ หรือใบแทนใบทะเบี ยนพาณิ ช ย์ไว้ ณ
สานักงานในที่เปิดเผยซึ่งอาจเห็นได้ง่าย

- ๔๙๕ มาตรา ๑๕ เมื่อได้จดทะเบียนพาณิชย์แล้ว ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจจัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการ
ประกอบพาณิชยกิจไว้ที่หน้าสานักงานแห่งใหญ่ และสานักงานสาขา โดยเปิดเผยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้จดทะเบียน
ป้ายชื่อนี้ให้เขียนเป็นอักษรไทย อ่านได้ง่ายและชัดเจน และจะมีอักษรต่ างประเทศด้วยก็ได้
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทาบนแผ่นไม้ แผ่นโลหะ แผ่นกระจก กาแพง หรือผนัง
ชื่อในป้ายก็ดี ในเอกสารใดๆ ก็ดี ต้องใช้ให้ตรงกับชื่อที่จดทะเบียนไว้ และถ้าเป็นสานักงาน
สาขา ต้องมีคาว่า “สาขา” ไว้ด้วย
มาตรา ๑๖ ให้ มีก รรมการขึ้น คณะหนึ่ ง มี จานวนไม่ น้ อยกว่าห้ าคน แต่ ไม่ เกิ น เจ็ด คน ซึ่ ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง มีอานาจหน้าที่พิจารณา และให้คาแนะนาแก่รัฐมนตรีในการถอนใบทะเบียนพาณิชย์ของ
ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งกระทาการฉ้อโกงประชาชนปนสินค้าโดยเจตนาทุจริต ปลอมสินค้า หรือกระทาการ
ทุจ ริตอื่น ใดอย่ างร้ายแรงในการประกอบพาณิ ช ยกิจ และให้ มีอานาจพิจารณาและให้ คาแนะนาในการรับ
จดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ด้วย
เมื่อรัฐ มนตรี ได้รั บ คาแนะน าของคณะกรรมการ ตามความในวรรคแรก รัฐมนตรีจะถอน
ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือสั่งให้รับจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ก็ได้ แล้วแต่กรณี
ห้ามมิให้ผู้ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์ประกอบพาณิชยกิจต่อไป เว้นแต่รัฐมนตรีจะสั่งให้รับ
จดทะเบียนพาณิชย์ใหม่
มาตรา ๑๗ ให้นายทะเบียนพาณิชย์มีอานาจออกคาสั่งเรียกผู้ประกอบพาณิชยกิจมาสอบสวน
ข้อความอันเกี่ยวกับการจดทะเบียน และในระหว่างเวลาทางานให้นายทะเบียนพาณิชย์ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
มีอานาจเข้าไปทาการตรวจสอบในสานักงานของผู้ประกอบพาณิชยกิจ เพื่อให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องอานวยความสะดวกแก่นายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร
มาตรา ๑๘ ผู้ใดประสงค์จะตรวจดู หรือขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่คัดสาเนา และรับรองสาเนา
เอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ มีสิทธิที่จะทาได้ในเมื่อเสียค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวงแล้ว
หมวด ๓
บทลงโทษ

มาตรา ๑๙ ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใด
(๑) ไม่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) แสดงรายการเท็จ หรือ
(๓) ไม่มาให้ น ายทะเบี ยนพาณิ ชย์ ส อบสวน ไม่ยอมให้ ถ้อยคา หรือไม่ยอมให้ นายทะเบียน
พาณิชย์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบตามมาตรา ๑๗

- ๔๙๖ มีค วามผิ ด ต้อ งระวางโทษปรั บ ไม่ เกิ น สองพั น บาท และในกรณี ต าม (๑) อัน เป็ น ความผิ ด
ต่อเนื่องกัน ให้ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งร้อยบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๐ ผู้ ป ระกอบพาณิ ช ยกิ จ ผู้ ใดละเลยไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๑๔ วรรคสอง หรื อ
วรรคสาม หรือมาตรา ๑๕ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท และในกรณีอันเป็นความผิ ด
ต่อเนื่องกัน ให้ปรับอีกวันละไม่เกินยี่สิบบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๑ ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ วรรคสาม มีความผิดต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจา
หมวด ๔
บทเฉพำะกำล

มาตรา ๒๒ การประกอบพาณิ ช ยกิจซึ่งจดทะเบียนไว้ก่อนวันที่พ ระราชบัญญั ตินี้ใช้บังคับ
ให้เป็นอันใช้ได้ จนกว่ารัฐมนตรีจะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ยกเลิกการจดทะเบียนนั้น และเมื่อได้
ประกาศยกเลิกการจดทะเบียนพาณิชย์ในท้องที่ใดแล้ว ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งถูกยกเลิกการจดทะเบียน
พาณิชย์ในท้องที่นั้นยื่นคาขอจดทะเบียนใหม่ภายในหกสิบวัน นับแต่วันประกาศ
กาหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นนั้น ถ้ารัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควร ก็ให้มีอานาจประกาศขยาย
เวลาต่อไปอีกได้

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร
จอมพล ป. พิบูลสงครำม
นำยกรัฐมนตรี

- ๔๙๗ อัตรำค่ำธรรมเนียม
เลขที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

รำยกำร
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
รายการ ครั้งละ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
ค่าธรรมเนียม ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์
ฉบับละ
ค่าธรรมเนี ย มขอตรวจดู เอกสารเกี่ย วกั บ การจดทะเบี ย นพาณิ ช ย์ ข อง
ผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ครั้งละ
ค่ าธรรมเนี ย ม ขอให้ พ นั ก งานเจ้ าหน้ าที่ คั ด ส าเนาและรับ รองเอกสาร
เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง
ฉบับละ

บำท
๕๐
๒๐
๒๐
๓๐
๒๐

๕๐

- ๔๙๘ หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์
พุทธศักราช ๒๔๗๙ และพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๐ ได้ประกาศใช้มานานแล้ว
สมควรที่จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมแก่กาลสมัย อาทิเช่น โอนหน้าที่การรับจดทะเบียนพาณิชย์ใน
จังหวัดสมุ ทรปราการ จั งหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนนทบุ รี ซึ่งเป็ นหน้าที่ข องส านั กงานกลางทะเบีย น
พาณิ ชย์ ในจังหวัดพระนคร ไปให้ จังหวัดดาเนิ นการรับจดทะเบียนต่อไป ตามนโยบายกระจายอานาจของ
รัฐ บาลไปยั งจั งหวัดท้ อ งที่ เพิ่ ม พาณิ ช ยกิ จ ที่ จ ะต้ องจดทะเบี ย นบางประเภท เช่น การรับ จ้างท าของ การ
คลังสินค้า ฯลฯ เพื่อประโยชน์ทางสถิติและทราบหลักฐานของผู้ประกอบพาณิชยกิจ เพิ่มรายการจดทะเบียน
เงินทุนของผู้ประกอบพาณิชยกิจ เพื่อทราบฐานะการค้าของพ่อค้า แก้ไขอัตราค่าปรับให้สูงขึ้น เพื่อป้องกันการ
กระทาผิดกฎหมาย เพราะโทษปรับเดิมกาหนดไว้เป็นเวลานานร่วม ๑๙ ปีแล้ว จานวนค่าปรับเดิมจึงน้อยไปไม่
เพียงพอที่จะทาให้ผู้กระทาผิดเกรงกลัวและเข็ดหลาบได้ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อได้ทราบสถิติและหลักฐานการประกอบ
พาณิ ช ยกิ จ ของพ่ อ ค้ าที่ ถู ก ต้ อ งควรเชื่ อ ถื อ ได้ อั น จะใช้ เป็ น ประโยชน์ ในการส่ งเสริม การพาณิ ช ย์ แ ละการ
อุตสาหกรรม และการปรับปรุงขยายการเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น จึงจาเป็นที่จะต้องปรับปรุง
แก้ไขพระราชบั ญญัติทะเบียนพาณิชย์เสียใหม่ และยกเลิกพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์เดิมทั้ง ๒ ฉบับ
ประกาศใช้ ใหม่ โ ดยรวมเป็ น ฉบั บ เดี ย วกั น เพื่ อ ให้ พ่ อ ค้ าประชาชนเข้ า ใจง่ า ย สะดวกแก่ ก ารปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติ
*พระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับกำรโอนอำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๔
มาตรา ๕๙ ในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ให้แก้ไขคาว่า “กรมทะเบียน
การค้า” เป็น “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ ได้ บั ญ ญั ติให้ จั ด ตั้งส่ ว นราชการขึ้น ใหม่ โดยมีภ ารกิจใหม่ ซึ่งได้มี การตราพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป รับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม นั้ น แล้ ว และเนื่ องจากพระราชบั ญ ญั ติดังกล่าวได้บัญ ญั ติให้ โอนอานาจหน้าที่ของส่ วนราชการ
รัฐมนตรีผู้ดารงตาแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไข
บทบัญญัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏใน
พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอน
ส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอานาจ
หน้ าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของ
หน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ดารง
๔

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

- ๔๙๙ ตาแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอานาจหน้าที่ และเพิ่มผู้แทนส่ว นราชการใน
คณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วน
ราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้วซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึง
จาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
พระรำชบัญญัติทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙๕
มาตรา ๕ ให้สานักงานทะเบียนพาณิชย์ที่รัฐมนตรีได้ประกาศจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมีอานาจหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์ตามที่
กาหนดไว้เดิมไปพลางก่อน ทั้งนี้ จนกว่าจะมีประกาศที่ออกตามมาตรา ๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่แผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดให้ถ่ายโอนภารกิจในการรับจดทะเบียนพาณิชย์ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์เพื่อให้กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา องค์การบริห ารส่วนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดเป็น
สานั กงานทะเบี ย นพาณิ ช ย์ เพื่อรับ จดทะเบี ยนพาณิ ช ย์ในท้องที่ของตนสาหรับพาณิ ช ยกิจที่รัฐ มนตรีไม่ได้
ประกาศให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสานักงานทะเบียนพาณิชย์ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๕

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๒๖ ก/หน้า ๑/๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙

- ๕๐๐ ประกำศกระทรวงพำณิชย์
เรื่อง กำรตั้งสำนักงำนทะเบียนพำณิชย์
แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และนำยทะเบียนพำณิชย์
(ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๕๒

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิ ช ย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ท ะเบี ย นพาณิ ช ย์ (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงพาณิ ช ย์ เรื่อง การตั้งส านักงานทะเบี ยนพาณิ ช ย์ แต่ งตั้งพนั กงาน
เจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๙
(๒) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่อง แต่ งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิ ช ย์
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้ อ ๒ ให้ ก รมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า เป็ น ส านั ก งานทะเบี ย นพาณิ ช ย์ มี อ านาจหน้ า ที่ รั บ
จดทะเบีย นพาณิช ย์เฉพาะพาณิ ชยกิจที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรมพัฒ นาธุรกิจ
การค้า
ข้อ ๓ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และนายทะเบียนพาณิชย์
(๑) ให้ผู้อานวยการสานักทะเบียนธุรกิจ ผู้อานวยการสานักบริการข้อมูลธุรกิจ ผู้อานวยการ
สานักกฎหมายและคดี ผู้อานวยการสานักตรวจสอบธุรกิจ และข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับ
ปฏิ บั ติ งานซึ่ งมี อ ายุ ร าชการไม่ น้ อ ยกว่า ๕ ปี และระดั บ ช านาญงานขึ้ น ไป ประเภทวิ ช าการตั้ งแต่ ร ะดั บ
ปฏิบั ติการขึ้น ไป ในสั งกัดส านั กทะเบีย นธุรกิจ ส านักบริการข้อมูล ธุรกิจ สานักกฎหมายและคดีและส านัก
ตรวจสอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ทั่วราชอาณาจักร
(๒) ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งมีอายุราชการไม่น้อยกว่า ๕
ปี และระดับชานาญงานขึ้นไป ประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัดสานักงานพัฒนาธุรกิจ
การค้าจังหวัด เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ในเขตท้องที่จังหวัดนั้น
(๓) ในกรณีที่ไม่มีข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม (๒) หรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ได้ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญตามลาดับต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ คือ พาณิชย์
จังหวัด หรือผู้รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัด สาหรับกรณีที่พาณิชย์จังหวัดไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
หรือข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไปในสังกัดสานักงานพาณิชย์จังหวัด

- ๕๐๑ เรียงตามลาดับอาวุโส สาหรับ กรณีที่ไม่มีผู้รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดหรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้
(๔) ให้ ข้าราชการกรุ งเทพมหานครตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้น ไปซึ่งผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มอบหมาย พนักงานเมืองพัทยาตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไปซึ่งนายกเมืองพัทยามอบหมาย และข้าราชการองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั งหวัด ตั้ งแต่ ร ะดั บ ๓ ขึ้ น ไปซึ่งนายกองค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวัด นั้ น มอบหมายเป็ น พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ภายใน
เขตอานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 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

- ๕๐๒ ประกำศกระทรวงพำณิชย์
เรื่อง กำรตั้งสำนักงำนทะเบียนพำณิชย์ แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และนำยทะเบียนพำณิชย์
(ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๕๓๑
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ อันเป็น
พระราชบั ญ ญั ติที่ มีบ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ย วกั บ การจากั ดสิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุ ค คล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งสานักงานทะเบียนพาณิชย์
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลอยู่
ก่อนและในวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ เป็นสานักงานทะเบียนพาณิชย์ มีอานาจหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์
ของผู้ ป ระกอบพาณิ ช ยกิจ ที่มีส านั กงานตั้งอยู่ ในเขตท้องที่ของเทศบาล และองค์การบริห ารส่ วนตาบลนั้ น
แล้วแต่กรณี
ในกรณีองค์การบริหารส่วนตาบลตามวรรคหนึ่งได้รับ การจัดตั้งเป็นเทศบาลให้เทศบาลใหม่
เป็นสานักงานทะเบียนพาณิชย์ มีอานาจหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีสานักงาน
ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ของเทศบาลนั้น
ข้อ ๔ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์
(๑) ให้ พนั กงานเทศบาลตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไปซึ่งนายกเทศมนตรีเทศบาลมอบหมาย เป็ น
พนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙
ภายในเขตอานาจหน้าที่ของเทศบาลนั้น
(๒) ให้พนักงานส่วนตาบลตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไปซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.
๒๔๙๙ ภายในเขตอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
ประกำศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๓
พรทิวำ นำคำศัย
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์
๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง/หน้า ๑๘/๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

- ๕๐๓ -

พระรำชบัญญัติ
โรงงำน
พ.ศ. ๒๕๓๕
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกำลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ ตราพระราชบัญญั ติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕”
มาตรา ๒ ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ใช้ บั งคั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดเก้ าสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใน
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 พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มิ ให้ ใช้ บั ง คั บ แก่ โ รงงานของทางราชการที่ ด าเนิ น การโดย
ทางราชการ เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ แต่ในการประกอบกิจการโรงงาน
ดังกล่าวให้นาหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ไปเป็นแนวทางใน
การดาเนินงาน
๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๔๔/หน้า ๖๒/๙ เมษายน ๒๕๓๕

- ๕๐๔ มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“โรงงาน” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกาลังรวมตั้งแต่
ห้าแรงม้าหรือกาลังเทีย บเท่าตั้งแต่ห้ าแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือ
ไม่ก็ตาม สาหรับทา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลาเลียง เก็บรักษา
หรือทาลายสิ่งใดๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กาหนดในกฎกระทรวง
“ตั้งโรงงาน” หมายความว่า การก่อสร้างอาคารเพื่อติดตั้งเครื่องจักรสาหรับประกอบกิจการ
โรงงาน หรื อน าเครื่อ งจั กรส าหรับ ประกอบกิ จการโรงงานมาติดตั้งในอาคารสถานที่ห รือยานพาหนะที่ จะ
ประกอบกิจการ
“ประกอบกิ จ การโรงงาน” หมายความว่า การทา ผลิ ต ประกอบ บรรจุ ซ่อ ม ซ่อ มบ ารุง
ทดสอบ ปรับ ปรุง แปรสภาพ ล าเลี ยง เก็บ รักษา หรือทาลายสิ่งใดๆ ตามลักษณะกิจการของโรงงานแต่ไม่
รวมถึงการทดลองเดินเครื่องจักร
“เครื่องจักร” หมายความว่า สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นสาหรับใช้ก่อกาเนิดพลังงาน
เปลี่ยนหรือแปลงสภาพพลังงาน หรือส่งพลังงาน ทั้งนี้ ด้วยกาลังน้า ไอน้า ลม ก๊าซ ไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ์ ไฟลวีล ปุลเล สายพาน เพลา
เกียร์ หรือสิ่งอื่นที่ทางานสนองกัน
“คนงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งทางานในโรงงาน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ซึ่งทางานฝ่ายธุรการ
“ผู้ อ นุ ญ าต” หมายความว่า ปลั ด กระทรวงหรือ ผู้ ซึ่ งปลั ด กระทรวงมอบหมายตามความ
เหมาะสม
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อานาจแต่งตั้งพนั กงานเจ้ าหน้าที่กับ ออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมท้าย
พระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม และกาหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้เมื่อได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

- ๕๐๕ หมวด ๑
กำรประกอบกิจกำรโรงงำน

มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดให้โรงงานตามประเภทชนิดหรือขนาด
ใดเป็นโรงงานจาพวกที่ ๑ โรงงานจาพวกที่ ๒ หรือโรงงานจาพวกที่ ๓ แล้วแต่กรณี โดยคานึงถึงความจาเป็นใน
การควบคุมดูแล การป้องกัน เหตุเดือดร้อนราคาญ การป้องกันความเสียหาย และการป้องกันอันตรายตาม
ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะมีต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็นดังนี้
(๑) โรงงานจาพวกที่ ๑ ได้แก่โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่ส ามารถประกอบกิจการ
โรงงานได้ทันทีตามความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน
(๒) โรงงานจ าพวกที่ ๒ ได้ แก่ โรงงานประเภท ชนิ ด และขนาดที่ เมื่อ จะประกอบกิ จการ
โรงงานต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบก่อน
(๓) โรงงานจาพวกที่ ๓ ได้แก่โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่การตั้งโรงงานจะต้องได้รับ
ใบอนุญาตก่อนจึงจะดาเนินการได้
เมื่อมีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๓๒ (๑) ให้โรงงานที่กาหนดในประกาศดังกล่าวเป็น
โรงงานจาพวกที่ ๓ ด้วย
มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานให้รัฐมนตรีมีอานาจออก
กฎกระทรวงเพื่อให้โรงงานจาพวกใดจาพวกหนึ่งหรือทุกจาพวกตามมาตรา ๗ ต้องปฏิบัติตามในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกั บที่ตั้งของโรงงาน สภาพแวดล้อมของโรงงาน ลักษณะอาคาร
ของโรงงานหรือลักษณะภายในของโรงงาน
(๒) กาหนดลักษณะ ประเภทหรือชนิดของเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งที่ต้องนามาใช้ใน
การประกอบกิจการโรงงาน
(๓) กาหนดให้มีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะตามประเภท ชนิดหรือขนาดของโรงงานเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่หนึ่งหน้าที่ใดประจาโรงงาน
(๔) กาหนดหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติ กรรมวิธีการผลิตและการจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่น
ใด เพื่อป้ องกัน หรื อระงับ หรือบรรเทาอัน ตราย ความเสี ยหายหรือความเดือดร้อนที่อาจเกิดแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน
(๕) กาหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
(๖) ก าหนดการจั ด ให้ มี เอกสารที่ จาเป็ น ประจ าโรงงานเพื่ อประโยชน์ ในการควบคุ มหรือ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
(๗) กาหนดข้อมูลที่จาเป็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้อง
แจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราวหรือตามระยะเวลาที่กาหนดไว้

- ๕๐๖ (๘) กาหนดการอื่นใดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในการดาเนินงาน เพื่อป้องกันหรือระงับหรือ
บรรเทาอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกาหนดให้ยกเว้นโรงงานประเภท ชนิด หรือขนาดใดจากการ
ต้องปฏิ บั ติในเรื่อ งหนึ่ งเรื่ องใดก็ ได้ และกฎกระทรวงดังกล่ าวจะสมควรกาหนดให้ เรื่องที่เป็น รายละเอีย ด
ทางด้านเทคนิคหรือเป็นเรื่องที่ต้องเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพสังคม ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได้
มาตรา ๙ ในกรณี ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารตรวจสอบโรงงานหรื อ เครื่ อ งจั ก รเพื่ อ ปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัตินี้ อาจมีการกาหนดให้เอกชนเป็นผู้ดาเนินการและจัดทารายงานผลการตรวจสอบแทนการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๐ ผู้ ป ระกอบกิจ การโรงงานจาพวกที่ ๑ ต้องปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์ ที่กาหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ และประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว
มาตรา ๑๑ ผู้ ป ระกอบกิจ การโรงงานจาพวกที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์ ที่กาหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ และประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว และเมื่อจะเริ่ม
ประกอบกิจการโรงงานให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน
แบบและรายละเอียดที่ต้องแจ้งและแบบใบรับแจ้ง ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้งเพื่อเป็น
หลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้แจ้งในวันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งประกอบกิจการโรงงานได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบในภายหลังว่าการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งให้ผู้แจ้งแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ
คาสั่งดังกล่าว
การเลิกประกอบกิจการ การโอน การให้เช่าหรือการให้เช่าซื้อโรงงานจาพวกที่ ๒ ผู้ประกอบ
กิจ การโรงงานต้องแจ้ งเป็ น หนั งสื อ ให้ พ นั กงานเจ้าหน้ าที่ ท ราบภายในสามสิ บ วันนั บแต่วัน ที่ได้ดาเนิน การ
ดังกล่าว
มาตรา ๑๒ ผู้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ ๓ ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต และต้อง
ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดในกฎกระทรวงที่ อ อกตามมาตรา ๘ ประกาศของรั ฐ มนตรี ที่ อ อกตาม
กฎกระทรวงดังกล่าวและประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒
ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงงานก่อนได้รับใบอนุญาต
การยื่ น คาขอรั บ ใบอนุ ญ าตและขั้น ตอนการพิ จารณาและระยะเวลาในการพิ จารณาออก
ใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตร้องขอหนังสือรับรองก่อนออกใบอนุญาต ถ้าการพิจารณาเบื้องต้น
เพียงพอที่จะอนุมัติในหลักการได้ ให้ผู้อนุญาตออกหนังสือรับรองให้โดยสงวนส่วนที่พิจารณาไม่แล้วเสร็จได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

- ๕๐๗ ในการออกใบอนุ ญ าตให้ ผู้ มี อ านาจอนุ ญ าตพิ จ ารณาตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ใ น
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่ าวและประกาศของ
รัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒ ถ้ากรณีใดยังมิได้มีหลักเกณฑ์กาหนดไว้ให้พิจารณาโดยคานึงถึงความปลอดภัย
ของบุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานหรือเป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามประกาศของ
รัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒ ในการนี้จะกาหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานจะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้
ในใบอนุญาตก็ได้
มาตรา ๑๓ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ ถ้าประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการโรงงานในส่วน
หนึ่งส่วนใด ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเริ่มประกอบกิจการโรงงาน
ถ้าจะมีการทดลองเดิน เครื่องจักรก่อนการเริ่มประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่ง ผู้ รับ
ใบอนุญาตต้องแจ้งวัน เวลา และระยะเวลาการทดลองเดินเครื่องจักรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบไม่น้อยกว่า
สิบห้าวันด้วย
หลักเกณฑ์และระยะเวลาที่อาจใช้เพื่อการทดลองเดินเครื่องจักร ให้เป็นไปตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๑๔ ใบอนุญาตให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินแห่งปีที่ห้านับแต่ปีที่เริ่มประกอบกิจการ
เว้นแต่มีการย้ายโรงงานตามมาตรา ๒๗ หรือมีการเลิกประกอบกิจการโรงงาน ให้ถือว่าใบอนุญาตสิ้นอายุใน
วันที่ออกใบอนุญาตใหม่ หรือวันที่เลิกประกอบกิจการโรงงาน
ถ้ามีเหตุอันสมควรเพื่อยุติการประกอบกิจการในอนาคตอันใกล้ ผู้อนุญาตโดยอนุมัติรัฐมนตรี
จะออกใบอนุญาตให้มีอายุสั้นกว่าที่กาหนดในวรรคหนึ่งก็ได้ ใบอนุญาตที่ออกในกรณีนี้จะขอต่ออายุอีกไม่ได้
มาตรา ๑๕ การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคาขอก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
เมื่อได้ยื่นคาขอดังกล่าวแล้วให้ถือว่าผู้ยื่นคาขออยู่ในฐานะผู้รับใบอนุญาตจนกว่าจะมีคาสั่งถึงที่สุดไม่อนุญาตให้
ต่ออายุใบอนุญาต
ถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่าโรงงานและเครื่องจักรมีลักษณะถูกต้องตามมาตรา ๘ ประกาศ
ของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว และประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒ และเงื่อนไขที่
กาหนดไว้ในใบอนุญาต ให้ผู้อนุญาตต่ออายุใบอนุญาตให้ หากมีกรณีที่ไม่ถูกต้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้
แก้ ไขให้ ถู ก ต้ อ งภายในระยะเวลาที่ ก าหนดเมื่ อ แก้ ไขแล้ ว ให้ ต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าตได้ ถ้ าหากไม่ แ ก้ ไขภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดให้มีคาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตและการให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
ผู้ที่ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ทันกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการ
โรงงานต่อไป และได้มายื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตภายในกาหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ให้
ถือว่าได้ยื่นคาขอต่ออายุภายในระยะเวลาที่กาหนดและการประกอบกิจการโรงงานในระหว่างนั้นให้ถือเสมือน
ว่าเป็นการดาเนินการของผู้รับใบอนุญาต แต่เมื่อได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ผู้นั้นจะต้องเสี ยค่าปรับ

- ๕๐๘ เพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต หากพ้นกาหนดหกสิบวันต้องดาเนินการเสมือนขอ
อนุญาตใหม่
มาตรา ๑๖ คาสั่งไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต ผู้ขออนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ไ ด้ทราบคาสั่งคาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็น
ที่สุด
มาตรา ๑๗ โรงงานใดที่ผู้ประกอบกิจการได้รับใบอนุญาตอยู่แล้ว หากภายหลังปรากฏว่าใช้
ขนาดของเครื่องจักรต่ากว่าห้าแรงม้าหรือจานวนคนงานต่ากว่าเจ็ดคน ให้ถือว่าโรงงานนั้นยังเป็นโรงงานตาม
พระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะได้แจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตสิ้นอายุ
มาตรา ๑๘ ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตขยายโรงงาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต
การขอขยายโรงงานและการให้ขยายโรงงานตลอดจนการอุทธรณ์คาสั่งไม่ให้ขยายโรงงาน ให้
นามาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การขยายโรงงานได้แก่
(๑) การเพิ่มจานวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรทาให้มีกาลังรวมเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ
ห้าสิบขึ้นไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีกาลังรวมไม่เกินหนึ่งร้อยแรงม้า หรือกาลังเทียบเท่าไม่เกินหนึ่งร้อยแรงม้า
หรือเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ห้ าสิ บ แรงม้าขึ้น ไป ในกรณี เครื่อ งจักรเดิมมีกาลั งรวมเกินกว่าหนึ่งร้อยแรงม้า หรือกาลั ง
เทียบเท่าเกินกว่าหนึ่งร้อยแรงม้า
(๒) การเพิ่มหรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารโรงงานทาให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงาน
ฐานใดฐานหนึ่งต้องรับน้าหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่ห้าร้อยกิโลกรัมขึ้นไป
ใบอนุญาตในส่วนที่ขยายให้มีอายุเท่ากับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๔
มาตรา ๑๙ เมื่อผู้รับใบอนุญาตเพิ่มจานวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
เครื่องจักรที่ใช้เป็นเครื่องต้นกาลัง หรือพลังงานของเครื่องจักรเป็นอย่างอื่นแต่ไม่ถึงขั้นขยายโรงงาน หรือเพิ่ม
เนื้ อที่อาคารโรงงานออกไป หรือก่ อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นใหม่เพื่อประโยชน์แก่กิจการของโรงงานนั้น
โดยตรง ทาให้เนื้อที่ของอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละห้าสิบขึ้นไป ในกรณีเนื้อที่ของอาคารโรงงานมีไม่เกิน
สองร้อยตารางเมตรหรือเพิ่มขึ้นตั้งแต่หนึ่งร้อยตารางเมตรขึ้นไป ในกรณีเนื้อที่ของโรงงานมีเกินกว่าสองร้อย
ตารางเมตร ให้ แ จ้ ง เป็ น หนั งสื อ ต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ภ ายในเจ็ ด วั น นั บ แต่ วั น ที่ เพิ่ ม จ านวนเปลี่ ย นหรื อ
เปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรือเพิ่มเนื้อที่อาคารโรงงาน หรือก่อสร้างอาคารโรงงานนั้นเพิ่มขึ้น แล้วแต่กรณี และ
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกั บการเพิ่มจานวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรือการเพิ่ม
เนื้อที่อาคารโรงงาน หรือการก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๐ เงื่อนไขที่กาหนดในใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ วรรคห้า หากผู้อนุญาตเห็นสมควร
ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเงื่อนไขให้ เหมาะสม เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติในการประกอบกิจการ
โรงงาน ก็ให้มีหนังสือสั่งการให้ปฏิบัติได้

- ๕๐๙ ผู้รับ ใบอนุญ าตผู้ใดต้องการยกเลิ ก หรือเปลี่ ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติในการประกอบ
กิจการโรงงาน ให้ยื่นคาขอและชี้แจงเหตุผลต่อผู้อนุญาต ให้ผู้อนุญาตพิจารณาและมีหนังสือสั่งการโดยมิชักช้า
หากผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตไม่เห็ นด้ว ยกับความเห็ นของผู้ อนุ ญ าต ให้ อุทธรณ์ ต่อรัฐมนตรีภ ายใน
กาหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือสั่งการ คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
มาตรา ๒๑ ในกรณี ผู้ รับ ใบอนุญ าตโอนการประกอบกิจการโรงงาน ให้ เช่าหรือให้ เช่า ซื้ อ
โรงงานหรือขายโรงงาน ให้ถือว่าผู้นั้นได้เลิกประกอบกิจการโรงงานตั้งแต่วันที่โอนการประกอบกิจการโรงงาน
ให้เช่าหรือให้เช่าซื้อโรงงานหรือขายโรงงาน
ให้ผู้รับโอนการประกอบกิจการโรงงาน ผู้เช่าหรือผู้เช่าซื้อโรงงาน หรือผู้ซื้อโรงงานนั้นขอรับ
ใบอนุ ญ าตภายในเจ็ ดวัน นั บ แต่วัน ที่ ถือว่ามี การเลิ กประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่ ง โดยไม่ต้ องเสี ย
ค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาต เมื่อได้ยื่น คาขอดังกล่าวแล้วให้ประกอบกิจการโรงงานต่อไปได้ในระหว่างที่รอรับ
ใบอนุญาต โดยให้ถือเสมือนว่าผู้ยื่นคาขอนั้นเป็นผู้รับใบอนุญาต
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับโอนใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๒ ในกรณีผู้รับใบอนุญาตตาย ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกยื่นคาขอต่อผู้อนุญาต
เพื่อรับโอนใบอนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตตาย หรือภายในระยะเวลาที่ผู้อนุญาตขยาย
เวลาให้ตามความจาเป็น ถ้ามิได้ยื่นคาขอภายในระยะเวลาที่กาหนดให้ถือว่าใบอนุญาตสิ้นอายุ หากจะประกอบ
กิจการโรงงานต่อไปให้ดาเนินการขอรับใบอนุญาตใหม่
ในระหว่างระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเสมือนว่าทายาทหรือผู้จัดการมรดกซึ่งเข้าประกอบ
กิจการโรงงานเป็นผู้รับใบอนุญาต
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ให้นาความในสองวรรคก่อนมา
ใช้บังคับแก่ผู้อนุบาลโดยอนุโลม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับโอนใบอนุญ าตและการออกใบอนุญ าต ให้ เป็นไป
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๓ ผู้ รับ ใบอนุ ญ าตต้องแสดงใบอนุญ าตไว้ ณ ที่เปิดเผยและเห็ นได้ง่ ายในโรงงาน
ของตน
มาตรา ๒๔ เมื่อมีการเปลี่ยนชื่อโรงงานหรือชื่อผู้รับใบอนุญ าต ให้ผู้ รับใบอนุญาตแจ้งเป็น
หนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยน
มาตรา ๒๕ ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทาลาย ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบแทนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทาลาย
มาตรา ๒๖ ผู้ รับ ใบอนุ ญ าตซึ่งประสงค์จะย้ายเครื่องจักรบางส่ ว นที่ติดตั้งในโรงงานไปยัง
สถานที่อื่นเพื่อประกอบกิจการโรงงานเป็นการชั่วคราว ให้ยื่นคาขออนุญาตต่อผู้อนุญาต พร้อมทั้งแผนผังและ
รายละเอียดอื่นแสดงเหตุผลประกอบการพิจารณาด้วย

- ๕๑๐ ถ้าผู้ อนุ ญ าตเห็ น สมควร ก็ให้ สั่ งอนุญ าตให้ ย้ายเครื่องจักรไปประกอบกิจการตามคาขอได้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่มีคาสั่ง ในการนี้จะกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการ
เพื่อความปลอดภัยให้ปฏิบัติด้วยก็ได้
ถ้ า ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตมี ค วามจ าเป็ น จะต้ อ งประกอบกิ จ การนั้ น เกิ น กว่ า ระยะเวลาที่ ได้ รั บ
ใบอนุ ญ าตตามวรรคสอง ก็ ให้ ข อขยายระยะเวลาต่ อ ผู้ อ นุ ญ าตก่ อ นระยะเวลานั้ น สิ้ น สุ ด ลง ถ้ า ผู้ อ นุ ญ าต
เห็นสมควรก็ให้สั่งอนุญาตขยายระยะเวลาต่อไปได้ไม่เกินหนึ่งปี
มาตรา ๒๗ ผู้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์ จะย้ายโรงงานไปยังที่อื่น ให้ดาเนินการเสมือนการตั้ง
โรงงานใหม่
มาตรา ๒๘ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดเลิกประกอบกิจการโรงงาน ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาต
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลิกประกอบกิจการโรงงาน
ถ้าผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงโรงงานจาพวกที่ ๓ เป็นโรงงานจาพวกที่ ๑ หรือ
โรงงานจาพวกที่ ๒ แล้วแต่กรณี ให้แจ้งการเลิกประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่ง และเมื่อจะประกอบ
กิจการโรงงานต่อไปให้ดาเนิ น การตามที่บั ญ ญัติไว้ในพระราชบัญ ญัตินี้ ส าหรับการประกอบกิจการโรงงาน
จาพวกดังกล่าว
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่มีกฎกระทรวงตามมาตรา ๗ หรือประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๓๒
(๑) ทาให้ โรงงานจาพวกที่ ๑ หรือโรงงานจาพวกที่ ๒ เปลี่ยนเป็นโรงงานจาพวกที่ ๓ ถ้าผู้ประกอบกิจการ
โรงงานยื่นคาขอใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ ภายในกาหนดสามสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนั้นมีผลบังคับ
ให้ผู้นั้นประกอบกิจการโรงงานต่อไปได้โดยมีฐานะเสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตและให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาต
โดยไม่ชักช้า
มาตรา ๓๐ ให้รัฐมนตรีมีอานาจกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ท้องที่ใดท้องที่
หนึ่งเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมได้
การประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ ๒ หรือโรงงานจาพวกที่ ๓ ภายในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมตามวรรคหนึ่ง หรือเขตนิคมอุตสาหกรรมซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบตามมาตรา ๑๑ หรือได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๒ แล้วแต่
กรณี แต่การประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๘ ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒
(๑) และบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวกับการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ถือเสมือน
เป็นผู้แจ้งหรือผู้รับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี
เมื่อได้กาหนดให้ ท้องที่ใดเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมหรือจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแล้ว รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงกาหนดให้บริเวณโดยรอบเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมภายในระยะที่กาหนดเป็นเขตห้ามประกอบกิจการโรงงานโดย
เด็ดขาดหรือจะอนุญาตให้ประกอบกิจการได้เฉพาะโรงงานบางประเภท ชนิดหรือขนาดใดก็ได้

- ๕๑๑ มาตรา ๓๑ เพื่ อประโยชน์ ในการบริห ารราชการให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพและการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน ถ้าการประกอบกิจการโรงงานใดมีกรณีที่เกี่ยวข้องอันจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอื่นอยู่ด้วย พนัก งานเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจดาเนินการตามกฎหมายในเรื่องนั้นๆ อาจกาหนดวิธีการในการดาเนินการเพื่อพิจารณา
อนุญาตร่วมกันก็ได้
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งจะกาหนดให้กระทาโดยมีการยื่นคาขอร่วมกัน หรือจะให้มีผล
เป็นการยกเว้นแบบเอกสารที่ต้องใช้ รายการและข้อมูลที่ต้องแสดง สถานที่ต้องยื่นคาขอหรือเอกสาร และ
ขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตที่ซ้าซ้อนหรือคล้ายคลึงกัน หรืออาจก่อให้เกิดอุปสรรคแก่การพิจารณาอนุญาต
ร่วมกันโดยไม่จาเป็นเสียก็ได้ และในกรณีที่สมควรจะกาหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการใดให้ต้องปฏิบัติเพิ่มเติมแทน
ก็ได้ แต่การอนุญาตจะต้องเป็นไปตามรูปแบบที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการนั้น
ในการพิจารณาอนุญาตร่วมกัน พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจตรวจสอบ ผู้มีอานาจพิจารณา
ส่ ว นหนึ่ งส่ ว นใดในการอนุ ญ าตหรือ ผู้ มี อ านาจอนุ ญ าตอาจมอบอ านาจของตนให้ พ นั กงานเจ้าหน้ าที่ อื่ น ที่
เกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุญาตเป็นผู้ดาเนินการแทนได้ตามความเหมาะสม
การก าหนดและการมอบอ านาจตามวรรคสองและวรรคสาม เมื่ อ ประกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษาแล้วให้มีผลใช้บังคับได้
หมวด ๒
กำรกำกับและดูแลโรงงำน

มาตรา ๓๒ เพื่ อ ประโยชน์ ในทางเศรษฐกิ จ การอนุ รัก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ ม ความมั่ น คง ความ
ปลอดภัยของประเทศหรือของสาธารณชน ให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอานาจกาหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดจานวนและขนาดของโรงงานแต่ละประเภทหรือชนิดที่จะให้ตั้งหรือขยาย หรือที่
จะไม่ให้ตั้งหรือขยายในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง
(๒) กาหนดชนิด คุณภาพ อัตราส่วนของวัตถุดิบ แหล่งกาเนิดของวัตถุดิบและหรือปัจจัยหรือ
ชนิดของพลังงานที่จะนามาใช้หรือผลิตในโรงงาน
(๓) กาหนดชนิดหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโรงงานที่จะให้ตั้งหรือขยาย
(๔) กาหนดให้นาผลผลิตของโรงงานที่จ ะให้ตั้งหรือขยายไปใช้ในอุตสาหกรรมบางประเภท
หรือให้ส่งผลผลิตออกนอกราชอาณาจักรทั้งหมดหรือบางส่วน
มาตรา ๓๓ ถ้าโรงงานจาพวกที่ ๒ หรือโรงงานจาพวกที่ ๓ หยุดดาเนินงานติดต่อกันเกินกว่า
หนึ่งปี ผู้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ ๒ หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ ๓ แล้วแต่
กรณี ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันพ้นกาหนดหนึ่งปี

- ๕๑๒ ถ้าบุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งประสงค์จะประกอบกิจการโรงงานต่อไป ให้แจ้งเป็นหนังสือ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนเริ่มประกอบกิจการและถ้าเป็นโรงงานจาพวกที่ ๓ จะต้องได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อนแล้วจึงประกอบกิจการโรงงานได้
ในการให้ ป ระกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ ๓ ต่อไปนั้น ให้ นามาตรา ๑๕ วรรคสอง และ
มาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๔ ในกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงานเนื่องจากโรงงานหรือเครื่องจักรของโรงงานไม่ว่าจะ
เป็นกรณีของโรงงานจาพวกใด ถ้าอุบัติเหตุนั้น
(๑) เป็นเหตุให้บุคคลถึงแก่ความตาย เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ ซึ่งภายหลังเจ็ดสิบสองชั่วโมงแล้ว
ยังไม่สามารถทางานในหน้าที่เดิมได้ ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ
ภายในสามวันนับแต่วันตาย หรือวันครบกาหนดเจ็ดสิบสองชั่วโมง แล้วแต่กรณี
(๒) เป็นเหตุให้โรงงานต้องหยุดดาเนินงานเกินกว่าเจ็ดวัน ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานแจ้งเป็น
หนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในสิบวันนับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ
เมื่อเกิดอุบัติเหตุในโรงงานใดตามวรรคหนึ่ง ให้ พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจโรงงานและ
เครื่องจักรและพิจารณาดาเนินการตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๙ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๓๕ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญ ญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในโรงงานหรืออาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่มีเหตุควรสงสัยว่ าจะประกอบ
กิจการโรงงานในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการของสถานที่ดังกล่าว เพื่อ
ตรวจสภาพโรงงาน อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะ สภาพเครื่องจักร หรือการกระทาใดที่อาจเป็นการฝ่าฝืน
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
(๒) นาตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่สงสัยเกี่ยวกับคุณภาพในปริมาณพอสมควรเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(๓) ตรวจ ค้น กัก ยึดหรืออายัดผลิตภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ สมุดบัญชี เอกสารหรือสิ่งใดๆ ที่
เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีเหตุสงสัยว่าการประกอบกิจการของโรงงานอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
ทีอ่ ยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน หรือมีการกระทาผิดต่อพระราชบัญญัตินี้
(๔) มีห นั งสื อเรีย กบุ คคลใดมาให้ ถ้อยคาหรือให้ ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาได้
มาตรา ๓๖ เมื่อปรากฏว่าบุคคลใดกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่ากระทาการเช่นว่านั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการไม่ต่ากว่าระดับ ๔ มีอานาจจับกุมผู้
นั้นเพื่อส่งพนักงานสอบสวนดาเนินการต่อไปตามกฎหมาย
มาตรา ๓๗ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่า ผู้ประกอบกิจการโรงงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือการประกอบกิจการโรงงานมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหาย

- ๕๑๓ หรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อานาจสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระทาที่ฝ่าฝืนหรือแก้ไขหรือปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรื อเหมาะสมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดได้
ในกรณีที่เห็นสมควร เมื่อได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวง หรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจผูกมัดประทับตราเครื่องจักร เพื่อมิให้เครื่องจักรทางานได้ในระหว่างการปฏิบัติตาม
คาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๘ การส่งคาสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นาส่ง ณ ภูมิลาเนาหรือ
โรงงานของบุคคลซึ่งระบุไว้ในคาสั่ง ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการของ
บุคคลนั้น หรือจะส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้
ในกรณีที่พนักงานเจ้ าหน้าที่นาส่งแล้วแต่บุคคลซึ่งระบุไว้ในคาสั่งปฏิเสธไม่ยอมรับคาสั่ง ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจไปเป็นพยานเพื่อวางคาสั่งไว้ ณ ที่นั้น แต่ถ้าไม่พบ
บุคคลซึ่งระบุไว้ในคาสั่ง ณ ภูมิลาเนาหรือสถานที่ทาการของบุคคลนั้นจะส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว
ซึ่งอยู่หรือทางาน ณ ที่นั้นก็ได้ และถ้าไม่พบบุคคลใดหรือพบแต่ไม่มีบุคคลใดยอมรับไว้แทน ให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ใน
ที่ที่เห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือโรงงานนั้นต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจที่ไปเป็นพยาน
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าบุคคลซึ่งระบุไว้
ในคาสั่งได้รับคาสั่งนั้นแล้ว แต่ถ้าเป็นการส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยการปิดคาสั่ง ให้ถือว่า
ได้รั บ คาสั่ งนั้ น เมื่อครบกาหนดห้ าวัน ท าการนับ แต่ วัน ที่ พ นัก งานไปรษณี ย์ได้ส่ งหรือวันที่ ได้ปิ ดค าสั่ งนั้น ไว้
แล้วแต่กรณี
มาตรา ๓๙ ในกรณี ที่ ผู้ ป ระกอบกิ จ การโรงงานใดจงใจไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสั่ งของพนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๗ โดยไม่มีเหตุอันควรหรือในกรณีที่ปรากฏว่าการประกอบกิจการของโรงงานใดอาจจะ
ก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนอย่างร้ายแรงแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ ในโรงงานหรือที่
อยู่ใกล้ เคียงกับโรงงานให้ ป ลัดกระทรวงหรือผู้ ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายมีอานาจสั่งให้ ผู้ประกอบกิจการ
โรงงานนั้นหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว และปรับปรุงแก้ไขโรงงานนั้นเสีย
ใหม่หรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนด
ถ้าผู้ประกอบกิจการโรงงานได้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
กาหนดแล้ว ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายสั่งให้ประกอบกิจการโรงงานต่อไปได้
ถ้าผู้ประกอบกิจการโรงงานไม่ปรับปรุงแก้ไขโรงงานหรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง ภายในเวลาที่
กาหนด ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายมีอานาจสั่งปิดโรงงานได้ และในกรณีที่เป็นโรงงาน
จาพวกที่ ๓ ให้คาสั่งปิดโรงงานดังกล่าวมีผลเป็นการเพิกถอนใบอนุญาตด้วย
มาตรา ๔๐ คาสั่งให้ ห ยุดประกอบกิจการหรือคาสั่ งปิดโรงงาน ให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ปิ ด
ประกาศไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ โรงงานนั้นอย่างน้อยสามแห่ง ทั้งนี้ ให้มีข้อความแจ้งให้ทราบด้วยว่าห้ามมิให้ผู้
ปฏิบัติหน้าที่ในโรงงาน คนงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนทางานในโรงงานเพื่อให้โรงงานประกอบกิจการต่อไปได้
อีกภายหลังมีคาสั่งให้หยุดประกอบกิจการหรือคาสั่งปิดโรงงาน

- ๕๑๔ มาตรา ๔๑ คาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๗ หรือคาสั่งของปลัดกระทรวงหรือผู้
ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายให้หยุดประกอบกิจการโรงงานตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง หรือคาสั่งปิดโรงงานตาม
มาตรา ๓๙ วรรคสาม ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคาสั่ง คาวินิจฉัยของรัฐมนตรี
ให้เป็นที่สุด
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ย่อมไม่เป็นการทุเลาการปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือคาสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานหรือคาสั่งให้ปิดโรงงาน เว้นแต่รัฐมนตรีจะมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
มาตรา ๓๗ ถ้ามีเหตุที่ทางราชการสมควรเข้าไปดาเนินการแทน ให้ ปลั ดกระทรวงหรือผู้ ซึ่งปลัดกระทรวง
มอบหมายมีอานาจสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือมอบหมายให้บุคคลใดๆ เข้าจัดการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตาม
คาสั่งนั้นได้ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าจัดการนั้นตามจานวนที่
จ่ายจริงรวมกับเบี้ยปรับในอัตราร้อยละสามสิบต่อปีของเงินจานวนดังกล่าว
ถ้าทางราชการได้เข้าไปจัดการแก้ไขปัญหามลพิษหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
โรงงาน ให้ ขอรับ เงิน ช่วยเหลือจากกองทุน สิ่ งแวดล้ อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริมและรักษาคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่ งชาติเพื่อใช้จ่ายในการดาเนิน การได้ และเมื่อได้รับเงินตามวรรคหนึ่งจากผู้ประกอบกิจการ
โรงงานแล้วให้ชดใช้เงินช่วยเหลือที่ได้รับมาคืนแก่กองทุนสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อไป
มาตรา ๔๓ ผู้ ป ระกอบกิ จ การโรงงานจ าพวกที่ ๒ และโรงงานจ าพวกที่ ๓ ต้ อ งช าระ
ค่าธรรมเนียมรายปีตามหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาที่ยังประกอบกิจการ
ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนดให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละห้าต่อเดือน และถ้ายังไม่ยินยอมเสีย
ค่าธรรมเนียมโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการประกอบกิจการไว้จนกว่า
จะได้เสียค่าธรรมเนียมและเงินเพิ่มครบจานวน และให้นามาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๔๔ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจาตัวเมื่อผู้ซึ่ง
เกี่ยวข้องร้องขอ
บัตรประจาตัวพนั กงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
หมวด ๓
บทกาหนดโทษ

มาตรา ๔๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕)
หรือ (๘) หรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท

- ๕๑๕ มาตรา ๔๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๖) หรือ (๗) หรือ
ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๔๗ ผู้ใดจัดทาผลการตรวจสอบตามมาตรา ๙ อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
สองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๘ ผู้ใดประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ ๒ โดยไม่ได้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ
ตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๙ ผู้ ป ระกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ ๒ ผู้ ใดแจ้งการประกอบกิจการไม่ ถูกต้ อง
ครบถ้วนตามที่กาหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ วรรคห้า หรือ
มาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๕๐ ผู้ใดประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ ๓ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒
วรรคหนึ่ง หรือตั้งโรงงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีที่โรงงานตามวรรคหนึ่ง เป็นโรงงานประเภทหรือชนิดที่กาหนดจานวนหรือขนาดที่จะ
ให้ตั้งหรือไม่ให้ตั้งในท้องที่ใดตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๓๒ (๑) ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสี่ปี
หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๑ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง มาตรา ๑๙
มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๕๒ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดขยายโรงงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขยายโรงงานตามมาตรา
๑๘ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีที่โรงงานตามวรรคหนึ่งเป็นโรงงานประเภทหรือชนิดที่กาหนดจานวนหรือขนาดที่จะ
ให้ขยายหรือไม่ให้ขยายในท้องที่ใดตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๓๒ (๑) ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
สี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๓ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๕๔ ผู้ประกอบกิจการโรงงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๕๕ ผู้ใดประกอบกิจการโรงงานในระหว่างที่ได้มีคาสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงาน
หรือภายหลังที่มีคาสั่งให้ปิดโรงงาน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ และให้ปรับอีกวันละห้าพันบาทจนกว่าจะหยุดประกอบกิจการ

- ๕๑๖ สถาปนิกหรือวิศวกรผู้ใดยังฝ่าฝืนทางานในโรงงานเฉพาะส่วนที่มีคาสั่งให้หยุดประกอบกิจการ
หรือยังฝ่าฝื นทางานในโรงงานที่มีคาสั่งปิดโรงงานแล้ วเพื่อให้ โรงงานประกอบกิจการต่อไป ต้องระวางโท ษ
เช่นเดียวกับผู้ประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่ง
ผู้ที่ทางานในโรงงานหรือคนงานผู้ใดยังฝ่ าฝืนทางานในโรงงานเฉพาะส่วนที่มีคาสั่งให้ หยุด
ประกอบกิจการหรือยังฝ่าฝืนทางานในโรงงานที่มีคาสั่งปิดโรงงานแล้ว ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้ร่วมกระทา
หรือสนับสนุนการกระทาความผิ ดตามวรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี แต่ศาลจะลงโทษน้อยเพียงใดก็ได้โดยคานึงถึง
ฐานะ ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ความจงใจฝ่าฝืนกฎหมาย และความมีส่วนสาคัญในการกระทา
มาตรา ๕๖ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ให้ ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรา ๓๕ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ปรับอีกวันละไม่เกิน
ห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๕๘ ผู้ใดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เครื่องจักรที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ผูกมัด
ประทับตราไว้ตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง กลับทางานได้อีก ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๙ ผู้ ใ ดขั ด ขวางหรื อ ไม่ ให้ ค วามสะดวกแก่ บุ ค คลซึ่ ง ปลั ด กระทรวงหรื อ ผู้ ซึ่ ง
ปลัดกระทรวงมอบหมายให้เข้าจัดทาเพื่อให้การเป็นไปตามคาสั่งตามมาตรา ๔๒ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๐ ผู้ใดกระทาการใดๆ ให้ คาสั่งหยุดประกอบกิจการโรงงานหรือคาสั่งปิดโรงงาน
ชารุดหรือเสียหาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๑ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้ถือว่า
สถาปนิกหรือวิศวกรที่ทางานในโรงงานและมีหน้าที่รับผิดชอบในการงานส่วนที่มีกรณีการกระทาความผิดนั้น
เกิดขึ้น มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นในการกระทาความผิดกับผู้ประกอบกิจการโรงงานและต้องรับโทษเช่นเดียวกับ
ผู้ประกอบกิจการโรงงาน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วยกับการกระทาความผิดนั้น
นอกจากต้องรับโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ปลัดกระทรวงแจ้งชื่อและการกระทาของบุคคลเช่น
ว่านั้นให้คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือคณะกรรมการควบคุมการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมทราบเพื่อพิจารณาดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพวิศวกรรมตามควรแก่กรณีต่อไป
มาตรา ๖๒ ผู้ใดเคยถูกลงโทษเพราะเหตุกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้แล้วครั้งหนึ่ง
ถ้าได้กระทาความผิดในบทบัญญัติเดียวกันกับที่เคยถูกลงโทษแล้วนั้นซ้าอีก ให้ศาลพิจารณาเพิ่มโทษที่จะลงแก่
ผู้นั้นอย่างน้อยอีกหนึ่งในสามของอัตราโทษจาคุกหรือเพิ่มโทษอีกกึ่งหนึ่งของอัตราโทษปรับสาหรับความผิดนั้น

- ๕๑๗ มาตรา ๖๓ ในกรณี ที่ ห้ า งหุ้ น ส่ ว น บริ ษั ท หรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น กระท าความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัตินี้ กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระทาอันเป็นความผิดนั้น ต้องระวาง
โทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้ นๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทานั้นได้กระทาโดยตนมิได้รู้เห็น
หรือยินยอมด้วย
มาตรา ๖๔ ในกรณีที่มีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าบุคคลผู้ที่อาศัยอยู่
ใกล้ชิดหรือติดต่อกับ โรงงานที่มีการกระทาความผิดเกิดขึ้น หรือบุคคลซึ่งความเป็นอยู่ถูกกระทบกระเทือน
เนื่องจากการกระทาความผิดเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๖๕ ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค
ได้ตามความเหมาะสม
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีแต่ละคณะให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านกฎหมาย
จานวนสามคน โดยมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี แต่เมื่อพ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
การพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ การประชุม และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ
คดี ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ความผิดตามมาตรา ๕๐ วรรคสองหรือมาตรา
๕๒ วรรคสอง ให้ คณะกรรมการเปรีย บเทียบคดีมีอานาจเปรียบเทียบปรับได้ ถ้าเห็ นว่าผู้ต้องหาไม่ควรถูก
ฟ้องร้องหรือได้รับโทษถึงจาคุก และเมื่อผู้ต้องหาได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี
การเปรียบเทียบปรับ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในกรณี ที่ พ นั ก งานสอบสวนพบว่ า ผู้ ใดกระท าความผิ ด ตามวรรคสี่ แ ละผู้ นั้ น ยิ น ยอมให้
เปรียบเทียบปรับ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้แก่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ
บทเฉพำะกำล

มาตรา ๖๖ คาขออนุญาตใดๆ ที่ได้ยื่นไว้ และการอนุญาตใดๆ ที่ได้ให้ไว้และยังอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาของผู้อนุญาต หรือการปฏิบัติของผู้ขออนุญาตตามที่ได้รับอนุญาต แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็นคาขอ
อนุญาตหรือการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม ในกรณีที่คาขออนุญาตหรือการอนุญาตดังกล่าวมีข้อ
แตกต่างไปจากคาขออนุญาต หรือการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้มีอานาจอนุญาตมีอานาจสั่งให้แก้ไข
เพิ่มเติมได้ตามความจาเป็น เพื่อให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๗ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ออกให้แก่บุคคลใดๆ ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงานก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุที่กาหนดไว้

- ๕๑๘ ให้ถือว่าใบอนุญาตตั้งโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เป็ นใบอนุญ าตประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญั ตินี้ และให้ ผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งโรงงานดังกล่าวมี
หน้าที่ดาเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๘ บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานให้คงใช้บังคับ
ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร
อำนันท์ ปันยำรชุน
นำยกรัฐมนตรี

- ๕๑๙ อัตรำค่ำธรรมเนียม

(๑) คาขอ
ฉบับละ
(๒) ใบอนุญาตหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน
ฉบับละ
(๓) ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ
(๔) การต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามอัตราใน (๒)
(๕) ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการโรงงาน
ปีละ

๑๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐

บาท
บาท
บาท

๓๐,๐๐๐

บาท

ในการออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมจะกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกันโดย
คานึงถึงขนาดและกิจการของโรงงานที่เกี่ยวข้องก็ได้

- ๕๒๐ หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒ มี
บทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันและไม่เอื้ออานวยต่อการส่งเสริมการประกอบ
กิจการโรงงาน เนื่องจากกาหนดให้โรงงานทุกลักษณะต้องขออนุญาตเช่นเดียวกันทั้งๆ ที่ตามสภาพที่เป็นจริง
โรงงานต่างๆ มีลักษณะที่แตกต่างกัน โรงงานบางประเภทไม่จาเป็นจะต้องควบคุมดูแลการตั้งโรงงาน เพียงแต่
ดูแลการดาเนินงานเท่านั้น คงมีแต่โรงงานบางประเภทที่อาจเกิดอันตรายจากการประกอบกิจการได้เท่านั้นที่
ควรจะควบคุมการจัดตั้งอย่างเคร่งครัด จึงสมควรปรับปรุงระบบการควบคุมดูแลให้สอดคล้องกั บสภาพการ
ประกอบกิจการด้วยการให้โรงงานบางลักษณะอาจประกอบกิจการได้ภายใต้ระบบการกากับตามปกติ และ
โรงงานบางลั กษณะจะต้องแจ้ งให้ ทราบก่อนจึ งจะเริ่มประกอบกิจการได้ โดยคงมีแต่โรงงานบางลักษณะที่
จาเป็ น เท่ านั้ น ที่ จ ะยั งคงใช้ ร ะบบการอนุ ญ าต และสมควรปรับ ปรุงวิธีก ารอนุ ญ าตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้ น ด้ว ย
นอกจากนี้ ได้ก าหนดให้ มี การประสานงานกั น ระหว่างพนัก งานเจ้าหน้ าที่ ที่เกี่ย วข้ องกับ การอนุ ญ าตตาม
กฎหมายให้พิจารณาลดการดาเนินงานที่ซ้าซ้อนกันเพื่อความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ และสมควรปรับปรุงการ
ควบคุมการประกอบกิจการโรงงานให้เป็นไปโดยได้ผลยิ่งขึ้นด้ วยการให้มีการออกกฎเพื่อกาหนดขอบเขตการ
ประกอบกิจการโรงงานให้ชัดเจน และกาหนดขั้นตอนการใช้อานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกคาสั่งเพื่อ
บังคับให้โรงงานปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมกับปรับปรุงอัตราโทษและกาหนดให้มีการร่วมรับผิด สาหรับผู้ที่
ทางานในโรงงานนอกเหนือจากเจ้าของโรงงานเพื่อให้การควบคุมโรงงานเป็นไปอย่างได้ผลยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้

- ๕๒๑ คำสั่งกระทรวงอุตสำหกรรม
ที่ ๓๙๒ / ๒๕๔๕
เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ.๒๕๓๕

...........................................................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม แต่งตั้งให้ผู้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร)
ดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
๑. ผู้ อ านวยการส านั ก อนามั ย รองผู้ อ านวยการส านั ก อนามั ย สั่ ง ราชการกองอนามั ย
สิ่งแวดล้อม ผู้อานวยการกองอนามัยสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลโรงงาน หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลอาหาร
หัวหน้าฝ่ายอาชีวอนามัย และหัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลทั่วไป
๒. ผู้อานวยการเขต ผู้ช่วยผู้อานวยการเขตสั่งราชการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และ
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
๓. นั ก วิ ช าการสุ ข าภิ บ าล และเจ้ าหน้ าที่ อ นามั ย ตั้ งแต่ ระดั บ ๓ ขึ้ น ไปของกองอนามั ย
สิ่งแวดล้อมและของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สานักงานเขต
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีอานาจและหน้าที่ป ฏิบัติตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม และวรรค
ห้า มาตรา ๓๕ (๑) มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ เฉพาะในเขตท้องที่ซึ่ง
อยู่ในอานาจหน้าที่ของตนและโรงงานตามที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจเท่านั้น สาหรับในด้านการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามที่ผู้อานวยการสานักอนามัยหรือผู้อานวยการเขตมอบหมาย ตามแต่กรณี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ได้รับมอบการถ่ายโอนภารกิจาจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กันยำยน พ.ศ.๒๕๔๕
(นำยสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ)
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม

- ๕๒๒ คำสั่งกระทรวงอุตสำหกรรม
ที่ ๓๙๓ / ๒๕๔๕
เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ.๒๕๓๕
...........................................................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พงศ.๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม แต่งตั้งให้ผู้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
๑. เทศบาล
(๑) นายกเทศมนตรี
(๒) ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล
๒. องค์การบริหารส่วนตาบล (อ.บ.ต.)
(๑) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
(๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีอานาจและหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม และวรรคห้า
มาตรา ๓๕ (๑) มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ เฉพาะในเขตท้องที่ซึ่งอยู่ใน
อานาจหน้าที่ของตนและโรงงานตามที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจเท่านั้น สาหรับในด้านการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่
นายกเทศมนตรีมอบหมายกรณีเป็นเทศบาล หรือประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายกรณี
เป็นองค์การบริหารส่วนตาบล
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ได้รับมอบการถ่ายโอนภารกิจจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดในเขตท้องที่ที่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลนั้นตั้งอยู่เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๔๕
(นำยสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ)
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม

- ๕๒๓ -

บัญชีประเภทหรือชนิดของโรงงำนจำพวกที่ ๓
ที่กำหนดถ่ำยโอนภำรกิจให้แก่เทศบำลนคร เมืองพัทยำ และกรุงเทพมหำนคร
ภำยใต้เงื่อนไขใช้คนงำนไม่เกิน ๕๐ คน
และมีมูลค่ำทรัพย์สินถำวรไม่เกิน ๕๐ ล้ำนบำท
ลักษณะการประกอบกิจการโรงงาน
ลาดับที่

และการจัดเข้าประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕

๑.

โรงงานทาขนมปัง หรือขนมเค้ก ทาขนมปังกรอบ หรือขนมอบแห้ง ตามประเภทหรือชนิดของ
โรงงาน ลาดับที่ ๑๐(๑) และ (๒)

๒.

โรงงานทาน้าแข็งก้อนเล็ก หรือ ตัด ซอย บด หรือย่อยน้าแข็งตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ลาดับที่ ๑๔

๓.

โรงงานซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลาดับที่ ๒๖ (๒)

๔.

โรงงานทาวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทาด้วย
ไม้ของอาคารตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลาดับที่ ๓๔ (๒)

๕.

โรงงานทาเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่น ซึ่งมิใช่
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลาดับที่ ๓๗

๖.

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ การพิมพ์ การทาแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทาปก หรือตบแต่ง
สิ่งพิมพ์ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลาดับที่ ๔๑(๑)

๗.

โรงงานทาผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลาดับที่ ๕๘(๑)

๘.

โรงงานกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ลาดับที่ ๖๔ (๑๓)

๙.

โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของเครื่องยนต์ หรือเครื่องกังหัน ดังกล่าว ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลาดับที่ ๖๕

- ๕๒๔ ลักษณะการประกอบกิจการโรงงาน
ลาดับที่

และการจัดเข้าประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๓๕)
ออกตามพระราชบัญญัติโรงงาน พงศ.๒๕๓๕

๑๐.

โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสาหรับใช้ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลาดับที่ ๖๖

๑๑.

โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคานวณ เครื่องทาบัญชี เครื่องจักรสาหรับระบบบัตรเจาะ
เครื่องจักรสาหรับใช้ในการคานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สาหรับ
ปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน หรืออุปกรณ์ (Dieital or Analog Computers or Associated
Electronic Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องเครื่องรวมราคาของขาย
(Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องซึ่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัด
สาเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสาเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลาดับที่ ๖๙

๑๒.

โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้า เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือ
ถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้าดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่อง
ล้าง ซัก ชักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกาลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน
รถบรรทุก รถเทรนเตอร์ รถพ่วงสาหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือ
เตาอบสาหรับใช้ในการอุตสาหกรรม หรือสาหรับใช้ในบ้าน แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า
และรวมถึงส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลาดับที่ ๗๐

๑๓.

โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลาดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า
เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกาเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สาหรับ
แผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจาหน่ายไฟฟ้า เครื่องสาหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือ
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลาดับที่ ๗๑

๑๔.

โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง
เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคาบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ
(วีดีทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มี
สาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับบสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์
ที่เป็นตัวกึ่งนาหรือตัวกึ่งนาชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi-Conductor or Relared Sensitive Semicapacitor devices) คาปาซิเตอร์ หรือคอนเดนเชอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้

- ๕๒๕ ลักษณะการประกอบกิจการโรงงาน
ลาดับที่

และการจัดเข้าประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕
(Fiaed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ
เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกชเรย์หรือชิ้นส่วนสาหรับใช้กับเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลาดับที่ ๗๒

๑๕.

โรงงานซ่อมแซม ทาสีเรือในอู่ต่อเรือ นอกจากเรือยาง ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลาดับที่ ๗๕
(๑)

๑๖.

โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนดัวยแรงคน หรือสัตว์ ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลาดับที่ ๘๐

๑๗.

โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชัง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม ตาม
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลาดับที่ ๘๑ (๑)

๑๘.

โรงงานประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับ เพชร พลอย ทอง เงิน นาค หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลาดับที่ ๘๔ (๑) (๒) และ (๓)
(๑) การทาเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
(๒) การทาเครื่องใช้ด้วยทองคา ทองขาว เงิน นาก หรืออะไหล่ทองหรือโลหะที่มีค่า
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี

๑๙.

โรงงานการทาป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง
แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils) ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลาดับที่ ๘๗ (๕)

๒๐.

โรงงานซ่อมแซมรองเท้า หรือเครื่องหนัง ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลาดับที่ ๙๓

๒๑.

โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสาหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจาตัว ตามประเภทหรือ
ชนิดของโรงงาน ลาดับที่ ๙๔

๒๒.

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยาน
สองล้อหรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ ตามประเภท
หรือชนิดของโรงงาน ลาดับที่ ๙๕ (๑) (๒) (๓) และ (๔)
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว

- ๕๒๖ ลักษณะการประกอบกิจการโรงงาน
ลาดับที่

และการจัดเข้าประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕
(๓) การพ่นสีกันสนิม ยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์

๒๓.

โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทาด้วยเพชร พลอย ทองคา ทองขาว เงิน
นาก หรืออัญมณี ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลาดับที่ ๙๖

๒๔.

โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์ ตามประเภทหรือ
ชนิดของโรงงาน ลาดับที่ ๙๘

๒๕.

โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม ลาดับที่ ๑๐๑ เฉพาะโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน

- ๕๒๗ คำสั่งกระทรวงอุตสำหกรรม
ที่ ๕๑๔/๒๕๔๕
เรื่อง มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่เทศบำลนคร และกรุงเทพมหำนคร มีอำนำจหน้ำที่ตำม
พระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ.๒๕๓๕

......................................................
ตามแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่ง ออกตามความในมาตรา ๓๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กาหนดขอบเขตการถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
๒๕๓๕ สาหรับการกากับดูแลโรงงานจาพวกที่ ๓ โดยให้ มอบอานาจการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ไม่ก่อ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรวม ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กาหนด และการอนุ ญาตให้ ตั้งโรงงานขนาดเล็ กในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหนึ่งที่ไม่มีผลกระทบกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น รวมทั้งการควบคุมดูแล ตรวจตราการดาเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย ภายใต้
หลักเกณฑ์เงื่อนไข วิธีการและมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกาหนด ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้
ดาเนินการตามขอบเขตที่กาหนดดังกล่าวแล้ว นั้น
เพื่อให้การพิจารณาออกใบอนุญาต อนุญาต สั่งการ หรือการดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดังกล่าว อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหก มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ มาตรา
๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ แห่ง พระราชบัญ ญัต ิโ รงงาน พ.ศ.๒๕๓๕
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกคาสั่งไว้ ดังต่อไปนี้
๑. มอบหมายให้ผู้อานวยการเขต และผู้ช่วยผู้อานวยการเขตสั่งราชการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล กรุงเทพมหานครมีอานาจหน้าที่ในการออกใบอนุญาต อนุญาต สั่งการ หรือดาเนินการแล้วแต่กรณี
ตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ และ
มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ เฉพาะโรงงานตามที่กาหนดในบัญชีประเภทหรือชนิดของ
โรงงานจาพวกที่ ๓ ท้ายคาสั่งนี้ ในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ
๒. มอบหมายให้นายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาลสาหรับเทศบาลนคร มีอานาจหน้าที่ใน
การออกใบอนุญาต อนุญาต สั่งการ หรือดาเนินการแล้วแต่กรณี ตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๘

- ๕๒๘ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
๒๕๓๕ เฉพาะโรงงานตามที่กาหนดในบัญ ชีป ระเภทหรือชนิดของโรงงานจาพวกที่ ๓ ท้ายคาสั่งนี้ ในพื้นที่
เทศบาลนครที่รับผิดชอบ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ได้รับมอบการถ่ายโอนภารกิจจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้นไป

สัง่ ณ วันที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๔๕
(นำยมนู เลียวไพโรจน์)
ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม

- ๕๒๙ -

๓.๕ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

- ๕๓๐ -

- ๕๓๑ -

พระรำชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่
พุทธศักรำช ๒๔๕๗
[แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๑๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๒]

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ดารัสเหนือเกล้าฯ ให้ ประกาศทราบทั่วกันว่า เมื่อในรัชกาลแห่งสมเด็จพระบรมชนกนารถ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ขึ้นเมื่อ
พระพุทธศักราช ๒๔๔๐ และได้ใช้พระราชบัญญัตินั้นเป็นแบบแผนวิธีปกครองทั่วพระราชอาณาจักร อันอยู่
ภายนอกจังหวัดกรุงเทพฯ มาจนบัดนี้ พระราชบัญญัติอื่น ๆ อันเนื่องด้วยวิธีปกครองราษฎร ซึ่งตั้งขึ้นภายหลัง
ต่อมา ได้ยึดพระราชบั ญญั ติลักษณะปกครองท้องที่นี้เป็นหลักอีกเป็นอันมาก เพราะฉะนั้นพระราชบัญญั ติ
ลักษณะปกครองท้องที่ นับว่าเป็นพระราชบัญญัติสาคัญในการปกครองพระราชอาณาจักรอย่างหนึ่ง
ตั้ งแต่ ได้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะปกครองท้ อ งที่ ในพระพุ ท ธศั ก ราช ๒๔๔๐ มา วิ ธี
ปกครองพระราชอาณาจักรได้จัดการเปลี่ยนแปลงดาเนินมาโดยล าดับหลายอย่าง ทรงพระราชดาริเห็ นว่า
ถึงเวลาอันสมควรที่จะแก้ไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ให้ตรงกับวิธีการปกครองที่เป็นอยู่ทุกวันนี้
จึ งได้ ท รงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ ให้ แ ก้ไขพระราชบั ญ ญั ติ ลั กษณะปกครองท้ องที่ รัตนโกสิ น ทร ศก ๑๑๖
ของเดิม แห่งใดที่ยังใช้ได้ให้คงไว้ แห่งใดที่เก่าเกินกว่าวิธีปกครองทุกวันนี้ ก็แก้ไขให้ตรงกับเวลารวบรวมตรา
เป็นพระราชบัญญัติไว้ สืบไปดังนี้
หมวดที่ ๑
ว่ำด้วยนำมและกำรใช้พระรำชบัญญัติ

มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ เรี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะปกครองท้ อ งที่ พระ
พุทธศักราช ๒๔๕๗”

- ๕๓๒ มาตรา ๒ ๑ พระราชบั ญ ญั ตินี้ ตั้ งแต่ วัน ประกาศแล้ ว ให้ ใช้ทั่ ว ทุก มณฑล เว้นแต่ ในจังหวัด
กรุงเทพฯ ชั้นใน และเมื่อใช้พระราชบัญญัตินี้แล้วให้ยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่รัตนโกสินทร
ศก ๑๑๖ เสีย ใช้พระราชบัญญัตินี้แทนสืบไป
มาตรา ๓ บรรดาพระราชกาหนดกฎหมายแต่ก่อน บทใดข้อความขัดกับพระราชบั ญญัตินี้
ให้ยกเลิกกฎหมายบทนั้นตั้งแต่วันที่ได้ใช้พระราชบัญญัตินี้ไป
การยกเลิกตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
จะกระทามิได้๒
มาตรา ๔ อานาจหน้าที่สมุหเทศาภิบาล ซึ่งกล่าวต่อไปในพระราชบัญญัตินี้ ส่วนในมณฑล
กรุงเทพฯ ให้เป็นอานาจและหน้าที่ของเสนาบดีกระทรวงนครบาล หรือข้าราชการผู้ใหญ่ในกระทรวงนครบาล
ซึ่งเสนาบดีกระทรวงนครบาล จะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มีอานาจหน้าที่เฉพาะการนั้น ๆ อีก
ประการหนึ่งความที่กล่าวต่อไปในพระราชบัญญัตินี้ แห่งใดมีใจความว่า สมุหเทศาภิบาลจะทาได้ด้วยอนุมัติของ
เสนาบดี ใจความอัน นี้ไม่ต้องใช้ ในส่วนมณฑลกรุงเทพฯ เพราะหน้าที่สมุหเทศาภิบาลและเสนาบดีในส่วน
มณฑลกรุงเทพฯ รวมอยู่ในตาแหน่งเสนาบดีกระทรวงนครบาล
มาตรา ๕ ให้เสนาบดีผู้บัญชาการปกครองท้องที่มีอานาจที่จะตั้งกฎข้อบังคับ สาหรับจัดการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าและกฎนั้นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต และประกาศในหนังสือ
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ก็ให้ถือว่าเป็นเหมือนส่วนหนึ่งในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ ในการที่จะกาหนดเขตหมู่บ้านและตาบลทั้งปวงในหัวเมืองใด ให้ผู้ว่าราชการเมือง
นั้น เมื่อได้อนุ มัติของสมุห เทศาภิ บ าลแล้ ว มีอานาจที่จะกาหนดได้ และการที่จะกาหนดเขตอาเภอนั้นก็ให้
สมุห เทศาภิบ าลมีอานาจที่จะกาหนดได้ เมื่อได้รับอนุมัติของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยแล้ว ฉะนั้น ส่ วน
มณฑลกรุงเทพฯ เสนาบดีกระทรวงนครบาลกาหนดได้เด็ดขาด
หมวดที่ ๒
ว่ำด้วยวิธีอธิบำยศัพท์ที่ใช้ในพระรำชบัญญัติ

มาตรา ๗ ศัพท์ว่า บ้าน และ เจ้าบ้าน ซึ่งกล่าวในพระราชบัญญัตินี้ ให้พึงเข้าใจดังนี้ คือ
ข้อ ๑ ศัพท์ว่า บ้านนั้น หมายความว่า เรือนหลังเดียวก็ตาม หลายหลังก็ตาม ซึ่งอยู่ในเขตที่มี
เจ้าของเป็นอิสระส่วนหนึ่งนับในพระราชบัญญัตินี้ว่า บ้านหนึ่ง ห้องแถว และแพ หรือเรือชาซึ่งจอดประจาอยู่
ที่ใด ถ้ามีเจ้าของหรือผู้เช่าครอบครองเป็นอิสระต่างหากห้องหนึ่ง หลังหนึ่ง ลาหนึ่ง หรือหมู่หนึ่ง ในเจ้าของหรือ
ผู้เช่าคนหนึ่ง นั้น ก็นับว่าบ้านหนึ่ง เหมือนกัน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๑/-/หน้า ๒๒๙/๑๗ กรกฎาคม ๒๔๕๗
๒ มาตรา ๓ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
๑

- ๕๓๓ ข้ อ ๒ ศั พ ท์ ว่ า เจ้ า บ้ า นนั้ น หมายความว่ า ผู้ อ ยู่ ป กครองบ้ า น ซึ่ งได้ ว่ า มาแล้ ว ในข้ อ ก่ อ น
จะครอบครองด้วยเป็นเจ้าของก็ตาม ด้วยเป็นผู้เช่าก็ตาม ด้วยเป็นผู้อาศัยโดยชอบด้วยกฎหมายก็ตาม นับตาม
พระราชบัญญัตินี้ว่าเป็นเจ้าบ้าน
ข้อ ๓ วัด โรงพยาบาล โรงทหาร โรงเรียน เรือนจา ที่ทาการไปรษณีย์ สถานีรถไฟ สถานที่
ต่าง ๆ ของรัฐบาล อยู่ในความปกครองของหัวหน้าในที่นั้น ไม่นับเป็นบ้านตามพระราชบัญญัตินี้
หมวดที่ ๓
ว่ำด้วยลักษณะปกครองหมู่บ้ำน

ตอน ๑
กำรตั้งหมู่บ้ำน

มาตรา ๘ บ้ านหลายบ้ านอยู่ ในท้ อ งที่ อั น หนึ่ ง ซึ่งควรอยู่ในความปกครองอัน เดี ยวกัน ได้
ให้จัดเป็นหมู่บ้านหนึ่ง ลักษณะที่กาหนดหมู่บ้านตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือความสะดวกแก่การปกครองเป็น
ประมาณ คือ
ข้ อ ๑ ถ้ า เป็ น ที่ มี ค นอยู่ ร วมกั น มาก ถึ งจ านวนบ้ านน้ อ ย ให้ ถื อ เอาจ านวนคนเป็ น ส าคั ญ
ประมาณราว ๒๐๐ คน เป็นหมู่บ้านหนึ่ง
ข้อ ๒ ถ้าเป็ น ที่ ผู้คนตั้งบ้า นเรือนอยู่ห่ างไกลกัน ถึงจานวนคนจะน้อย ถ้าและจานวนบ้าน
ไม่ต่ากว่า ๕ บ้านแล้ว จะจัดเป็นหมู่บ้านหนึ่ง ก็ได้
ตอน ๒
กำรแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน
กำรออกจำกตำแหน่งของผู้ใหญ่บ้ำน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน๓

มาตรา ๙ ๔ ในหมู่ บ้ านหนึ่ งให้ มี ผู้ ใหญ่ บ้ า นคนหนึ่ ง และมี ผู้ ช่ ว ยผู้ ใหญ่ บ้ านฝ่ า ยปกครอง
หมู่บ้านละสองคน เว้นแต่หมู่บ้านใดมีความจาเป็นต้องมีมากกว่าสองคน ให้ขออนุมัติกระทรวงมหาดไทย
ในหมู่บ้านใด ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรให้มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ก็ให้มี
ได้ตามจานวนที่กระทรวงมหาดไทยจะเห็นสมควร
ชื่อตอน ๒ ของหมวดที่ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๖
๔ มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๒ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๑๕
๓

- ๕๓๔ ผู้ ใหญ่ บ้ า นจะได้ รั บ เงิน เดื อ น แต่ มิ ใช่ จ ากเงิน งบประมาณประเภทเงิน เดื อ น ส่ ว นผู้ ช่ ว ย
ผู้ ใ หญ่ บ้ า นฝ่ า ยรั ก ษาความสงบและผู้ ช่ ว ยผู้ ใ หญ่ บ้ า นฝ่ า ยปกครอง จะได้ รั บ เงิ น ตอบแทนตามที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา ๑๐๕ ผู้ใหญ่บ้านมีอานาจหน้าที่ปกครองบรรดาราษฎรที่อยู่ในเขตหมู่บ้าน
มาตรา ๑๑ ๖ ราษฎรผู้ มี สิ ท ธิ เลื อ กผู้ ใหญ่ บ้ า นต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยและมีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ ๑ มกราคม ของปีที่มีการเลือก
(๒) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๓) ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๔) มีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจา และมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
ราษฎรในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือนจนถึงวันเลือก
มาตรา ๑๒ ๗ ผู้ ที่ จ ะได้รั บ เลื อกเป็ น ผู้ ใหญ่ บ้ านต้อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) อายุไม่ต่ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันรับเลือก
(๓) มีภูมิลาเนาหรือถิ่น ที่อยู่เป็นประจาและมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีจนถึงวันเลือกและเป็ นผู้ที่ประกอบอาชีพเป็น
หลักฐาน
(๔) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๕) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๖) ไม่ เป็ น ผู้ มี ร่ า งกายทุ พ พลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ได้ วิ ก ลจริ ต จิ ต ฟั่ น เฟื อ น
ไม่สมประกอบ ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา
(๗) ไม่ เป็ น สมาชิ กรั ฐ สภา สมาชิก สภาท้ อ งถิ่ น หรือ ผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น ข้าราชการการเมื อ ง
ข้าราชการประจา พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือของรัฐวิสาหกิจ หรือขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรือลูกจ้างของเอกชนซึ่งมีหน้าที่ทางานประจา
(๘) ไม่เป็นผู้มีอิทธิพลหรือเสียชื่อในทางพาลหรือทางทุจริต หรือเสื่อมเสียในทางศีลธรรม
(๙) ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะทุจริตต่อหน้าที่ และยังไม่พ้นกาหนดเวลาสิบปีนับแต่วันถูกให้ออก
ปลดออก หรือไล่ออก
มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๖
มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๑
๗ มาตรา ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๔๒
๕
๖

- ๕๓๕ (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และยังไม่พ้นกาหนดเวลาสิบปีนับแต่วันพ้นโทษ
(๑๑) ไม่ เป็ น ผู้ เคยต้ อ งค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ว่ า กระท าผิ ด เกี่ ย วกั บ กฎหมายว่ า ด้ ว ยป่ า ไม้
กฎหมายว่าด้วยป่ าสงวนแห่ งชาติ กฎหมายว่าด้ว ยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กฎหมายว่าด้วยอุทยาน
แห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยศุลกากร กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ง
เทียมอาวุธปืน ในฐานความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่อาจออก
ใบอนุญาตให้ได้ กฎหมายว่าด้วยที่ดิน ในฐานความผิดเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง และกฎหมายว่าด้วยการพนัน ในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสานัก
(๑๒) ไม่ เป็ น ผู้ เคยถู ก ให้ อ อกจากต าแหน่ ง ตามมาตรา ๑๔ (๖) หรื อ (๗) และยั ง ไม่ พ้ น
กาหนดเวลาสิบปีนับแต่วันถูกให้ออก
(๑๓) ไม่เป็ น ผู้ เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากตาแหน่งกานัน ผู้ ใหญ่ บ้าน
แพทย์ ป ระจ าตาบล หรื อผู้ ช่ว ยผู้ ใหญ่ บ้ าน ตามกฎหมายว่าด้ว ยระเบียบข้าราชการพลเรือน และยังไม่พ้ น
กาหนดเวลาสิบปีนับแต่วันถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก
(๑๔) มีพื้นความรู้ไม่ต่ากว่าการศึกษาภาคบังคับ หรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบไม่ต่ากว่า
การศึกษาภาคบังคับ เว้นแต่ในท้องที่ใดไม่อาจเลือกผู้ มีพื้นความรู้ดังกล่าวได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยอนุมัติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อาจประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเว้นหรือผ่อนผันได้
(๑๕)๘ ไม่ เป็ น ผู้ อยู่ ในระหว่างเสี ยสิ ท ธิในกรณี ที่ ไม่ ไปใช้สิ ท ธิเลื อกตั้งหรือ ถูกเพิ กถอนสิ ท ธิ
เลือกตั้ง
มาตรา ๑๓๙ การเลือกผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และให้กระทาโดยวิธีลับ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อประโยชน์ในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งนายอาเภอแต่งตั้งจาก
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ไม่เกิน สามคน และราษฎรผู้ มีสิ ทธิเลือกผู้ใหญ่ บ้านในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือของ
ราษฎรในหมู่บ้ านจ านวนไม่น้ อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน เพื่ อทาหน้าที่ตรวจสอบคุณ สมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน
การแต่งตั้งกรรมการ วิธีการเลือกประธานคณะกรรมการ และวิธีการตรวจสอบตามวรรคสอง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อราษฎรส่วนใหญ่เลือกผู้ใดเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้ว ให้นายอาเภอออกคาสั่งเพื่อแต่งตั้งและให้
ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ในกรณีที่ผู้รับเลือ กมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลาก
ทั้งนี้ เมื่อนายอาเภอได้มีคาสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านแล้วให้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อออกหนังสือสาคัญให้
ไว้เป็นหลักฐาน

มาตรา ๑๒(๑๕) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
๙ มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
๘

- ๕๓๖ ในกรณีที่มีการคัดค้านว่าผู้ซึ่งได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตามวรรคสี่ได้รับเลือกมาโดยไม่สุจริต
และเที่ยงธรรม ให้นายอาเภอดาเนินการสอบสวน และถ้าผลการสอบสวนได้ความตามที่มีผู้คัดค้านให้รายงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตาแหน่งโดยเร็ว ทั้งนี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
นายอาเภอมีคาสั่งแต่งตั้ง
การพ้นจากตาแหน่งของผู้ใหญ่บ้านตามวรรคห้า ไม่กระทบกระเทือนกิจการที่ผู้ใหญ่บ้านได้
กระทาลงไปในขณะที่ดารงตาแหน่ง
มาตรา ๑๔๑๐ ผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุครบหกสิบปี
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ลาอุปสมบทหรือบรรพชาตามประเพณี มิให้ถือว่ามีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ (๕)
(๓) ตาย
(๔) ได้รับอนุญาตจากนายอาเภอให้ลาออก
(๕) หมู่บ้านที่ปกครองถูกยุบ
(๖) เมื่อราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ ในหมู่บ้านนั้นจานวนไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ ทั้งหมดเข้าชื่อกันขอให้ออก
จากตาแหน่ง ในกรณีเช่นนั้นให้นายอาเภอสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง
(๗) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง เมื่อได้รับรายงานการสอบสวนของนายอาเภอ
ว่าบกพร่องในหน้าที่ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่ง
(๘) ไปเสียจากหมู่บ้านที่ตนปกครองติดต่อกันเกินสามเดือน เว้นแต่เมื่อมีเหตุอันสมควรและ
ได้รับอนุญาตจากนายอาเภอ
(๙) ขาดการประชุมประจาเดือนของกานัน ผู้ ใหญ่ บ้านที่นายอาเภอเรียกประชุมสามครั้ง
ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร
(๑๐) ถูกปลดออกหรือไล่ออกจากตาแหน่ง เนื่องจากกระทาความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(๑๑) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องทาอย่างน้อยทุกห้าปีนับแต่วันที่ได้รับการ
แต่งตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตาแหน่ งตาม (๖) ให้นายอาเภอรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทราบโดยเร็วด้วย
หลั ก เกณฑ์ และวิธีก ารที่ กระทรวงมหาดไทยกาหนดตาม (๑๑) ต้อ งกาหนดให้ ราษฎรใน
หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านด้วย
มาตรา ๑๕๑๑ ผู้ใหญ่บ้านและกานันท้องที่ร่วมกันพิจารณาคัดเลื อกราษฎรซึ่งมีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๑๖ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ
มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๑ มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐
๑๐

- ๕๓๗ มาตรา ๑๖ ๑๒ ผู้ มี สิ ท ธิ จ ะได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น ผู้ ช่ ว ยผู้ ใหญ่ บ้ า นฝ่ า ยปกครอง หรื อ ผู้ ช่ ว ย
ผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒
มาตรา ๑๗๑๓ เมื่อผู้ใดได้รับคัดเลือกเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ฝ่ายรักษาความสงบ ให้กานันรายงานไปยังนายอาเภอเพื่อออกหนังสือสาคัญไว้เป็นหลักฐาน และให้ถือว่าผู้นั้น
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรัก ษาความสงบตั้งแต่วันที่นายอาเภอออกหนังสือ
สาคัญ
มาตรา ๑๗ ทวิ๑๔ ในหมู่บ้านใดมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะ
แต่งตั้งให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบอีกตาแหน่งหนึ่งก็ได้ ส่วนเงิน
ค่าตอบแทนให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา ๑๘๑๕ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบอยู่ใน
ตาแหน่งคราวละห้าปี
นอกจากออกจากตาแหน่งตามวาระ ผู้ ช่วยผู้ใหญ่ บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ ใหญ่ บ้าน
ฝ่ายรักษาความสงบต้องออกจากตาแหน่งเพราะขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ หรือ
เพราะเหตุเช่นเดียวกับที่ผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากตาแหน่งตามมาตรา ๑๔ (๒) ถึง (๗)
ถ้าตาแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบว่างลง ให้มี
การคัดเลือกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่ บ้านฝ่ายรักษาความสงบแทน และให้นาความใน
มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ผู้ซึ่งได้รับคัดเลือกตามวรรคสามอยู่ในตาแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน
เมื่อผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากตาแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบต้องออกจากตาแหน่งด้วย
มาตรา ๑๙๑๖ เมื่อปรากฏเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เลือกผู้ใหญ่บ้านขึ้นใหม่
(๑) กรณีที่หมู่บ้านใดมีจานวนราษฎรเพิ่มขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม เมื่อกานันและผู้ใหญ่บ้าน
ในตาบลนั้นปรึกษากันเห็นว่า จานวนราษฎรนั้นเกินกว่าความสามารถของผู้ใหญ่บ้านคนเดียวจะดูแลปกครอง
ให้เรียบร้อยได้ ให้กานันรายงานต่อนายอาเภอเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ใน
กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร ให้ตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่และเลือกผู้ใหญ่บ้านเพิ่มเติมขึ้นใหม่ได้
(๒) กรณีที่ผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านใดว่างลง ให้เลือกผู้ใหญ่บ้านภายในกาหนดสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านนั้นว่างลง

มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐
๑๔ มาตรา ๑๗ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๒ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๑๕
๑๕ มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๖ มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๒
๑๓

- ๕๓๘ ในกรณีมีความจาเป็นไม่อาจจัดให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านภายในกาหนดตาม (๒) ได้ ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดขยายเวลาออกไปได้เท่าที่จาเป็น และในระหว่างที่ยังมิได้ มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ผู้ว่าราชการ
จังหวัด จะแต่ งตั้ งผู้ ใหญ่ บ้ านในต าบลนั้ น คนหนึ่ งเป็ น ผู้ รักษาการแทนผู้ ใหญ่ บ้ าน หรือ จะแต่ งตั้ งบุ คคลผู้ มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ เป็นผู้รักษาการผู้ใหญ่บ้านจนกว่าจะมีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน
ก็ได้
มาตรา ๒๐ เมื่อผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากตาแหน่งด้วยเหตุประการใด ๆ เป็นหน้าที่ของกานัน
นายตาบลนั้น จะต้องเรียกหมายตั้งและสามะโนครัวทะเบียนบัญชีที่ได้ทาขึ้นไว้ในหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านนั้นคืนมา
รักษาไว้ เมื่อผู้ใดรับตาแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านแทน ก็ให้มอบสามะโนครัวและทะเบียนบัญชีทั้งปวงให้ แต่หมายตั้ง
นั้นกานันต้องรีบส่งให้กรมการอาเภอ อนึ่งการที่จะเรียกคืนหมายตั้งและสามะโนครัวทะเบียนบัญชีที่ได้กล่าวมา
ในข้อนี้ ถ้าขัดข้องประการใด กานันต้องรีบแจ้งความต่อกรมการอาเภอ
มาตรา ๒๑๑๗ ถ้าผู้ใหญ่บ้านคนใดจะทาการในหน้าที่ไม่ได้ในครั้งหนึ่งคราวหนึ่งให้มอบหน้าที่
ให้แก่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนจนกว่าผู้ใหญ่บ้านนั้นจะทาการในหน้าที่ได้
และรายงานให้กานันทราบ ถ้าการมอบหน้าที่นั้นเกินกว่าสิบห้าวัน ให้กานันรายงานให้นายอาเภอทราบด้วย
ตอน ๓
กำรตั้งหมู่บ้ำนชั่วครำว

มาตรา ๒๒ ถ้าในท้องที่อาเภอใดมีราษฎรไปตั้งชุมนุมทาการหาเลี้ยงชีพแต่ในบางฤดู ถ้าและ
จานวนราษฎรซึ่งไปตั้งทาการอยู่มากพอสมควรจะจัดเป็นหมู่บ้านได้ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่
เพื่อความสะดวกแก่การปกครอง ก็ให้นายอาเภอประชุมราษฎรในหมู่นั้นเลือกว่าที่ผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่ง หรือ
หลายคนตามควรแก่กาหนดที่ว่าไว้ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่นี้
มาตรา ๒๓ ๑๘ ผู้ซึ่งสมควรจะเป็นว่าที่ผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๒๒ ต้องมีคุณ สมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) และ (๑๔)
มาตรา ๒๔ ผู้ใหญ่บ้านเช่นนี้ ให้เรียกว่า ว่าที่ผู้ใหญ่บ้าน เพราะเหตุที่เป็นตาแหน่งชั่วครั้งหนึ่ง
คราวหนึ่ ง แต่มี อ านาจและหน้ าที่ เท่ าผู้ ใหญ่ บ้ านทุ กประการ ถ้ าราษฎรเลื อกผู้ ห นึ่ งผู้ ใดอั น สมควรจะว่าที่
ผู้ใหญ่บ้านได้ ก็ให้รายงานขอหมายตั้งต่อผู้ว่าราชการเมือง
มาตรา ๒๕ หมายตั้งว่าที่ผู้ใหญ่บ้านนี้ ให้ผู้ว่าราชการเมืองทาหมายพิเศษตั้ง เพื่อให้ปรากฏว่า
ผู้นั้นว่าที่ผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่เดือนนั้นเพียงเดือนนั้นเป็นที่สุด ตามกาหนดฤดูกาลที่ราษฎรจะตั้งชุมนุมกันอยู่ใน

มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐
๑๘ มาตรา ๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๗

- ๕๓๙ ที่นั้น เมื่อราษฎรอพยพแยกย้ายกันไปแล้ว ก็ให้เป็นอันสิ้นตาแหน่งและหน้าที่ เมื่อถึงฤดูใหม่ก็ให้เลือกตั้งใหม่อีก
ทุกคราวไป
มาตรา ๒๖ หมู่บ้านที่จัดขึ้นชั่วคราวนี้ ให้รวมอยู่ในกานันนายตาบลซึ่งได้ว่ากล่าวท้องที่นั้น
แต่เดิม เว้นไว้แต่ถ้าท้องที่เป็นท้องที่ป่าเปลี่ยวห่างไกลจากกานัน เมื่อมีจานวนคนที่ไปตั้งอยู่มากผู้ว่าราชการ
เมืองเห็นจาเป็นจะต้องมีกานันขึ้นต่างหาก ก็ให้เลือกและตั้งว่าที่กานันได้โดยทานองตั้งว่าที่ผู้ใหญ่บ้านตามที่ได้
กล่าวมาแล้ว
ตอน ๔
หน้ำที่และอำนำจของผู้ใหญ่บ้ำนและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน๑๙

มาตรา ๒๗๒๐ ผู้ใหญ่บ้านทาหน้าที่ช่วยเหลือนายอาเภอในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นหัวหน้า
ราษฎรในหมู่บ้านของตน และมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) อานวยความเป็นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎร
ในหมู่บ้าน
(๒) สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ประเพณีในท้องที่
(๓) ประสานหรืออานวยความสะดวกแก่ราษฎรในหมู่บ้านในการติดต่อหรือรับบริการกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๔) รับ ฟังปั ญหาและน าความเดือดร้อน ทุกข์สุขและความต้องการที่จาเป็นของราษฎรใน
หมู่บ้าน แจ้งต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การแก้ไขหรือช่วยเหลือ
(๕) ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และอานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่หรือการให้บริการ
ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๖) ควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บ้านให้ปฏิบัติให้เป็ นไปตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ โดยกระทาตนให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรตามที่ทางราชการได้แนะนา
(๗) อบรมหรือชี้แจงให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในข้อราชการ กฎหมาย หรือระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ ในการนี้ สามารถเรียกราษฎรมาประชุมได้ตามสมควร
(๘) แจ้งให้ราษฎรให้ความช่วยเหลือในกิจการสาธารณประโยชน์เพื่อบาบัดปัดป้องภยันตราย
สาธารณะอันมีมาโดยฉุกเฉิน รวมตลอดทั้งการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย

ชื่อตอน ๔ ของหมวดที่ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐
๒๐ มาตรา ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๙

- ๕๔๐ (๙) จั ด ให้ มี การประชุ ม ราษฎรและคณะกรรมการหมู่ บ้ านเป็ น ประจ าอย่ างน้ อ ยเดือ นละ
หนึ่งครั้ง
(๑๐) ปฏิบัติตามคาสั่งของกานันหรือทางราชการและรายงานเหตุการณ์ที่ไม่ปกติซึ่งเกิดขึ้นใน
หมู่บ้านให้กานันทราบ พร้อมทั้งรายงานต่อนายอาเภอด้วย
(๑๑) ปฏิบัติตามภารกิจหรืองานอื่นตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือ
ตามที่กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานอื่นของรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอาเภอมอบหมาย
มาตรา ๒๘ ผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่และอานาจในการที่เกี่ยวด้วยความอาญาดังต่อไปนี้ คือ
ข้อ ๑ เมื่อทราบข่าวว่ามีการกระทาผิดกฎหมาย เกิดขึ้นหรือสงสั ยว่าได้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน
ของตน ต้องแจ้งความต่อกานันนายตาบลให้ทราบ
ข้อ ๒ เมื่อทราบข่าวว่ามีการกระทาผิดกฎหมายเกิดขึ้ น หรือสงสั ยว่าได้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน
ที่ใกล้เคียง ต้องแจ้งความต่อผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านนั้นให้ทราบ
ข้อ ๓ เมื่อตรวจพบของกลางที่ผู้ที่กระทาผิดกฎหมายมีอยู่ก็ดี หรือสิ่งของที่สงสัยว่าได้มาโดย
การกระทาผิดกฎหมาย หรือเป็นสิ่งของสาหรับใช้ในการกระทาผิดกฎหมายก็ดี ให้ จับสิ่งของนั้นไว้และรีบนาส่ง
ต่อกานันนายตาบล
ข้อ ๔ เมื่อปรากฏว่าผู้ใดกาลังกระทาผิดกฎหมายก็ดี หรือมีเหตุควรสงสัยว่า เป็นผู้ที่ได้กระทา
ผิดกฎหมายก็ดี ให้จับตัวผู้นั้นไว้และรีบนาส่งต่อกานันนายตาบล
ข้อ ๕ ถ้ามี ห มายหรื อ มีค าสั่ งตามหน้ าที่ ราชการ ให้ จับ ผู้ ใดในหมู่ บ้ า นนั้ น เป็ น หน้ าที่ ของ
ผู้ใหญ่บ้านที่จะจับผู้นั้น และรีบส่งต่อกานัน หรือกรมการอาเภอตามสมควร
ข้อ ๖ เมื่อเจ้ าพนั กงานผู้ มีห น้ าที่ออกหมายสั่ งให้ ค้น หรือให้ ยึด ผู้ ใหญ่ บ้ านต้องจัดการให้
เป็นไปตามหมาย
มาตรา ๒๘ ทวิ๒๑ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติกิจการตามอานาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านเท่าที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้ใหญ่บ้านให้กระทา
(๒) เสนอข้อแนะนาและให้คาปรึกษาต่อผู้ใหญ่บ้านในกิจการที่ผู้ใหญ่บ้านมีอานาจหน้าที่
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน
(๒) ถ้ารู้เห็นหรือทราบว่าเหตุการณ์อันใดเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นในหมู่บ้านเกี่ยวกับความสงบ
เรียบร้อย ให้นาความแจ้งต่อผู้ใหญ่บ้าน
ถ้าเหตุก ารณ์ ตามวรรคหนึ่ งเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้น ในหมู่บ้ านใกล้ เคี ยง ให้ นาความแจ้งต่ อ
ผู้ใหญ่บ้านท้องที่นั้นและรายงานให้ผู้ใหญ่บ้านของตนทราบ
(๓) ถ้ามีคนจรเข้ามาในหมู่บ้านและสงสัยว่าไม่ได้มาโดยสุจริต ให้นาตัวส่งผู้ใหญ่บ้าน

๒๑

มาตรา ๒๘ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐

- ๕๔๑ (๔) เมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในหมู่บ้าน ต้องระงับเหตุปราบปราม ติดตามจับผู้ร้ายโดยเต็มกาลัง
(๕) เมื่อตรวจพบหรือตามจับได้สิ่งของใดที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการ
กระทาความผิดหรือได้มาโดยการกระทาความผิด ให้รีบนาส่งผู้ใหญ่บ้าน
(๖) เมื่อมีเหตุอัน ควรสงสัยว่าผู้ ใดได้กระทาความผิ ดและกาลังจะหลบหนีให้ ควบคุมตัวส่ ง
ผู้ใหญ่บ้าน
(๗) ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งสั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย
มาตรา ๒๘ ตรี๒๒ ในหมู่บ้านหนึ่งให้ มีคณะกรรมการหมู่บ้านประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้านเป็น
ประธาน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภูมิลาเนาในหมู่บ้าน ผู้นาหรือผู้แทนกลุ่ม
หรือองค์กรในหมู่บ้าน เป็นกรรมการหมู่บ้านโดยตาแหน่ง และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งนายอาเภอ
แต่งตั้งจากผู้ซึ่งราษฎรในหมู่บ้านเลือกเป็นกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกิน
สิบคน
คณะกรรมการหมู่บ้านมีหน้าที่ช่วยเหลือ แนะนา และให้คาปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้าน เกี่ยวกับ
กิจการอัน เป็ น อานาจหน้ าที่ของผู้ ใหญ่ บ้าน และปฏิบัติห น้าที่อื่นตามกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ หรือที่นายอาเภอมอบหมาย หรือที่ผู้ใหญ่บ้านร้องขอ
ให้ คณะกรรมการหมู่บ้ านเป็ นองค์กรหลั กที่รับ ผิดชอบในการบู รณาการจัดทาแผนพัฒ นา
หมู่บ้าน และบริหารจัดการกิจกรรมที่ดาเนินงานในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรอื่นทุกภาคส่วน
ผู้นาหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กรใดจะมีสิทธิเป็นกรรมการหมู่บ้านตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน
วิธีการเลือกและการแต่งตั้ง วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และการปฏิบัติหน้าที่ การประชุม และการวินิจฉัยชี้ขาด ของคณะกรรมการหมู่บ้านให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้กระทรวงมหาดไทยจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๒๘ จัตวา๒๓ ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบใช้อาวุธปืนของทางราชการได้
การเก็บรักษาและการใช้อาวุธปืนให้เป็นไปตามข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย

มาตรา ๒๘ ตรี แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
๒๓ มาตรา ๒๘ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐
๒๒

- ๕๔๒ หมวดที่ ๔
ว่ำด้วยลักษณะปกครองตำบล

ตอน ๑
กำรตั้งตำบล

มาตรา ๒๙ หลายหมู่ บ้ า นรวมกั น ราว ๒๐ หมู่ บ้ า น ให้ จั ด เป็ น ต าบลหนึ่ ง และเมื่ อ
สมุหเทศาภิบาลเห็นชอบด้วยแล้ว ให้ผู้ว่าราชการเมืองกาหนดหมายเขตตาบลนั้นให้ทราบได้ โดยชัดว่าเพียงใด
ทุกด้าน ถ้าที่หมายเขตไม่มีลาห้วย,หนอง,คลอง,บึง,บางหรือสิ่งใดเป็นสาคัญ ก็ให้จัดให้มีหลักปักหมายเขตไว้
เป็นสาคัญ
มาตรา ๒๙ ทวิ๒๔ ในตาบลหนึ่งให้มีกานันคนหนึ่ง มีอานาจหน้าที่ ปกครองราษฎรที่อยู่ในเขต
ตาบลนั้น กานันจะได้รับเงินเดือนแต่มิใช่จากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน
ในตาบลหนึ่งให้มีคณะกรรมการตาบลคณะหนึ่ง มีหน้าที่เสนอข้อแนะนาและให้คาปรึกษาต่อ
กานัน เกี่ยวกับกิจการที่จะปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ของกานัน
คณะกรรมการตาบลประกอบด้วยกานั นท้องที่ ผู้ ใหญ่ บ้านทุกหมู่บ้านในตาบลและแพทย์
ประจ าต าบล เป็ น กรรมการต าบลโดยต าแหน่ ง และครู ป ระชาบาลในต าบลหนึ่ ง คน กรรมการหมู่ บ้ า น
ผู้ทรงคุณวุฒิหมู่บ้านละหนึ่งคน เป็นกรรมการตาบลผู้ทรงคุณวุฒิ โดยนายอาเภอเป็นผู้คัดเลือกแล้วรายงานไป
ยั ง ผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ด เพื่ อ ออกหนั ง สื อ ส าคั ญ ให้ ไว้ เป็ น หลั ก ฐานและให้ ถื อ ว่ า ผู้ นั้ น เป็ น กรรมการต าบล
ผู้ทรงคุณวุฒิตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดออกหนังสือสาคัญ
กรรมการตาบลผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในตาแหน่งคราวละห้าปี
นอกจากออกจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการตาบลผู้ทรงคุณวุฒิต้องออกจากตาแหน่งเพราะ
พ้นจากตาแหน่งครูประชาบาลหรือกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ
ถ้าตาแหน่งกรรมการตาบลผู้ทรงคุณวุฒิว่างลง ให้มีการคัดเลือกขึ้นแทนให้เต็มตาแหน่งที่ว่าง
และให้อยู่ในตาแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน
การคัดเลือกกรรมการตาบลผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้กระทาภายในหกสิบวันนับ
แต่วันที่ตาแหน่งนั้นว่าง ถ้าตาแหน่งนั้นว่างลงก่อนถึงกาหนดออกตามวาระไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จะไม่
คัดเลือกขึ้นแทนก็ได้
มาตรา ๒๙ ตรี๒๕ ในการประชุมคณะกรรมการตาบลต้องมีกรรมการตาบลมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งจานวน จึงจะเป็นองค์ประชุม ให้กานันเป็นประธาน การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
๒๔

มาตรา ๒๙ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐

- ๕๔๓ ตอน ๒
กำรตั้งกำนันและกำนันออกจำกตำแหน่ง

มาตรา ๓๐ ๒๖ ให้นายอาเภอเป็นประธานประชุมผู้ใหญ่บ้านในตาบลนั้น เพื่อปรึกษาหารือ
คัดเลือกผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในตาบลนั้ นขึ้นเป็นกานัน เมื่อผู้ใหญ่บ้านที่มาประชุมเห็นชอบคัดเลือกผู้ใดแล้วให้
นายอาเภอคัดเลือกผู้นั้นเป็นกานัน
ในกรณีที่มีผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกานันมากกว่าหนึ่งคน ให้นายอาเภอจัดให้มีการ
ออกเสียงลงคะแนน เมื่อผู้ใหญ่บ้านคนใดได้รับคะแนนสูงสุดให้นายอาเภอคัดเลือ กผู้นั้นเป็นกานันในกรณีที่
ได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลาก
การลงคะแนนต้องเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และให้กระทาโดยวิธีลับตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อคัดเลือกผู้ใดเป็นกานันตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้ นายอาเภอรายงานไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพื่อออกหนังสือสาคัญให้ไว้เป็นหลักฐาน
การประชุมผู้ใหญ่บ้านตามวรรคหนึ่งต้องมีผู้ใหญ่บ้านมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
ผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดที่มีอยู่ในตาบลนั้น จึงเป็นองค์ประชุม
ให้นาบทบัญญัติในวรรคห้าและวรรคหกของมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับกับการเลือกกานันด้วย
โดยอนุโลม
มาตรา ๓๑๒๗ กานันต้องออกจากตาแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อต้องออกจากผู้ใหญ่บ้าน
(๒) ได้รับอนุญาตให้ลาออก
(๓) ยุบตาบลที่ปกครอง
(๔) เมื่อข้าหลวงประจาจังหวัดสั่งให้ออกจากตาแหน่งเพราะพิจารณาเห็นว่าบกพร่องในทาง
ความประพฤติ หรือความสามารถไม่พอแก่ตาแหน่ง
(๕) ต้องถูกปลดหรือไล่ออกจากตาแหน่ง
การออกจากตาแหน่งกานันนั้นให้ออกจากตาแหน่งผู้ใหญ่บ้านด้วย เว้นแต่การออกตาม (๒)
(๓) และ (๔) ไม่ต้องออกจากตาแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
มาตรา ๓๒๒๘ ในกรณีที่ตาแหน่งกานันว่างลง ให้คัดเลื อกกานันขึ้นใหม่ภายในกาหนดเวลา
สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่นายอาเภอได้ทราบการว่างนั้น
มาตรา ๒๙ ตรี แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐
มาตรา ๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๑
๒๗ มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช๒๔๘๖
๒๘ มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๑
๒๕
๒๖

- ๕๔๔ หากมีความจาเป็นไม่อาจจัดให้มีการคัดเลือกกานันภายในกาหนดตามวรรคหนึ่งได้ ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดขยายเวลาออกไปได้เท่าที่จาเป็น และในระหว่างที่ยังมิได้มีการเลือกกานัน ผู้ว่าราชการจังหวัด
จะแต่งตั้งบุ คคลผู้ มีคุณ สมบั ติและไม่มีลั กษณะต้องห้ ามตามมาตรา ๑๒ เป็น ผู้ รักษาการกานัน จนกว่าจะมี
การคัดเลือกกานันก็ได้
มาตรา ๓๓ ถ้ากานันทาการในหน้าที่ไม่ได้ ในชั่วคราวเวลาใด เช่นไปทางไกลเป็นต้น ให้มอบ
อานาจและหน้าที่ไว้แก่ผู้ใหญ่บ้านคนใดคนหนึ่ ง ซึ่งอยู่ในตาบลเดียวกันให้ทาการแทน และให้ผู้แทนนี้มีอานาจ
เต็มที่ในตาแหน่งกานัน แต่การที่กานันจะมอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ใหญ่บ้านทาการแทนเช่นนี้ ให้บอกผู้ใหญ่บ้าน
ทั้งหลายในตาบลเดียวกันและบอกกรมการอาเภอให้ทราบไว้ด้วย
ตอน ๓
หน้ำที่และอำนำจของกำนัน

มาตรา ๓๔ บรรดาการที่จะตรวจตรารักษาความปกติเรียบร้อยในตาบล คือ การที่จะว่ากล่าว
ราษฎรในตาบลนั้น ให้ประพฤติตามพระราชกาหนดกฎหมายก็ดี หรือการที่จะป้องกันภยันตรายและรักษา
ความสุขสาราญของราษฎรในตาบลนั้นก็ดี หรือการที่จะรับกิจสุขทุกข์ของราษฎรในตาบลนั้นขึ้ นร้องเรียนต่อ
ผู้ว่าราชการเมือง กรมการอาเภอ และจะรับข้อราชการมาประกาศแก่ราษฎรในตาบลนั้นก็ดีหรือที่จะจัดการ
ตามพระราชกาหนด กฎหมาย เช่นการตรวจและนาเก็บภาษีอากรในตาบลนั้นก็ดี การทั้งนี้อยู่ในหน้าที่ของ
กานันผู้เป็นนายตาบล ผู้ใหญ่บ้านทั้งปวงในตาบลนั้น และแพทย์ประจาตาบลจะต้องช่วยกันเอาเป็นธุระจัดการ
ให้เรียบร้อยได้ตามสมควรแก่หน้าที่
มาตรา ๓๔ ทวิ๒๙ นอกจากอานาจหน้าที่ที่กล่าวโดยเฉพาะให้ เป็นอานาจหน้าที่ของกานัน
ให้กานันมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ใหญ่บ้านด้วย
มาตรา ๓๕ กานันมีหน้าที่และอานาจในการที่เกี่ยวด้วยความอาญาดังต่อไปนี้ คือ
ข้อ ๑ เมื่อทราบข่าวว่า มีการกระทาผิ ดกฎหมายเกิด ขึ้น หรือสงสั ยว่าได้เกิด ขึ้นในตาบล
ของตน ต้องแจ้งความต่อกรมการอาเภอให้ทราบ
ข้อ ๒ เมื่อทราบข่าวว่ามีการกระทาผิ ดกฎหมายเกิดขึ้น หรือสงสั ยว่าได้เกิดขึ้นในตาบลที่
ใกล้เคียงต้องแจ้งความต่อกานันนายตาบลนั้นให้ทราบ
ข้อ ๓ เมื่อปรากฏว่า ผู้ใดกาลังกระทาผิดกฎหมายก็ดี หรือมีเหตุควรสงสัยว่าเป็นผู้ที่ได้กระทา
ผิดกฎหมายก็ดี ให้จับผู้นั้นไว้ และรีบนาส่งต่อกรมการอาเภอ
ข้อ ๔ ถ้ามีหมายหรือมีคาสั่งตามหน้าที่ราชการให้จับผู้ใดในตาบลนั้น เป็นหน้าที่ของกานันที่
จะจับผู้นั้นแล้วรีบส่งต่อกรมการอาเภอตามสมควร
๒๙

มาตรา ๓๔ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๖

- ๕๔๕ ข้อ ๕ เมื่อเจ้าพนักงานผู้มีห น้าที่ออกหมายสั่งให้ ค้นหรือให้ ยึด กานันต้องจัดการให้เป็นไป
ตามหมาย
ข้อ ๖ ถ้ามีผู้มาขออายัดตัวคนหรือสิ่งของก็ดีหรือผู้ต้องโจรกรรม จะทากฎหมายตราสิน หรือมี
ผู้จะขอทาชันสูตรบาดแผลก็ดี ทั้งนี้ให้กานันสืบสวนฟังข้อความแล้วรีบนาตัวผู้ขอและผู้ต้องอายัด และทรัพย์
สิ่งของบรรดาที่จะพาไปด้วยนั้นไปยังกรมการอาเภอ ถ้าสิ่งของอย่างใดจะพาไปไม่ได้ ก็ให้กานันชันสูตรให้รู้เห็น
แล้วนาความไปแจ้งต่อกรมการอาเภอในขณะนั้น
มาตรา ๓๖ ถ้ากานันรู้เห็นเหตุทุกข์ร้อนของราษฎร หรือ การแปลกประหลาดเกิดขึ้นในตาบล
ต้องรีบรายงานต่อกรมการอาเภอให้ทราบ
มาตรา ๓๗ ถ้าเกิด จลาจลก็ ดี ฆ่ากัน ตายก็ดี ชิ งทรัพ ย์ก็ดี ปล้ น ทรัพ ย์ ก็ดี ไฟไหม้ ก็ดี หรือ
เหตุร้ายสาคัญอย่างใด ๆ ในตาบลของตน หรือในตาบลที่ใกล้เคียงอันสมควรจะช่วยได้ก็ดี หรือมีผู้ร้ายแต่ที่อื่น
มามั่วสุมในตาบลนั้นก็ดี หรือมีเหตุควรสงสัยว่าลูกบ้านในตาบลนั้น บางคนจะเกี่ยวข้องเป็นโจรผู้ร้ายก็ดี เป็น
หน้ าที่ของกานัน จะต้องเรียกผู้ใหญ่ บ้ านและลูกบ้านในตาบลออกช่วยต่อสู้ติดตามจับผู้ ร้ายหรือติดตามเอา
ของกลางคืน หรือดับไฟ หรือช่วยอย่างอื่นตามควรแก่การโดยเต็มกาลัง
มาตรา ๓๘ ให้ ก านั น ดู แ ลคนเดิ น ทาง ซึ่ งไม่ มี เหตุ ค วรสงสั ย ว่า จะเป็ น ผู้ ร้า ย ให้ ได้ มี ที่ พั ก
ตามควร
มาตรา ๓๙ ถ้าผู้เดิน ทางด้ว ยราชการจะต้องการคนนาทาง หรือขาดแคลนพาหนะเสบียง
อาหารลงในระหว่างทาง และจะร้องขอต่อกานันให้ ช่วยสงเคราะห์ กานันต้องช่วยจัดหาให้ ตามที่จะทา ได้
ถ้าหากว่าการที่จะช่วยเหลือนั้นจะต้องออกราคาค่าจ้างเพียงใด ให้กานันเรียกเอาแก่ผู้เดินทางนั้น
มาตรา ๔๐๓๐ กานันต้องร่วมมือและช่วยเหลือนายอาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และสิ่งซึ่งเป็ นสาธารณประโยชน์อื่น
อันอยู่ในตาบลนั้น
มาตรา ๔๑ กานันต้องรักษาบัญชีสามะโนครัว และทะเบียนบัญชีของรัฐบาลในตาบลนั้น และ
คอยแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องกับบัญชีของผู้ใหญ่บ้าน
มาตรา ๔๒ กานันต้องทาบัญชีสิ่งของ ซึ่งต้องภาษีอากรในแขวงนั้นยื่นต่อกรมการอาเภอและ
นาราษฎรไปเสียภาษีอากรตามพระราชบัญญัติภาษีอากร
มาตรา ๔๓ กานันกระทาการตามหน้าที่จะเรียกผู้ใดมาหารือให้ช่วยก็ได้
มาตรา ๔๔ ในตาบลหนึ่ง ให้มีสารวัตรสาหรับเป็นผู้ช่วยและรับใช้สอยของกานัน ๒ คน ผู้ที่จะ
เป็นสารวัตรนี้แล้วแต่กานันจะขอร้องให้ผู้ใดเป็น แต่ต้องได้รับความเห็นชอบของผู้ว่าราชการเมืองด้วยจึงเป็นได้
และกานันมีอานาจเปลี่ยนสารวัตรได้

๓๐

มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑

- ๕๔๖ ตอน ๔
แพทย์ประจำตำบล กำรตั้งและหน้ำที่

มาตรา ๔๕ ในตาบล ๑ ให้ กานันและผู้ใหญ่บ้านประชุมพร้อมกันเลือกผู้ที่มีความรู้ในวิช า
แพทย์ เป็นแพทย์ประจาตาบลคน ๑ สาหรับจัดการป้องกันความไข้เจ็บของราษฎรในตาบลนั้น
มาตรา ๔๖๓๑ การแต่งตั้งแพทย์ประจาตาบล ให้ข้าหลวงประจาจังหวัดแต่งตั้งจากบุคคลผู้มี
สัญชาติไทย และต้องแต่งตั้งจากผู้ที่มีถิ่น ที่อยู่ในตาบลนั้น เว้นแต่ผู้ ที่เป็นแพทย์ประจาตาบลที่ใกล้เคียงกัน
อยู่แล้ว และยอมกระทาการรวมเป็นสองตาบล ถ้าข้าหลวงประจาจังหวัดเห็นสมควรก็แต่งตั้งได้
มาตรา ๔๗ เหตุที่แพทย์ป ระจาตาบลจะต้องออกจากตาแหน่งนั้น เหมือนกับเหตุที่กานัน
จะต้องออกจากตาแหน่งทุกประการ
มาตรา ๔๘ แพทย์ประจาตาบล มีหน้าที่ดังกล่าวต่อไปนี้ คือ
ข้ อ ๑ ที่ จ ะช่ ว ยก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นคิ ด อ่ า นและจั ด การรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยใน
ตาบล ดังกล่าวไว้ในมาตรา ๓๖ และ ๕๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้
ข้อ ๒ ที่จ ะคอยสั งเกตตรวจตราความไข้เจ็บที่ เกิดขึ้นแก่ราษฎรในตาบลนั้น และตาบลที่
ใกล้เคียง ถ้าเกิดโรคภัยร้ายแรงเช่นอหิวาตกโรคก็ดี กาฬโรคก็ดี ไข้ทรพิษก็ดี ต้องคิดป้องกัน ด้วยแนะนากานัน
ผู้ใหญ่บ้ านให้สั่ งราษฎรให้จัดการป้ องกัน โรคเช่นทาความสะอาดเป็นต้น และแพทย์ประจาตาบลต้องเที่ยว
ตรวจตราชี้แจงแก่ราษฎรด้วย
ข้อ ๓ การป้องกันโรคภัยในตาบลนั้น เช่น ปลูกทรพิศม์ ป้องกันไข้ทรพิษก็ดี ที่จะมียาแก้โรค
ไว้สาหรับตาบลก็ดี ดูแลอย่าให้ในตาบลนั้นมีสิ่งโสโครกอัน เป็นเชื้อโรคก็ดี การเหล่านี้อยู่ในหน้าที่แพทย์ประจา
ตาบล ๆ จะต้องคิดอ่านกับแพทย์ประจาเมือง และกานันผู้ใหญ่บ้านในตาบลนั้นให้สาเร็จตลอดไป
ข้อ ๔ ถ้าโรคภัยร้ายกาจ เช่น อหิวาตกโรค กาฬโรค ไข้ทรพิษ โรคระบาดปศุสัตว์ เกิดขึ้นใน
ตาบลนั้น แพทย์ประจาตาบลต้องรีบรายงานยัง กรมการอาเภอ ให้ทราบโดยทันที และต่อไปเนือง ๆ จนกว่าจะ
สงบโรค
มาตรา ๔๙ แพทย์ประจาตาบลมีสังกัดขึ้นอยู่ในแพทย์ประจาเมือง แพทย์ประจาเมืองมีหน้าที่
จะต้องตรวจตราแนะนาการงานในหน้าที่แพทย์ประจาตาบลในเมืองนั้นทั่วไป

๓๑

มาตรา ๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๖

- ๕๔๗ ตอน ๕
กำรประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน กรรมกำรตำบล
กรรมกำรหมู่บ้ำน แพทย์ประจำตำบล
และวินัยของกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน แพทย์ประจำตำบล
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน๓๒

มาตรา ๕๐ เมื่อกานันเห็นว่ามีการอันใดเนื่องในการรักษาความปกติเรียบร้อยในตาบลสมควร
จะปรึกษาหารือกันในระหว่างกานันผู้ใหญ่บ้านทั้งปวง และแพทย์ป ระจาตาบล กานันก็มีอานาจที่จะเรียกมา
ประชุมปรึกษาหารือกัน และให้เอาเสียงที่เห็นพร้อมกันโดยมากเป็นที่ชี้ขาดตกลงในการที่ปรึกษาหารือกันนั้น
มาตรา ๕๑๓๓ ให้กานันเรียกผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจาตาบลมาประชุมเพื่อปรึกษาหารือ
การที่จะรักษาหน้าที่ในตาบลให้เรียบร้อย ไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้ง
ให้ ผู้ ใหญ่ บ้ า นเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการหมู่ บ้ า นตามครั้ งคราวที่ เห็ น สมควร หรื อ เมื่ อ
กรรมการมีจานวนไม่น้ อยกว่ากึ่งร้องขอให้ มีการประชุม แต่เมื่อรวมปีห นึ่งจะต้องมีการประชุมไม่น้อยกว่า
หกครั้ง
ให้กานันเรียกประชุมคณะกรรมการตาบลไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้ง
มาตรา ๕๒ ถ้ามีเหตุสงสัยว่าผู้ใดในตาบลนั้น แสดงความอาฆาตมาดร้ายแก่ผู้อื่นก็ดี หรือเป็น
คนจรจัดไม่ปรากฏการทามาหาเลี้ ยงชีพ และไม่สามารถจะชี้แจงความบริสุทธิ์ของตนได้ก็ดี ให้ กานันเรียก
ประชุมผู้ใหญ่บ้านสืบสวน ถ้ามีหลักฐานควรเชื่อว่าเป็นความจริง ก็ให้ เอาตัวผู้นั้นส่งกรมการอาเภอไปฟ้องร้อง
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
เหตุให้เกิดอันตรายแก่ผู้อยู่ในที่นั้น หรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกัน หรือผู้ที่ไปมา หรือ ให้ เกิดอัคคีภัยหรือโรคภัย ให้

ชื่อตอน ๕ ของหมวดที่ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐
๓๓ มาตรา ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๖
๓๒

- ๕๔๘ กานันผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจาตาบลปรึกษากัน ถ้าเห็นควรจะบังคับให้ผู้ที่อยู่ในที่นั้นแก้ไขเสียให้ดี ก็บังคับ
ได้ ถ้าผู้นั้นไม่ทาตามบังคับ ก็ให้กานันนาความร้องเรียนต่อกรมการอาเภอ
มาตรา ๕๖ ในเวลาใดจะมีอันตรายแก่การทามาหากินของลูก บ้านในตาบลนั้น 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 มีหมายให้ประกาศข้อราชการ
อันใดแก่ราษฎร กานันจะเรียกประชุมผู้ใหญ่บ้านในตาบลนั้นพร้อมกันชี้แจงให้เป็นที่เข้าใจข้อราชการอันนั้น
แล้วให้รับข้อราชการไปประกาศแก่ราษฎรอีกชั้นหนึ่งก็ได้
มาตรา ๖๐ ในเวลาใดมีการนักขัตฤกษ์ หรือประชุมชนเป็นการใหญ่ในตาบลนั้น กานันจะ
เรียกผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจาตาบลพร้อมกันมาช่วยพิทักษ์รักษาความเรียบร้อยในที่อันนั้น ถ้าและเห็นเป็น
การจาเป็นแล้ว จะขอแรงราษฎรมาช่วยด้วยก็ได้
มาตรา ๖๑ เวลาข้าราชการผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรงมาตรวจราชการในท้องที่ กานัน
จะเรียกผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ในตาบลประชุมพร้อมกันเพื่อแจ้งข้อราชการ หรือฟังราชการก็ได้
มาตรา ๖๑ ทวิ๓๔ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจาตาบลต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่
เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนให้ถือว่าผู้นั้นกระทาผิดต้องได้รับโทษ
วินัยและโทษผิดวินัยให้ใช้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม
อานาจการลงโทษ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจาตาบลให้เป็นไปดังนี้
(๑) กานันมีอานาจลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ใหญ่บ้าน
(๒) นายอาเภอมีอานาจลงโทษกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจาตาบลดังนี้
(ก) ลดอันดับเงินเดือนไม่เกินหนึ่งอันดับ

๓๔

มาตรา ๖๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๖

- ๕๔๙ (ข) ตัดเงินเดือน โดยเทียบในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นหัวหน้าแผนกกับผู้กระทาผิด
ชั้นเสมียนพนักงาน ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(ค) ลงโทษภาคทัณฑ์
เมื่อกานันผู้ใหญ่บ้านคนใดถูกฟ้องในคดีอาญา เว้นแต่คดีความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือ
ความผิดอันได้กระทาโดยประมาท หรือมีกรณีที่ต้องหาว่าทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงถูกสอบสวนเพื่อไล่ออกหรือ
ปลดออก ถ้านายอาเภอเห็นว่าจะคงให้อยู่ในตาแหน่งจะเป็นการเสียหายแก่ราชการจะสั่งให้พักหน้าที่ก็ได้ แล้ ว
รายงานให้ข้าหลวงประจาจังหวัดทราบการสั่งให้กลับเข้ารับหน้าที่ตลอดถึงการวินิจฉัยว่าจะควรจ่ายเงินเดือน
ระหว่างพักให้เพียงใดหรือไม่ ให้ข้าหลวงประจาจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสั่ง อนุโลมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน
(๓) ข้ าหลวงประจ าจั งหวัด มี อ านาจลงโทษก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ านและแพทย์ ป ระจ าต าบลใน
ทุกสถาน ในกรณีการลดอัน ดับและตัดเงินเดือน ให้เทียบข้าหลวงประจาจังหวัดในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชา
ชั้นหัวหน้ากอง และกานันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจาตาบลเป็นชั้นเสมียนพนักงานตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
โดยเฉพาะโทษปลด หรือไล่ ออก ถ้ากานัน ผู้ใหญ่ บ้านและแพทย์ป ระจาตาบลผู้ ถูกลงโทษ
เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็มีสิทธิ์ร้องทุกข์ต่อกระทรวงมหาดไทย
การร้องทุกข์ให้ทาคาร้องลงลายมือชื่อยื่นต่อนายอาเภอภายในกาหนดสิบห้าวันนับแต่วันได้
ทราบคาสั่ งการลงโทษเพื่ อนายอาเภอจั กได้เสนอต่อไปยังข้าหลวงประจาจังหวัดและกระทรวงมหาดไทย
ตามล าดั บ ภายในก าหนดสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ได้ รั บ ค าร้ อ งทุ ก ข์ พร้ อ มด้ ว ยค าชี้ แ จง ถ้ า จะพึ ง มี ใ ห้
กระทรวงมหาดไทยมีอานาจสั่งให้ยกคาร้องทุกข์หรือเพิกถอนคาสั่งการลงโทษหรือลดโทษ
มาตรา ๖๑ ตรี๓๕ ให้นาความในมาตรา ๖๑ ทวิ เฉพาะที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่บ้านมาใช้บังคับแก่
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบโดยอนุโลม
หมวดที่ ๕
ว่ำด้วยลักษณะปกครองอำเภอ

ตอน ๑
กำรตั้งอำเภอและกิ่งอำเภอ
มาตรา ๖๒ ท้องที่หลายตาบลอันสมควรอยู่ในความปกครองอันเดียวกันได้ ให้จัดเป็นอาเภอ
หนึ่ง

๓๕

มาตรา ๖๑ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐

- ๕๕๐ มาตรา ๖๓ ลักษณะการตั้งอาเภอ ให้สมุหเทศาภิบาลจัดการดังนี้ คือ
ข้อ ๑ ให้กาหนดเขตท้องที่อาเภอ มีเครื่องหมายและจรดเขตอาเภออื่นทุกด้าน อย่าให้มีที่
ว่างเปล่าอยู่นอกเขตอาเภอ
ข้อ ๒ ให้ กาหนดจานวนตาบลที่รวมเข้ าเป็นอาเภอและให้ กาหนดเขตตาบลให้ ตรงกับเขต
อาเภอ ถ้ามีที่ว่างเปล่า เช่น ทุ่งหรือป่าเป็นต้นอยู่ใกล้เคียงท้องที่อาเภอใด หรือจะตรวจตราปกครองได้สะดวก
จากอาเภอใด ก็ให้สมุหเทศาภิบาลกาหนดที่ว่างนั้นเป็นที่ฝากในอาเภอนั้น
ข้อ ๓ ให้กาหนดที่ตั้งที่ว่าการอาเภอให้อยู่ในที่ ซึ่งจะทาการปกครองราษฎรในอาเภอนั้นได้
สะดวก
ข้อ ๔ ให้สมุหเทศาภิบาลบอกข้อกาหนดเหล่านี้เข้ามายังเสนาบดีในเวลาที่จะจัดตั้งอาเภอใหม่
เมื่อได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว จึงประกาศตั้งอาเภอได้
มาตรา ๖๔ อาเภอใดท้องที่กว้างขวางกรมการอาเภอจะไปตรวจตราให้ตลอดท้องที่ได้โดยยาก
แต่ห ากในท้องที่ นั้ น ผู้ คนไม่มากมายพอแก่จ ะตั้งขึ้นเป็นอาเภอหนึ่ง ต่างหากก็ดี หรือในท้ องที่ อาเภอใดมีที่
ประชุมชนมากอยู่ห่างไกลจากที่ว่าการอาเภอ กรมการอาเภอจะไปตรวจการไม่ได้ดังสมควร แต่จะตั้งที่ประชุม
ชนแห่งนั้นขึ้นเป็นอาเภอต่างหาก ท้องที่จะเล็กไปก็ดี ถ้าความขัดข้องในการปกครองมีขึ้นอย่างใดดังว่ามานี้
จะแบ่งท้องที่นั้นออกเป็นกิ่งอาเภอเพื่อให้สะดวกแก่การปกครองก็ได้ ให้พึงเข้าใจว่าการที่ตั้งกิ่งอาเภอนั้น ให้ตั้ง
ต่อเมื่อมีความจาเป็นในการปกครอง อาเภอหนึ่ง จะมีกิ่งอาเภอเดียวหรือหลายกิ่งอาเภอก็ได้
มาตรา ๖๕ การจัดตั้งกิ่งอาเภอใด ก็เสมอตั้งที่ว่าการอาเภอนั้นเองขึ้นอีกแห่งหนึ่ง เพื่อความ
สะดวกแก่การปกครอง การที่จะกาหนดจะต้องกาหนดแต่ว่าตาบลใด ๆ บ้าง ที่จะต้องอยู่ในปกครองของกิ่ง
อาเภอ เมื่อสมุหเทศาภิบาลได้รับอนุญาตของเสนาบดีแล้ว ก็จัดตั้งกิ่งอาเภอได้
ตอน ๒
กำรจัดตั้งกรมกำรอำเภอ

มาตรา ๖๖ อาเภอหนึ่ง ให้มีพนักงานปกครองคณะหนึ่ง เรียกรวมกันว่า กรมการอาเภอ ๆ
แยกเป็นรายตาแหน่ง ดังนี้ คือ
(๑) นายอ าเภอ หรื อ ถ้ าเป็ น ต าแหน่ งพิ เศษ เรี ยกว่ าผู้ ว่าราชการอ าเภอ เป็ น หั ว หน้ า การ
ปกครองทั่วไปในอาเภอ และขึ้นตรงต่อผู้ว่าราชการเมือง มีอาเภอละคนหนึ่ง
(๒) ปลัดอาเภอเป็นผู้ช่วยและผู้แทนนายอาเภออยู่ในบังคับนายอาเภอ อาเภอหนึ่ง มีจานวน
ปลัดอาเภอมากน้อยตามสมควรแก่ราชการ
(๓) สมุห์บัญชีอาเภอ คือ ข้าราชการมีสังกัดในกรมสรรพากรมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายอาเภอใน
การเก็บภาษีอากรและผลประโยชน์แผ่นดินอยู่ในบังคับนายอาเภอ

- ๕๕๑ มาตรา ๖๗ นายอ าเภอ ปลั ด อ าเภอ สมุ ห์ บั ญ ชี ซึ่ งรวมเรียกกั น ว่ากรมการอ าเภอนี้ แม้ มี
ตาแหน่งต่างกันย่อมมีหน้าที่และความรับผิดชอบรวมกันในการที่จะให้การปกครองอาเภอนั้นเรียบร้อย และ
เมื่อตาแหน่งใดการมากเหลือมือ หรือว่าว่างพนักงานกรมการอาเภอ แม้อยู่ในตาแหน่งอื่น ต้องช่วยและต้องทา
แทนกัน จะถือว่าเป็นพนักงานต่างกันนั้นไม่ได้
มาตรา ๖๘ นายอาเภอมีอานาจในส่วนธุรการฝ่ายพลเรือนเหนือข้าราชการทุกแผนกที่ประจา
รักษาราชการในอาเภอนั้น อานาจที่ว่านี้ไม่มีแก่อาเภอที่ตั้งที่ว่าการเมือง หรือที่ว่าการมณฑล
มาตรา ๖๙๓๖ ในอาเภอหนึ่ง นอกจากมีกรมการอาเภอให้มีตาแหน่งเสมียนพนักงานอยู่ใน
บังคับบัญชากรมการอาเภออีกมากน้อยตามสมควรแก่ราชการ กับมีปลัดอาเภอประจาตาบลซึ่งมีอานาจบังคับ
บัญชาเหนือกานันผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจาตาบลในตาบลนั้น
ปลัดอาเภอประจาตาบลมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับกรมการอาเภอซึ่งมีอยู่ตามกฎหมายว่า
ด้วยลักษณะปกครองท้องที่ แต่รับผิดชอบในกิจการเฉพาะตาบลที่ตนมีหน้าที่ประจาอยู่
มาตรา ๗๐ พนักงานปกครองกิ่งอาเภอ จะมีกรมการอาเภอรองแต่นายอาเภอตาแหน่งใด
อยู่ประจาการ และจะมีเสมียนพนักงานอยู่ประจาทาการที่กิ่งอาเภอเท่าใด ทั้งนี้แ ล้วแต่จะสมควรแก่ราชการ
แต่ ผู้ ที่ เป็ น ใหญ่ อ ยู่ ป ระจ าท าการที่ กิ่ ง อ าเภอต้ อ งอยู่ ในบั งคั บ นายอ าเภอ และท าการในหน้ า ที่ ในเวลาที่
นายอาเภอมิได้มาอยู่ที่กิ่งอาเภอเหมือนเป็นผู้แทนนายอาเภอฉะนั้น
มาตรา ๗๑ อาเภอใดมีกิ่งอาเภอ การอย่างใดจะควรแยกเป็นส่วนไปสาหรับกิ่งอาเภอ และ
การอย่างใดควรรวมทาแต่ในที่ว่าการอาเภอแห่งเดียว ทั้งนี้ผู้ว่าราชการเมืองมีอานาจที่จะกาหนดได้โดยอนุมัติ
ของสมุหเทศาภิบาล
มาตรา ๗๒ การเลือกตั้งย้ายถอนนายอาเภอ ให้สมุหเทศาภิบาลมีอานาจที่จะทาได้ โดยอนุมัติ
ของเสนาบดี
มาตรา ๗๓ การเลือกตั้งย้ายถอนปลัดอาเภอสมุห์บัญชี อาเภอ ให้ผู้ว่าราชการเมืองมีอานาจที่
จะทาได้ โดยอนุมัติของสมุหเทศาภิบาล สมุหเทศาภิบาลต้องบอกเข้ามายังเสนาบดีให้ทราบจงด้วยทุกคราว
มาตรา ๗๔ การเลือกตั้งย้ายถอนเสมียนพนักงานในอาเภอ ให้ผู้ว่าราชการเมืองมีอานาจที่จะ
ทาได้ ต้องบอกให้สมุหเทศาภิบาลทราบด้วยจงทุกคราว
มาตรา ๗๕ เวลาตาแหน่งปลัดอาเภอ หรือสมุห์บัญชีอาเภอว่าง ให้นายอาเภอมีอานาจที่จะจัด
ผู้หนึ่งผู้ใดในขณะกรมการอาเภอ หรือเสมียนพนักงานคนหนึ่งคนใดเข้าทาการในตาแหน่งนั้น ๆ ได้ชั่วคราว แต่
ต้องรีบ บอกไปยังผู้ว่าราชการเมือง และให้ผู้นั้นทาการในตาแหน่งนั้นไปกว่าจะได้รั บคาสั่งจากเจ้าพนักงาน
ผู้ใหญ่ให้เป็นประการใด

๓๖

มาตรา ๖๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๖

- ๕๕๒ เวลาตาแหน่งเสมียนพนักงานในอาเภอว่าง ให้นายอาเภอมีอานาจที่จะจัดคนเข้าทาการใน
ตาแหน่งนั้น ๆ ได้ชั่วคราว แต่ต้องบอกขออนุมัติของผู้ว่าราชการเมืองภายในเดือนหนึ่ง แล้วแต่ผู้ว่าราชการ
เมืองจะตั้งผู้นั้นหรือผู้อื่นให้เป็นแทนในตาแหน่งที่ว่าง
มาตรา ๗๖ บรรดาข้าราชการซึ่งมีสังกัดทาราชการอยู่ในที่ว่าการอาเภอ นายอาเภอมีอานาจที่
จะให้ลาได้คราวละไม่เกิน ๑๕ วัน
มาตรา ๗๗ ถ้าและผู้ ใดมี เหตุ อันนายอาเภอเห็ น ว่าจะให้ ทาราชการอยู่ในตาแหน่งจะเสี ย
ราชการ นายอาเภอจะให้ ผู้ นั้ น พักราชการเสีย ชั่วคราวก็ได้ แต่ในการที่สั่งให้ พั กราชการนี้ ต้องบอกให้ ผู้ว่า
ราชการเมืองทราบภายใน ๑๕ วัน คาตัดสินเป็นเด็ดขาดในเรื่องนั้นให้เป็นหน้าที่ของผู้มีอานาจที่จะตั้งตาแหน่ง
ที่เกิดเหตุนั้น
มาตรา ๗๘ ให้ มี ด วงตราประจ าต าแหน่ งนายอ าเภอ และดวงตราส าหรับ นายกิ่ งอ าเภอ
สาหรับประทับกากับลายมือที่ลงชื่อในหนังสือสาคัญต่าง ๆ บรรดาหนังสือที่ทาในนามและหน้าที่กรมการอาเภอ
ห้ามมิให้ใช้ตราอื่นประทับ และตราประจาตาแหน่งนี้ในเวลาผู้ใดทาการแทนหรือรั้งตาแหน่งนั้นก็ให้ใช้ได้
มาตรา ๗๙ ในเวลาตาแหน่ งนายอ าเภอว่างก็ดี หรือ นายอ าเภอจะท าการในหน้ าที่ ไม่ ได้
ชั่วคราวก็ดี ถ้าและสมุหเทศาภิบาลหรือผู้ว่าราชการเมืองมิได้มีคาสั่งเป็นอย่างอื่นแล้ว ให้กรมการอาเภอซึ่งมี
ยศสูงกว่าผู้อื่นเป็นผู้แทน
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 ถ้าและผู้ตรวจนั้นกระทาการตามคาสั่งและรับอานาจไปจากผู้ว่าราชก าร
เมืองหรือผู้สาเร็จราชการมณฑลหรือเจ้ากระทรวง กรมการอาเภอต้องเชื่อฟังเหมือนคาสั่งผู้ว่าราชการเมือง
ผู้สาเร็จราชการมณฑลและเจ้ากระทรวงที่ใช้มานั้น ถ้าหากว่าผู้ตรวจการนั้นมาโดยลาพังหน้าที่ของตน จะสั่งให้
จัดการในแผนกนั้น ๆ ประการใดกรมการอาเภอควรทาตาม ต่อเมื่อคาสั่งไม่ขัดกับคาสั่งผู้ว่าราชการเมืองและ
นายอาเภอเห็นชอบด้วย ถ้ามีเจ้าพนักงานมาสั่งการประการใด ๆ กรมการอาเภอต้องรายงานให้ผู้ว่าราชการ
เมืองทราบด้วยจงทุกคราว

- ๕๕๓ ตอน ๓
หน้ำที่และอำนำจของกรมกำรอำเภอ
ก. กำรปกครองท้องที่

มาตรา ๘๓ กรมการอาเภอต้องตรวจตราและจัดการปกครองตาบลและหมู่บ้านให้เป็นไปได้
จริงดังพระราชบัญญัตินี้
นอกจากอานาจหน้าที่ที่กล่าวโดยเฉพาะให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรมการอาเภอ ให้กรมการ
อาเภอมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับกานันผู้ใหญ่บ้านด้วย๓๗
มาตรา ๘๔ กรมการอาเภอต้องเอาใจใส่สมาคมให้คุ้นเคยกับกานันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจา
ตาบลเป็นที่ปรึกษาหารือ และเป็นผู้รับช่วยแก้ไขความขัดข้องให้แก่เขา
มาตรา ๘๕ ให้กรมการอาเภอเรียกประชุมกานันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจาตาบลพร้อมกัน หรือ
เรียกประชุมแต่เฉพาะตาแหน่งมีประชุมกานัน เป็นต้น ในเวลามีการจะต้องปรึกษาหรือต้องถามต้องสั่ งตาม
สมควร
มาตรา ๘๖ กรมการอาเภอรับผิดชอบที่จะรักษาสถานที่ว่าการอาเภอสรรพหนังสือและบัญชี
ตลอดจนบริเวณที่ว่าการอาเภอให้เรียบร้อย
มาตรา ๘๗ กรมการอ าเภอต้ อ งให้ ราษฎรที่ มี กิ จ ธุระหาได้ ทุ ก เมื่ อ ถ้ าราษฎรมาร้อ งทุ ก ข์
อย่างใด ซึ่งกรมการอาเภอควรช่วยได้ ต้องช่วยตามสมควร
มาตรา ๘๘ กรมการอาเภอต้องหมั่นตรวจท้องที่ในเขตอาเภอของตน และท้องที่อาเภออื่น
ที่ติดต่อกันให้รู้ความเป็นไปในท้องที่นั้น 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
๓๗

มาตรา ๘๓ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๖

- ๕๕๔ ข้อ ๒ โดยปกติให้กรมการอาเภอรายงาน ต่อผู้ว่าราชการเมืองของตน แต่ถ้ามีคาสั่งโดยเฉพาะ
ว่าให้ รายงานการอย่างใดต่อผู้ใดก็ดีห รือว่าเหตุการณ์อันใดเกิดขึ้น กรมการอาเภอเห็ นว่าจะรายงานต่อ ผู้ว่า
ราชการเมืองของตนก่อนจะไม่ทันประโยชน์ของราชการจะรายงานไปยังที่แห่งนั้น ๆ ซึ่งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
อย่างดีแก่ราชการก็ได้แต่ต้องบอกให้ผู้ว่าราชการเมืองของตนทราบจงทุกคราว
ข้อ ๓ รายงานประจ าบอกเหตุ ก ารณ์ และข้ อ ราชการบรรดามี ในอ าเภอ ควรยื่ น ต่ อ ผู้ ว่ า
ราชการเมืองไม่น้อยกว่าเดือนละครั้งหนึ่ง รายงานการจรนั้นแล้วแต่กาหนดในข้อบังคับ หรือเหตุการณ์อันควร
รายงาน ส่วนรายงานด่วนบอกเหตุสาคัญ ซึ่งเป็นปัจจุบันทันด่วนเกิดขึ้นนั้น ต้องรีบรายงานทันที และส่งโดยโทร
เลข หรือโทรศัพท์อย่างเร็วที่สุดที่จะส่งได้
ข. กำรป้องกันภยันตรำยของรำษฎร และรักษำควำมสงบในท้องที่

มาตรา ๙๓ เวลามีการประชุมชนมากในที่ใด เช่นในเวลามีการนักขัตฤกษ์เป็นต้น กรมการ
อาเภอกับกานันผู้ใหญ่บ้านตาบลนั้นต้องจัดการรักษาความเรียบร้อยในที่ประชุมชน
มาตรา ๙๔ กรมการอาเภอต้องคอยตรวจตราตักเตือนกานันผู้ใหญ่บ้านให้มีเครื่องสัญญาเรียก
ลูกบ้านช่วยกันดับไฟ หรือระงับเหตุภยันตรายอย่างอื่น หรือจับโจรผู้ร้ายทุกหมู่บ้าน
มาตรา ๙๕ เมื่อกรมการอาเภอได้ปรึกษากานันผู้ใหญ่บ้านในท้องที่นั้นแล้ว เห็นว่าหมู่บ้านใด
อยู่ ในที่ ซึ่งสมควรจะจั ดการล้ อมรั้ วป้ องกัน โจรได้ ให้ กรมการอาเภอนาเสนอต่อผู้ ว่าราชการเมือง เมื่อผู้ ว่า
ราชการเมืองเห็ นชอบด้วยแล้ว ก็ให้ กรมการอาเภอชี้แจงและสั่งผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในหมู่บ้านนั้นทารั้ว
ล้อมรอบหมู่บ้าน มีป ระตูเป็ นทางเข้าออกกี่แห่ งแล้วแต่ชาวบ้านนั้นจะเห็ นควร เวลากลางคืนให้ ผู้ใหญ่บ้าน
จัดราษฎรผลัดเปลี่ยนกันรักษาประตูป้องกันโจรผู้ร้ายให้ทั้งหมู่บ้าน
มาตรา ๙๖ หมู่บ้านใดตั้งอยู่ใกล้ป่าพงอันเป็นเชื้อไฟ เมื่อถึงฤดูพงแห้งให้กรมการอาเภอสั่ง
ราษฎรในหมู่บ้านนั้น ให้ช่วยกันถางพงให้เตียนออกไปห่างบ้านเรือน ป้องกันอย่าให้เป็นอัคคีภัยแก่หมู่บ้านนั้น
มาตรา ๙๗ เมื่อกานันตาบลใดรายงานมาว่าเจ้าของหรือผู้ที่อยู่ในเหย้าเรือนแห่งใดที่ร้างหรือ
ทรุดโทรม ไม่กระทาการตามคาสั่งให้จัดการซ่อมแซมรักษาเรือนนั้น ให้ดีตามความที่กล่าวไว้ในมาตรา ๕๕ ให้
กรมการอาเภอไต่สวนและบังคับตามควรแก่การ ถ้าไม่ทาตามบังคับให้กรมการอาเภอมีอานาจรื้อเรือนนั้นได้
และเรียกเอาค่ารื้อแก่เจ้าของ
มาตรา ๙๘ ราษฎรคนใดไปปลูกเรือนอยู่ในที่เปลี่ยว อันน่ากลัวอันตรายด้วยโจรผู้ร้ายก็ดี หรือ
น่ากลัวจะเป็นที่ซ่อนของโจรผู้ร้ายก็ดี เมื่อกรมการอาเภอได้ปรึกษากับกานันในท้องที่นั้นเห็นด้วยกันแล้ว ก็ให้
บังคับให้ผู้นั้นย้ายเข้ามาอยู่เสียในหมู่บ้าน
มาตรา ๙๙ ในเวลาอัตคัดอาหาร ให้ กรมการอาเภอประกาศตักเตือนราษฎรให้ เก็บรักษา
เข้าไว้ให้พอบริโภค

- ๕๕๕ 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) ผู้ ใดอาจจะท าการได้ แ ต่ ด้ ว ยแรง ก็ ห างานอั น ประกอบด้ ว ยสาธารณประโยชน์ เช่ น
ขุดสระน้า ทาถนนหรือซ่อมแซมสถานที่ทาราชการเป็นต้น ให้ผู้นั้นรับจ้างทาคิดข้าวให้ตามราคาทุนเป็นค่าจ้าง
โดยอัตราสูงกว่าที่เขาจ้างกันทาการในที่นั้น ๑ ใน ๔ ส่วน คือ ถ้าอัตราค่าจ้างเขาจ้างกันโดยปกติวันละบาทหนึ่ง
ให้ให้ข้าวเท่าราคาวันละ ๑ บาท ๒๕ สตางค์ เป็นต้น
(๕) ห้ามมิให้ ๆ ข้าวแก่ผู้ที่ยังสามารถกระทาการแลกได้ด้วยประการใด ๆ แต่ผู้ซึ่งไม่สามารถ
กระทาการแลกได้จริง ๆ เช่น คนเจ็บไข้ ชรา ทุพพลภาพ หรือทารกนั้น ควรให้ได้รับข้าวของหลวงพอสมควรแต่
ที่จะเลี้ยงชีวิตในเวลาอัตคัตนั้น
ฃ. กำรที่เกี่ยวด้วยควำมแพ่งและควำมอำญำ

มาตรา ๑๐๑ หน้ า ที่ แ ละอ านาจของกรมการอ าเภอในการที่ เกี่ ย วด้ ว ยความอาญานั้ น
มีดังต่อไปนี้ 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
ถ้าจะแต่งให้ผู้อื่นไปค้น หรือยึด ก็ให้ นายอาเภอมี หมายสั่งเจ้าพนักงานผู้ถือหมายมีอานาจที่จะค้นและยึดได้
ตามหมาย
ข้อ ๕ ตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา ซึ่งได้ตัวมาต่อหน้ากรมการอาเภอนั้น โดยปกตินายอาเภอควร
ยอมให้มีประกัน แต่ถ้านายอาเภอเห็นว่ามีเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดที่จะกล่าวในมาตรานี้ ก็ให้เอาตัวไว้ คือ
(ก) เป็นคดีฉกรรจ์ที่ต้องด้วยโทษจาคุกตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไปอย่างหนึ่ง หรือ

- ๕๕๖ (ข) ถ้าผู้ต้องหาหลบหนีจะจับได้ โดยยากอย่างหนึ่ง หรือ
(ค) เห็นได้ว่าถ้าปล่อยผู้นั้นไปจะทาให้เกิดเหตุอันตรายอย่างหนึ่ง หรือ
(ง) ถ้าปล่อยไปจะขัดข้องหรือลาบากแก่การไต่สวนคดีในชั้นต้นอย่างหนึ่ง
ข้อ ๖ การไต่ส วนคดีในชั้น ต้นนั้ น ต้องลงมือภายใน ๔๘ ชั่วโมง ตั้ งแต่เวลาที่จับ ผู้ ต้องหา
นายอาเภอต้องรีบจัดการโดยเร็วที่จะทาได้ แล้วส่งตัวผู้ต้องหายังเมือง ให้ส่งต่อไปยังศาลซึ่งมีหน้าที่พิจารณาคดี
นั้น โดยวิธีที่กล่าวต่อไปนี้
ถ้าเป็นตาบลที่มีศาลซึ่งมีอานาจ และที่ว่ าการอาเภอตั้งอยู่ด้วยกัน ให้ส่งตัวผู้ต้องหาต่อศาล
ภายใน ๔๘ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลาที่ผู้ต้องหาได้ตกมาอยู่ในความควบคุมของกรมการอาเภอ
ถ้าเป็นที่อื่น ๆ ให้ส่งตัวผู้ต้องหายังศาลโดยเร็วที่จะทาได้ และห้ามมิให้กักขังตัวไว้ที่ ๆ ว่าการ
อาเภอเกินกว่า ๔๘ ชั่วโมง โดยไม่มีเหตุจาเป็น
ถ้ า เมื่ อ ส่ ง ผู้ ต้ อ งหาไปยั ง ศาล นายอ าเภอท าการไต่ ส วนคดี ใ นชั้ น ต้ น ยั ง ไม่ ส าเร็ จ ก็ ใ ห้
เจ้าพนักงานเมืองร้องต่อศาลขอผัดให้มีเวลาไต่สวนต่อไปตามสมควร
ข้อ ๗ ในการไต่สวนความอาญา ถ้านายอาเภอเห็นว่าไม่มีหลักฐานข้างฝ่ายโจทก์ ให้ปล่อยตัว
ผู้ต้องหาไป ถ้าผู้ต้องหาต้องด้วยหมายสั่งจับของศาลอยู่แล้ว ก็ให้เจ้าพนักงานเมืองร้องขอต่อศาลให้สั่งปล่อยตัว
ผู้ต้องหา
มาตรา ๑๐๒ กรมการอาเภอต้องจัดพนักงานออกตรวจตระเวนรักษาความเรียบร้อย และ
คอยสืบจับโจรผู้ร้ายในท้องที่ของตน
มาตรา ๑๐๓ เมื่อมีเหตุผู้คนถูกกระทาร้ายตายลงในท้องที่ อาเภอใดก็ดี ฟกช้าหรือมีบาดแผล
เจ็บป่วยสาหัสก็ดี ผู้ที่ถูกกระทาร้ายฟกช้า หรือมีบาดแผลมาขอให้ชันสูตรก็ดี เป็นหน้าที่ของกรมการอาเภอที่จะ
ตรวจชันสูตรหรือพลิกศพตามพระราชบัญญัติ และจดคาให้การพร้อมด้วยพยาน และทาหนังสือชันสูตรไว้เป็น
หลักฐาน
มาตรา ๑๐๔ เมื่ อ เกิ ด เหตุ เ สี ยทรัพ ย์แ ก่ ผู้ ห นึ่ งผู้ ใด เช่ น ถู ก โจรภั ย เป็ น ต้ น เป็ น หน้ าที่ ข อง
กรมการอาเภอที่จะทาคาตราสินตามคาขอร้องของเจ้าทรัพย์ หรือเพื่อหลักฐานในราชการ
มาตรา ๑๐๕ ความผิ ดอย่ างใด ๆ อัน ต้องตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกฎหมายอื่ น
กาหนดเป็นลหุโทษก็ดี ความผิดล่วงละเมิดพระราชบัญญัติ ภาษีอากร อันเบี้ยปรับกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ไม่เกิน ๒๐๐ บาทก็ดี เมื่อกรมการอาเภอไต่สวนเห็นว่าจาเลยมีพิรุธ ให้กรมการอาเภอมีอานาจที่จะเปรียบเทียบ
ให้ตกลงกันได้ถ้าไม่ตกลงกันได้ก็ดี หรือกรมการอาเภอเห็นว่าโทษของจาเลยเกินกว่าปรับ ๒๐๐ บาท หรือเป็น
โทษทั้งปรับทั้งจา หรือโทษจาอย่างเดียวก็ดี ก็ให้ส่งคดีเรื่องนั้นไปยังเมือง
มาตรา ๑๐๖ ถ้ามีผู้ขอร้องอายัดตัวคน หรือสิ่งของโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นหน้าที่ของ
กรมการอาเภอที่จะรับอายัด และทาหนังสือหลักฐานในการอายัดนั้น
มาตรา ๑๐๗ เงินกลาง หรือของกลาง ในคดีที่จะต้องรักษาไว้ในอาเภอนั้ น หรือจะต้องนาส่ง
ไปยังเมือง เป็นหน้าที่ของกรมการอาเภอที่จะจัดการรักษาและนาส่ง

- ๕๕๗ มาตรา ๑๐๘๓๘ (ยกเลิก)
ค. กำรป้องกันโรคร้ำย

มาตรา ๑๐๙ กรมการอาเภอต้องคอยระวัง อย่าให้โรคร้ายแพร่หลายไปในประชุมชน ต้อง
คอยดูแลป้องกัน หรือเมื่อโรคเกิดขึ้นก็ต้องจัดการรักษาอย่าให้ติดต่อลุกลามมากไป
มาตรา ๑๑๐ เพราะเหตุที่โสโครกเป็นแดนเกิดของโรคร้าย คือ อหิวาตกโรค และกาฬโรค
เป็นต้น กรมการอาเภอต้องคอยตรวจตราว่ากล่าวคนในท้องที่อย่าให้ทอดทิ้งหรือปล่อยให้เกิดความโสโครกอัน
จะเป็นเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประชาชน
มาตรา ๑๑๑ กรมการอาเภอต้องเอาเป็นธุระตรวจตราอุดหนุนให้ แพทย์ประจาตาบลดูแล
การรักษาพยาบาล คือ การปลูกทรพิศม์ และจาหน่ายยาหลวงเป็นต้น และให้ราษฎรได้รับความป้องกัน และ
รักษาโรคตามสมควรแก่การที่จะเป็นได้
มาตรา ๑๑๒ ในเวลาเกิดโรคร้ายติดต่อขึ้นในอาเภอนั้น หรือในท้องที่อาเภออื่น ซึ่งอาจจะ
ลุกลามมาถึงอาเภอนั้น ให้กรมการอาเภอประกาศตักเตือนแก่ราษฎรให้จัดการป้องกันและรักษาโรค ถ้าหากว่า
จะควรจัดการป้องกันได้อย่างใด หรือว่าควรจะรีบร้องเรียนต่อผู้ใหญ่ขอกาลังอุดหนุนประการใด ก็ให้กรมการ
อาเภอจัดการตามสมควร
มาตรา ๑๑๓ ถ้าเกิดโรคร้ายที่ติดต่อขึ้นในอาเภอใด ให้กรมการอาเภอนั้นรีบบอกข่าวโดยทาง
อย่างเร็วที่สุดที่จะบอกได้ให้ผู้ใหญ่เหนือตนทราบ แล้วให้รายงานเหตุความไข้นั้นต่อไปเนือง ๆ จนกว่าโรคจะ
สงบ
ฅ. บำรุงกำรทำนำค้ำขำยป่ำไม้และทำงไปมำต่อกัน

มาตรา ๑๑๔ กรมการอาเภอต้องตรวจให้รู้ทาเลที่ทามาหาเลี้ยงชีพของราษฎรในอาเภอนั้น
คือ ที่น า ที่สวน ที่จั บสัตว์น้ าเป็ นต้น และต้องสอบสวนให้รู้ว่าที่เหล่านั้นอาศัยสายน้าทางใด ควรทาบัญชีมี
ทะเบียนไว้ในที่ว่าการอาเภอ
มาตรา ๑๑๕ การบารุงผลประโยชน์ในการหาเลี้ยงชีพของราษฎรก็ดี การป้องกันภยันตราย
มิให้เกิดแก่การหาเลี้ยงชีพของราษฎรก็ดี อันต้องการความพร้อมเพรียงช่วยกันในหมู่ราษฎร ยกตัวอย่างดังบาง
คราวจะต้องทาทานบปิดน้า บางคราวต้องระบายน้าสาหรับการเพาะปลูก การเหล่านี้เป็นหน้าที่ของกรมการ
อาเภอจะต้องเอาใจใส่ คอยตรวจตราและปรึกษากานัน ผู้ ใหญ่ บ้าน ถ้ามี การสมควรจะต้องทาเพื่ อให้ เจริญ
๓๘

มาตรา ๑๐๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑

- ๕๕๘ ผลประโยชน์แก่ราษฎรก็ดี หรือเพื่อป้องกันความเสียหายแก่ผลประโยชน์นั้นก็ดี ให้กรมการอาเภอเรียกราษฎร
ช่วยกันทาการนั้น ๆ ให้สาเร็จทันฤดูกาล
มาตรา ๑๑๖ การรักษาผลประโยชน์ในการหาเลี้ยงชีพของราษฎร เช่นการปิดน้า และระบาย
น้าเช่น กล่ าวมาในมาตราก่อนเป็ น ต้น 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 กรมการอ าเภอมี ห น้ าที่ จ ะต้ อ งตรวจตราและจั ด การรัก ษาทางบก ทางน้ า
อันเป็นทางที่ราษฎรไปมาค้าขาย ให้ไปมาโดยสะดวกตามที่จะเป็นได้ทุกฤดูกาลอันนี้ ถ้าจะต้ องทาการซ่อมแซม
หรือแก้ไขความขัดข้อง ให้กรมการอาเภอเรียกราษฎรช่วยกันทาอย่างว่ามาแล้ว
มาตรา ๑๑๙ กรมการอาเภอต้อ งตรวจตรารักษาป่ าไม้ ซึ่ งรัฐ บาลหวงห้ ามตามข้อ บั งคั บ
การป่าไม้
มาตรา ๑๒๐ ที่ว่างซึ่งรัฐบาลอนุญาตให้ราษฎรทาการเพาะปลูกนั้น เป็นหน้าที่ของกรมการ
อาเภอที่จะต้องตรวจตราจัดการ ป้องกัน การเกี่ยงแย่ง ในระหว่างราษฎรที่ไปตั้งทาการเพาะปลูกก่อนได้รับ
โฉนด
มาตรา ๑๒๑ ที่น้าอันเป็นที่รักษาพันธ์สัตว์น้า เป็นหน้าที่ของกรมการอาเภอที่จะตรวจตรา
รักษาป้องกันมิให้พืชพันธ์สัตว์น้าสูญไป
มาตรา ๑๒๒๓๙ นายอาเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและ
คุ้ ม ครองป้ อ งกั น ที่ ดิ น อั น เป็ น สาธารณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น ที่ ป ระชาชนใช้ ป ระโยชน์ ร่ว มกั น และสิ่ งซึ่ งเป็ น
สาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในเขตอาเภอ
นายอาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอานาจใช้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ที่ดินตาม
วรรคหนึ่ ง เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดินและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือคดีเกี่ยวกับที่ดินตามวรรคหนึ่ง นายอาเภอและองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น จะร่ ว มกั น ด าเนิ น การหรื อ ฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง จะเป็ น ผู้ ด าเนิ น การ ก็ ให้ มี อ านาจกระท าได้ ทั้ ง นี้
กระทรวงมหาดไทยจะวางระเบียบกาหนดหลักเกณฑ์เป็นแนวปฏิบัติด้วยก็ได้
๓๙

มาตรา ๑๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑

- ๕๕๙ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสามให้จ่ายจากงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา ๑๒๓ ที่วัด หรือกุศลสถานอย่างอื่น ซึ่ งเป็นของกลางสาหรับมหาชน ก็ให้อยู่ในหน้าที่
กรมการอาเภอจะต้องคอยตรวจตราอุดหนุนผู้ปกปักรักษาอย่าให้ผู้ใดรุกล้าเบียดเบียนที่อันนั้น
ฆ. บำรุงกำรศึกษำ

มาตรา ๑๒๔ กรมการอาเภอต้องปรึกษาด้วยกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้อุปการะการศึกษาใน
ท้องที่ มีพระภิกษุสงฆ์เป็นต้น ช่วยกันแนะนาและจัดให้มีสถานที่เล่าเรียนให้พอแก่เด็กในอาเภอนั้น
มาตรา ๑๒๕ กรมการอาเภอต้องตรวจตราปรึกษาด้ว ยกานั น ผู้ ใหญ่ บ้าน และผู้ อุปการะ
การศึกษาในท้องที่ จัดบารุงการสั่งสอนอย่าให้เสื่อมทราม
มาตรา ๑๒๖ กรมการอาเภอต้องคอยชี้แจงตักเตือ นแก่กานันผู้ใหญ่บ้าน บิดามารดา และ
ผู้ปกครองเด็กให้ส่งบุตรหลานไปเล่าเรียน
ง. กำรเก็บภำษีอำกร

มาตรา ๑๒๗ บรรดาภาษีอากร ซึ่งมิได้มีกฎหมายหรือข้อบังคับให้พนักงานอื่นเก็บแล้ว เป็น
หน้าที่ของกรมการอาเภอที่จะจัดการเก็บในอาเภอนั้น
มาตรา ๑๒๘ ในการเก็บภาษีอากร กรมการอาเภอต้องคอยตรวจตราเวลาเกิดอุบัติเหตุ หรือ
เป็นเวลาราษฎรอัตคัดขัดสนเมื่อถึงกาหนดที่จะเก็บภาษีอากรนั้น ๆ ให้รู้และรายงานพร้อมทั้งความเห็นที่ควร
จะจัดการผ่อนผันอย่างใด ให้ผู้ว่าราชการเมืองทราบ
มาตรา ๑๒๙ เงินหลวงที่เก็บภาษีอากรได้ก็ดี หรือที่ได้จากประเภทอื่นก็ดี ซึ่งจะต้องนาส่ง
พระคลัง เป็นหน้าที่ของกรมการอาเภอที่จะรักษาและนาส่งถึงพระคลัง
จ. หน้ำที่ เบ็ดเสร็จ

มาตรา ๑๓๐ ในหน้าที่ของกรมการอาเภอที่จะจัดการทั้งปวงในอาเภอให้เรียบร้อยนั้น ถ้าหาก
ว่ากรมการอาเภอเห็นวิธีการงานอย่างใดยังบกพร่อง ให้รายงานชี้แจงความเห็นต่อผู้ว่าราชการเมือง ขออนุญาต
แก้ไขตามที่คิดเห็นว่าเป็นอย่างดี

- ๕๖๐ มาตรา ๑๓๑ กรมการอาเภอมีหน้าที่จะต้องช่วยราชการของอาเภออื่นที่ใกล้เคียง แม้ต่าง
เมืองกัน และในการที่ช่วยนี้ไม่จาจะต้องรอจนอาเภอนั้นขอให้ช่วย ถ้ารู้ เหตุการณ์ซึ่งเห็นว่าตนควรจะช่วยเหลือ
จึงจะเป็นประโยชน์แก่ราชการ ต้องช่วยเหลือทีเดียว
มาตรา ๑๓๒ หน้าที่ของกรมการอาเภอนอกจากที่กล่าวไว้ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่นี้ ยังต้องทาตามความซึ่งกาหนดไว้ในพระราชกาหนดกฎหมายอย่างอื่น ๆ อันกาหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ ของ
กรมการอาเภอ แม้พระราชกาหนดกฎหมายใดมิได้ระบุไว้ในพระราชกาหนดกฎหมายนั้น ๆ ว่าเป็นหน้าที่ของ
ผู้ใด ก็ให้พึงเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของกรมการอาเภอที่จะรักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินั้น ๆ
ประกาศมา ณ วัน ที่ ๔ กรกฎาคม พระพุ ท ธศักราช ๒๔๕๗ เป็ น วันที่ ๑๓๓๒ ในรัช กาล
ปัจจุบันนี้

- ๕๖๑ พระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักรำช ๒๔๘๖๔๐
มาตรา ๑๘ ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นที่ มี อ ายุ ไ ม่ เ กิ น หกสิ บ ปี ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง อยู่ ใ นวั น ใช้
พระราชบัญ ญัตินี้ให้ คงอยู่ในตาแหน่งต่อไป แต่ถ้าข้าหลวงประจาจังหวัดเห็ นว่าผู้ใดไม่สามารถที่ จะบริห าร
ราชการได้ ตามอานาจหน้าที่ในพระราชบัญญัตินี้ก็ให้ข้าหลวงประจาจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่ง
พระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๙๔๑
มาตรา ๕ กานันผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันใช้พระราชบัญญัติ
นี้ ให้คงอยู่ในตาแหน่งต่อไป
พระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐๔๒
มาตรา ๑๘ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็น
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และให้อยู่ในตาแหน่งตามวาระของตาแหน่งเดิม
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่า
หน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและปราบปรามโจรผู้ร้ายภายในเขตหมู่บ้าน เป็นหน้าที่สาคัญประการ
หนึ่งของผู้ใหญ่บ้าน แต่ในปัจจุบันผู้ใหญ่บ้านยังมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในด้านอื่น ๆ ตามอานาจหน้ าที่ที่มีตาม
กฎหมายอย่างกว้างขวางและผู้ใหญ่บ้านก็มีแต่เพียงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นที่มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านใน
กิจการต่าง ๆ ตามที่ผู้ใหญ่บ้านจะมอบหมายให้ ผู้ใหญ่บ้านยังไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ทาหน้าที่ช่วยเหลือในด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและปราบปรามโจรผู้ร้ายโดยตรง จึงทาให้การปฏิบัติหน้าที่ในด้านรักษาความสงบ
เรียบร้อยและปราบปรามโจรผู้ร้ายยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร จึงเห็นสมควรกาหนดให้มี “ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่าย
รักษาความสงบ” ขึ้นเพื่อทาหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและปราบปรามโจรผู้ร้าย และเพื่อให้
เห็นความแตกต่างกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปัจจุบัน จึงได้เปลี่ยนชื่อผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่าย
ปกครองโดยให้กานันและผู้ใหญ่บ้านร่วมกันพิจารณาคัดเลือกได้ไม่เกิน ๕ คน นอกจากนี้ กรรมการหมู่บ้านและ
กรรมการตาบลตามกฎหมายที่มีอยู่ ในปั จจุบัน นี้ยัง ไม่เป็ นการเหมาะสมและไม่ส ามารถที่จะปฏิ บัติ งานซึ่ ง
เพิ่มเติมขึ้นอย่างรวดเร็วของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมควรจะได้พิจารณาปรับปรุง
แก้ไข
ประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๒ ลงวันที่ ๓ เมษำยน พุทธศักรำช ๒๕๑๕๔๓
ประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๖๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวำคม พุทธศักรำช ๒๕๑๕๔๔
ข้อ ๕ ให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ใน
วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ คงอยู่ในตาแหน่งต่อไป เว้นแต่ผู้ที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๐/ตอนที่ ๑๔/หน้า ๕๐๔/๙ มีนาคม ๒๔๘๖
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๓/ตอนที่ ๘๓/หน้า ๘๑๖/๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๙
๔๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๔/ตอนที่ ๑๑/ฉบับพิเศษ หน้า ๔/๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐
๔๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนที่ ๕๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๔/๖ เมษายน ๒๕๑๕
๔๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนที่ ๑๙๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๓๐๒/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕
๔๐
๔๑

- ๕๖๒ พระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๖๔๕
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๖๔ ลงวันที่ ๑๓
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ กาหนดคุณสมบัติผู้ใหญ่บ้านให้มีพื้นความรู้ไม่ต่ากว่าประโยคประถมศึกษาตอนต้นหรือที่
กระทรวงศึกษาธิการเทียบไม่ต่ากว่าประโยคประถมศึกษาตอนต้น เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแต่ปรากฏว่าบาง
หมู่บ้านซึ่งเป็นท้องที่กันดารชายแดนหรือเป็นท้องถิ่นที่มีชาวเขาอยู่อาศัย ราษฎรยังไม่อาจเลือกผู้ใหญ่บ้านที่ มี
พื้นความรู้ดังกล่าวได้ เป็นอุปสรรคแก่การเร่งรัดพัฒนา สมควรแก้ไขเพิ่มเติมให้อานาจผู้ว่าราชการจังหวัดโดย
อนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเว้นหรือลดหย่อนพื้นความรู้ของ
ผู้ใหญ่บ้านในบางท้องที่ได้ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น
พระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๕๔๖
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ
๑. เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ส ตรี เป็ น ผู้ ใหญ่ บ้ า นได้ เพราะต าแหน่ ง ผู้ ใหญ่ บ้ า นปั จ จุ บั น ไม่ ต้ อ ง
รับผิดชอบด้านการปราบปรามอาชญากรรม ทั้งอาจจะแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้ชายได้อยู่แล้ว
๒. เพื่อให้ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดเท่านั้น เป็นผู้ใหญ่บ้านได้
๓. เพื่อกาหนดมิให้ข้าราชการการเมือง เป็นผู้ใหญ่บ้านให้สอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ
พระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๗๔๗
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้ องที่ พระพุ ท ธศั กราช ๒๔๕๗ ได้ กาหนดจ านวนทุ น ทรัพ ย์ ในการเปรีย บเที ย บความแพ่ ง ค่าธรรมเนี ย ม
หมายเรียกและคาร้องรวมกัน และค่าธรรมเนียมทาใบยอมไว้ในอัตราที่ยังไม่เหมาะสมกับค่าของเงินตราและ
ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมจานวนทุนทรัพย์และอัตราค่าธรรมเนียมเสียใหม่ให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๒๔๘
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครอง
ท้ อ งที่ กาหนดคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ ามของผู้ ที่ จะได้ รับ เลื อกเป็ น ผู้ ใหญ่ บ้ านไว้ว่ าต้อ งไม่ เป็ น ภิ ก ษุ
สามเณร นักพรต หรือนักบวชทาให้ผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากตาแหน่งถ้าอุปสมบทหรือบรรพชา เพื่อเป็นการเปิด
โอกาสให้กานันและผู้ใหญ่บ้านมีสิทธิอุปสมบทหรือบรรพชาได้ เช่นเดียวกับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
สมควรกาหนดให้กานันและผู้ใหญ่บ้านมีสิทธิลาอุปสมบท หรือบรรพชาได้เป็นเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ่งร้อย
ยี่สิบวัน และต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๐/ตอนที่ ๑๐๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๖
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๙/ตอนที่ 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
๔๕
๔๖

- ๕๖๓ พระรำชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๕๔๙
มาตรา ๗ ให้กานั น ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ยังคงดารงตาแหน่งอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน กาหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับอายุของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ไว้ว่า
ต้องมีอายุตั้งแต่ยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ ซึ่งมีระยะเวลาในการดารงตาแหน่งนานที่สุด ถึง
สามสิ บ ห้ าปี ประกอบกั บ การก าหนดคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ าม ยั งไม่ เหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ
สภาพการณ์ปัจจุบัน สมควรกาหนดระยะเวลาการอยู่ในตาแหน่งของผู้ใหญ่บ้านเป็นวาระ คราวละห้าปี และ
กาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเพิ่มขึ้นอีก จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒๕๐
มาตรา ๙ มิให้ น าบทบั ญ ญั ติมาตรา ๑๒ (๗) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติลั กษณะปกครองท้องที่
พระพุ ท ธศั ก ราช ๒๔๕๗ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ กรณี ก ารก าหนดลั ก ษณะต้ อ งห้ า มมิ ให้
ผู้ใหญ่บ้านเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่ นมาใช้บังคับกับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ
แพทย์ประจาตาบล ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับจนกว่าจะพ้นจากตาแหน่งหรือครบ
วาระ
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการใช้สิทธิเลือกตั้งบุคคลให้ทา
หน้าที่แทนราษฎรควรมีหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกัน ทั้งนี้ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐๕
บัญญัติให้ผู้มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ ๑ มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้
ซึ่งต่อมาได้มีการแก้ไขสิทธิเลื อกตั้งในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต่าง ๆ ให้ เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวแล้ ว
สมควรแก้ไขอายุของผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
ด้วย และโดยที่การกาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีสิทธิจะได้รับ
คัดเลื อกเป็ น ผู้ ช่ว ยผู้ ใหญ่ บ้ านฝ่ ายปกครองหรือผู้ช่ว ยผู้ ใหญ่ บ้านฝ่ ายรักษาความสงบ ว่าที่ผู้ ใหญ่ บ้ าน และ
กรรมการหมู่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการออกจากตาแหน่งของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิยังบัญญัติไว้ไม่สอดคล้องกัน รวมทั้งยังไม่มี
บทบัญญัติให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบต้องออกจากตาแหน่งเมื่อ
ผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากตาแหน่งไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านที่เข้ารับตาแหน่งใหม่สามารถคัดเลือกตัวบุคคลมาร่วม
ปฏิบั ติงานในท้องที่ในฐานะผู้ช่วยผู้ใหญ่ บ้านได้ตามความต้องการแก่การบริห ารและการปกครองท้องที่ จึง
จาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๔๒/หน้า ๙๐/๘ เมษายน ๒๕๓๕
๕๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๗๐ ก/หน้า ๑/๔ สิงหาคม ๒๕๔๒
๔๙

- ๕๖๔ พระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑๕๑
มาตรา ๑๔ ให้กานั นและผู้ใหญ่บ้านซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญั ตินี้ใช้บังคับ
ยั งคงด ารงต าแหน่ งต่ อ ไปจนกว่าจะพ้ น จากต าแหน่ งตามวาระหรือ ด้ ว ยเหตุ อื่ น ทั้ งนี้ ตามที่ ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๕ บรรดาความแพ่งซึ่งอยู่ในระหว่างการดาเนินการของนายอาเภอก่อนหรือในวันที่
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใช้ บั งคั บ ให้ น ายอ าเภอมี อ านาจด าเนิ น การต่ อ ไปจนแล้ ว เสร็ จ ตามมาตรา ๑๐๘ แห่ ง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๗ ก่อนถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ หรือจะดาเนินการตามกฎหมาย
อื่นที่บัญญัติในเรื่องดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะก็ได้
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องด้วยปัจจุบันได้มีการปรับปรุงการบริหาร
ราชการแผ่ น ดิน ให้ เป็ น ไปโดยรวดเร็ ว คล่ อ งตั ว และมีป ระสิ ท ธิภ าพ แต่ โดยที่ กระบวนการเข้าสู่ ตาแหน่ ง
ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง และบทบาทและอานาจหน้าที่ของกานันและผู้ใหญ่บ้านตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ยังมิได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมทาให้การ
ปฏิบัติงานของกานันและผู้ใหญ่บ้านไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร ประกอบกับอานาจหน้าที่ยังมีความซ้าซ้อน
กับภารกิจและอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมควรที่จะได้มีการปรับปรุงกระบวนการเข้าสู่
ตาแหน่ ง ระยะเวลาการดารงตาแหน่ ง การพ้นจากตาแหน่ง และบทบาทและอานาจหน้าที่ของกานันและ
ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงการ
บริหารราชการแผ่นดินและอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๒๕๒
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล
สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นบุคคลในพื้นที่ที่มีความใกล้ชิดกับราษฎรในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
และแนวนโยบายของรัฐ เป็นผู้ช่วยเหลือนายอาเภอซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของราชการบริหารส่วนภูมิภาคมีบทบาท
อานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
โดยเฉพาะในการเป็นผู้ประสานงานระหว่างราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การรักษาความ
สงบเรียบร้อย การป้องกัน และแก้ไขปัญหากรณีต่าง ๆ นอกจากนี้ยั งทาหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ย
ประนีประนอมและจัดการระงับปัญหาความขัดแย้งในท้องที่ และยังมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐ ตัวแทนของ
ราษฎรเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ ความเดือดร้อนของราษฎรเพื่อนาเสนอต่อส่วนราชการเพื่อให้คงมีตาแหน่งกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในทุกตาบล หมู่บ้านต่อไป จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๒๗ ก/หน้า ๙๖/๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
๕๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๑๐๐ ก/หน้า ๑/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒
๕๑

- ๕๖๕ -

ระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรดูแลรักษำและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน
สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
พ.ศ. ๒๕๕๓

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครอง
ป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรา ๑๒๒ แห่ง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๒๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะปกครองท้ อ งที่
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
และมาตรา ๒๐ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ยบบริห ารราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ ม เติม โดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครอง
ป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดิน
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับหรือคาสั่งอื่นใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ โดยให้มีอานาจตีความวินิจฉัย
ปัญหา รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๙๕ ง/หน้า ๓/๖ สิงหาคม ๒๕๕๓

- ๕๖๖ หมวด ๑
ลักษณะทีด่ ิน

ข้อ ๕ ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกันที่อยู่ในบังคับของ
ระเบียบนี้ หมายถึง ที่ดินสาหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าเป็นโดยสภาพธรรมชาติโดยการใช้ร่วมกัน
ของประชาชน โดยทางนิ ติ ก รรม หรื อ โดยผลของกฎหมาย เช่ น ที่ ช ายตลิ่ ง ที่ ป่ า ช้ า ทางบก ทางน้ า
สวนสาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว์ และที่สาธารณะประจาตาบลหรือหมู่บ้าน
หมวด ๒
อำนำจหน้ำที่

ข้อ ๖ อานาจหน้ าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ ดินตามข้อ ๕ ให้ เป็ นอานาจ
หน้าที่ของนายอาเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
ในกรณีมีข้อพิพาทหรือคดีเกี่ยวกับที่ดินตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดาเนิ นการระงับ ข้อพิพาทหรือร้องทุกข์กล่าวโทษภายในสามสิบวัน นับแต่รู้เหตุแห่ งข้อพิพาทหรือคดีนั้น
เว้นแต่คดีจะขาดอายุความให้ร้องทุกข์กล่าวโทษโดยทันที
หากมิ ได้ มี ก ารด าเนิ น การตามวรรคสอง ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แจ้ งเหตุ ผ ลและ
ความจาเป็นให้นายอาเภอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ครบกาหนด และให้นายอาเภอเป็นผู้ดาเนินการหรือ
นายอาเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการก็ได้
การดาเนินการระงับข้อพิพาทหรือการดาเนินคดีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือนายอาเภอ
ได้ดาเนินการไปก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนายอาเภอดาเนินการต่อไปจนกว่า
จะถึงที่สุด
ความในวรรคสอง ไม่เป็นการตัดอานาจหน้าที่ของนายอาเภอที่จะดาเนินการฝ่ายเดียว
หมวด ๓
กำรใช้ประโยชน์

ข้อ ๗ นายอาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอานาจใช้ หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้
ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดและปฏิบั ติตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย
กาหนด

- ๕๖๗ ข้อ ๘ การขอถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
ตามมาตรา ๘ วรรคสอง การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙ และการขอสัมปทานตาม
มาตรา ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ปฏิบัติตามกฎ หรือระเบียบว่าด้วยการนั้นที่กระทรวงมหาดไทย
กาหนด
ข้อ ๙ ทบวงการเมืองตามประมวลกฎหมายที่ดินอาจขอเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดินอันเป็น
สาธารณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น ส าหรั บ พลเมื อ งใช้ ร่ว มกั น จากการใช้ เพื่ อ ประโยชน์ อ ย่ างหนึ่ งเป็ น อี ก อย่ า ง
หนึ่งได้ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกันที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
หมวด ๔
กำรจัดทำทะเบียน

ข้อ ๑๐ ที่ดินตามข้อ ๕ เว้นแต่ที่ชายตลิ่ง ทางบก ทางน้า ลากระโดง ลารางสาธารณะหรือ
ทางระบายน้า รวมทั้งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในทานองเดียวกัน ให้นายอาเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการจัดทาทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดจานวน ๔ ชุด โดยให้
เก็บรักษาไว้ที่อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงานที่ดินจังหวัดและกรมที่ดิน แห่งละ ๑ ชุด
ถ้าที่ ดิ น แปลงใดยั งไม่ มี ห นั งสื อ ส าคั ญ ส าหรับ ที่ ห ลวง ให้ ผู้ มี อ านาจหน้ าที่ ดู แ ลรัก ษาและ
คุ้มครองป้องกันตามกฎหมาย เป็นผู้ดาเนินการขอออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง
สาหรับทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ได้จัดทาไว้ก่อนระเบียบนี้ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขอคัดสาเนามาเพื่อจัดเก็บไว้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่ด้วย
ในการด าเนิ น การข้ า งต้ น ให้ ส านั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด หรื อ ส านั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด สาขาให้
การสนับสนุนในการดาเนินการ เช่น ด้านข้อมูลและการรังวัดทาแผนที่
ข้อ ๑๑ กรณีที่ได้ดาเนินการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงแล้ว ให้ผู้ดูแลรักษาตรวจสอบ
ทะเบี ย นที่ ดิ น สาธารณประโยชน์ ฉ บั บ ที่ ผู้ ดู แ ลรั ก ษาเก็ บ ไว้ หากไม่ ป รากฏหลั ก ฐานในทะเบี ย นที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์ หรื อปรากฏหลั กฐานแต่รายละเอียดไม่ตรงกัน ให้ แจ้งเจ้าพนักงานที่ ดินดาเนิน การลง
รายการเกี่ยวกับที่ดินแปลงนั้นในทะเบียนให้ครบถ้วน หรือดาเนินการแก้ไขทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ให้
ตรงตามข้อเท็จจริง เสร็จแล้วลงลายมือชื่อพร้อมชื่อตัวบรรจงตาแหน่ง และวัน เดือน ปี กากับไว้
กรณี ที่ ไ ด้ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ พระราชกฤษฎี ก าถอนสภาพที่ ดิ น ตามข้ อ ๕ หรื อ มี
พระราชบั ญ ญั ติ ให้ โอนที่ ดิ น หรื อ มี ค าพิ พ ากษาหรือ ค าสั่ งของศาลอั น ถึ งที่ สุ ด ว่ าที่ ดิ น ดั งกล่ าวไม่ เป็ น ที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์ ทั้ งแปลง ให้ เจ้ าพนั ก งานที่ ดิ น จ าหน่ า ยทะเบี ย นโดยการขี ด ฆ่ ารายการทะเบี ย นที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์ตลอดทั้งรายการ แต่หากกรณีเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์บางส่วนให้เจ้าพนักงานที่ดินแก้ไข
รายการให้ถูกต้อง พร้อมทั้งหมายเหตุท้ายทะเบียนของที่ดินแปลงนั้นตามแต่กรณีว่าที่ดินสาธารณประโยชน์

- ๕๖๘ ดังกล่าวได้โอนหรือถอนสภาพตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา คาพิพากษา หรือคาสั่งศาลใด ตั้งแต่
เมื่อใด เสร็จแล้วลงลายมือชื่อพร้อมชื่อตัวบรรจง ตาแหน่ง และวัน เดือน ปี กากับไว้
กรณีที่ยังมิได้มีการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง เมื่อปรากฏว่าการจัดทาทะเบียนที่ดิน
สาธารณประโยชน์ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ให้สานักงานที่ดินจังหวัดรวบรวมข้อเท็จจริงและความเห็นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และอาเภอ เพื่อรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นเพื่อนาเสนอกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาสั่งการ หากกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้แก้ไขหรือจาหน่ายรายการทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์
ให้เจ้าพนักงานที่ดินแก้ไขรายการในทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์หรือหมายเหตุไว้ตอนท้ายของทะเบียน
ว่า “ไม่มีที่ดินตามที่ระบุไว้ในทะเบียนเดิม” เสร็จแล้วลงลายมือชื่อพร้อมชื่อตัวบรรจง ตาแหน่ง และวัน เดือน
ปี กากับไว้
เมื่อได้มีการแก้ไขหรือหมายเหตุในทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง
และวรรคสามเสร็จแล้ว ให้จัดส่งสาเนาทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ให้หน่วยงานตามข้อ ๑๐ แก้ไขหลักฐาน
ทะเบียนให้ถูกต้องตรงกัน
หมวด ๕
กำรตรวจสอบข้อเท็จจริง

ข้อ ๑๒ การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินตามข้อ ๕ เช่น ประวัติความเป็นมา ที่ตั้ง
ขอบเขต สภาพปัญหาและการแก้ไขปัญหา ให้เป็นหน้าที่ของนายอาเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยให้สานักงานที่ดินจังหวัดหรือสานักงานที่ดินจังหวัดสาขาให้การสนับสนุนในการดาเนินการด้วย
หมวด ๖
ค่ำใช้จ่ำย

ข้อ ๑๓ ค่าใช้จ่ ายในการดาเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ ดินอันเป็น สาธารณ
สมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น การออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงการตรวจสอบ
หนั งสื อ ส าคั ญ ส าหรั บ ที่ ห ลวง การด าเนิ น คดี กรณี มี ข้ อ พิ พ าท การรังวัด ท าแผนที่ การจั ด ท าทะเบี ย นที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์ รวมทั้งค่าใช้จ่ ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้ เบิกจ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น

- ๕๖๙ บทเฉพำะกำล

ข้อ ๑๔ บรรดาคาขอ และเรื่องราวใดซึ่งได้ดาเนินการไปแล้ว หรืออยู่ระหว่างดาเนินการก่อน
ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ดาเนินการต่อไปได้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

ประกำศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๓
ถำวร เสนเนียม
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

- ๕๗๐ -

- ๕๗๑ -

พระรำชบัญญัติ
ป่ำสงวนแห่งชำติ
พ.ศ. ๒๕๐๗
[แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๒๘]
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๐๗
เป็นปีที่ ๑๙ ในรัชกำลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่า
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ ตราพระราชบัญญั ติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภาร่างรัฐธรรมนูญ ในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗”
มาตรา ๒๑ พระราชบั ญญั ตินี้ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑
(๒) พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖
(๓) พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗
บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่น ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน

๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๑/ตอนที่ ๓๘/หน้า ๒๖๓/๒๘ เมษายน ๒๕๐๗

- ๕๗๒ มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ป่า” หมายความว่า ที่ดิน รวมตลอดถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลาน้า ทะเลสาบ
เกาะ และที่ชายทะเลที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมาย
“ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ” หมายความว่ า ป่ า ที่ ไ ด้ ก าหนดให้ เ ป็ น ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ต าม
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 หรือกระทาโดยวิธีการอื่นใด
“ของป่า” หมายความว่า สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่า เป็นต้นว่า
(๑) ไม้ฟืน ถ่าน เปลือกไม้ ใบไม้ ดอกไม้ เมล็ด ผลไม้ หน่อไม้ ชันไม้ และยางไม้
(๒) หญ้า อ้อ พง แขม ปรือ คา กก กระจูด กล้วยไม้ กูด เห็ดและพืชอื่น
(๓) ซากสัตว์ ไข่ หนัง เขา นอ งา กราม ขนาย กระดูก ขน รังนก ครั่ง รังผึ้ง น้าผึ้ง ขี้ผึ้ง และ
มูลค้างคาว
(๔) ดิน หิน กรวด ทราย แร่และน้ามัน
“สัตว์เลี้ยง” หมายความว่า ช้าง ม้า ลา ล่อ โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร ที่มีเจ้าของ
“ทาไม้” หมายความว่า ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด หรือชักลากไม้ที่มี อยู่
ในป่า หรือนาไม้ที่มีอยู่ในป่าออกจากป่าด้วยประการใด ๆ
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมป่าไม้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวงและค่าบารุงป่าไม่เกินอัตรา
ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ และกาหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
กำรกำหนดป่ำสงวนแห่งชำติ

มาตรา ๖ บรรดาป่ าที่เป็ น ป่ าสงวนอยู่แล้ วตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่ า
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้

- ๕๗๓ เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรกาหนดป่าอื่นใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อรักษาสภาพป่า ไม้ ของป่า
หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น ให้กระทาได้โดยออกกฎกระทรวงซึ่งต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตป่าที่กาหนดเป็น
ป่าสงวนแห่งชาตินั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย
มาตรา ๗ การเปลี่ยนแปลงเขตหรือการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน ให้กระทาได้โดยออกกฎกระทรวง และเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนบางส่วนให้มี
แผนที่แสดงแนวเขตที่เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนนั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย
มาตรา ๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีหลักเขตและป้ายหรือเครื่องหมายอื่นแสดงแนวเขต
ป่าสงวนแห่งชาติไว้ตามสมควรเพื่อให้ประชาชนเห็นได้ว่าเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ
มาตรา ๙ ให้ ปิ ด ประกาศส าเนากฎกระทรวงและแผนที่ ท้ ายกฎกระทรวง ตามมาตรา ๖
วรรคสอง หรือมาตรา ๗ ไว้ ณ ที่ทาการอาเภอหรือกิ่งอาเภอท้องที่ที่ทาการกานันท้องที่ และที่เปิดเผยเห็ น
ได้ง่ายในหมู่บ้านท้องที่นั้น
มาตรา ๑๐ เมื่อได้ก าหนดป่ าใดเป็น ป่ าสงวนแห่ งชาติ แล้ ว ให้ มี กรรมการส าหรับ ป่ าสงวน
แห่งชาตินั้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมที่ดินและกรรมการอื่น
อีกสองคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมให้การเป็นไปตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙
(๒) ดาเนินการสอบสวน และวินิจฉัยคาร้องตามมาตรา ๑๓
(๓) มีหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคาหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนตามมาตรา
๑๓
(๔) ตั้ งอนุ ก รรมการเพื่ อ พิ จ ารณาหรือ ปฏิ บั ติก ารอย่างหนึ่ งอย่ างใดตามที่ ค ณะกรรมการ
มอบหมาย
มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต่ากว่ากึ่งจานวนของ
กรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานแห่งที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานแห่งที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๒ บุคคลใดอ้างว่ามีสิทธิ หรือได้ทาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติใดอยู่ก่อนวันที่
กฎกระทรวงกาหนดป่าสงวนแห่งชาตินั้นใช้บังคับ ให้ยื่นคาร้องเป็นหนังสือต่อนายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็น
หัวหน้าประจากิ่งอาเภอท้องที่ภายในกาหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนั้นใช้บังคับถ้าไม่ยื่นคาร้อง
ภายในกาหนดดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิหรือประโยชน์นั้น
คาร้องดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอท้องที่
ส่งต่อไปยังคณะกรรมการสาหรับป่าสงวนแห่งชาตินั้นโดยไม่ชักช้า
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กรณีสิทธิในที่ดินที่บุคคลมีอยู่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

- ๕๗๔ มาตรา ๑๓ เมื่อคณะกรรมการสาหรับป่าสงวนแห่งชาติได้รับคาร้องตามมาตรา ๑๒ แล้ว ให้
สอบสวนตามคาร้องนั้ น ถ้าปรากฏว่าผู้ ร้องได้เสี ยสิ ทธิห รือเสื่ อมเสี ยประโยชน์ ให้ คณะกรรมการพิจารณา
กาหนดค่าทดแทนให้ตามที่เห็นสมควร
ถ้าผู้ร้องไม่พอใจในค่าทดแทนที่คณะกรรมการสาหรับป่าสงวนแห่งชาติกาหนด ผู้ร้องมีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในกาหนดสามสิบวันนับแต่วัน ที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ คาวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
มาตรา ๑๓ ทวิ๒ ในกรณีที่ส่วนราชการและองค์การของรัฐมีความประสงค์จะใช้พื้นที่บางแห่ง
ภายในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติเป็ น สถานที่ ป ฏิบั ติงานหรือเพื่ อประโยชน์ของรัฐ อย่างอื่น ให้ อธิบดีโดยอนุมั ติ
รัฐมนตรีมีอานาจประกาศกาหนดบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติได้ และในบริเวณดังกล่าวมิให้นามาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่การที่ส่วนราชการหรือ
องค์การนั้น ๆ จาเป็นต้องกระทาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้น
การใช้พื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ถ้าที่ดินในบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์มีแนวเขตทับที่ดินซึ่ง
บุคคลได้รับประโยชน์ตามมาตรา ๑๔ อยู่แล้ว ให้การรับประโยชน์ในที่ดินส่วนที่เป็นบริเวณที่ทางราชการใช้
ประโยชน์นั้นสิ้นสุดลง เมื่อพ้นกาหนดสามร้อยหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศกาหนดบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณ
ที่ทางราชการใช้ประโยชน์
การใช้พื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด โดย
อนุมัติรัฐมนตรี
หมวด ๒
กำรควบคุมและรักษำป่ำสงวนแห่งชำติ

มาตรา ๑๔๓ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองทาประโยชน์หรืออยู่
อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทาไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทาด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสีย
แก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ เว้นแต่
(๑) ทาไม้หรือเก็บหาของป่าตามมาตรา ๑๕ เข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยตามมาตรา ๑๖
มาตรา ๑๖ ทวิ หรือมาตรา ๑๖ ตรี กระทาการตามมาตรา ๑๗ ใช้ประโยชน์ตามมาตรา ๑๘ หรือกระทาการ
ตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐
(๒) ทาไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

มาตรา ๑๓ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘
๓ มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘
๒

- ๕๗๕ มาตรา ๑๕ การทาไม้หรือการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่ งชาติให้กระทาได้เมื่อได้รับ
ใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประกาศอนุญาตไว้เป็นคราว ๆ ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติแห่งหนึ่งแห่งใดโดยเฉพาะ
การอนุญาตให้เป็นไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๖๔ อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอานาจอนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าทาประโยชน์
หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การเข้าทาประโยชน์ห รืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่ งชาติคราวละไม่น้อยกว่าห้ าปีแต่
ไม่ เกิ น สามสิ บ ปี ในกรณี ที่ ผู้ ได้ รั บ อนุ ญ าตเป็ น ส่ ว นราชการหรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามกฎหมายว่ าด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณ จะอนุญาตโดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่เห็นสมควรก็ได้
(๒) การเข้าทาประโยชน์เกี่ยวกับการทาเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่คราวละไม่เกินสิบปี
โดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่าและไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงของป่าตามพระราชบัญญัติ
นี้สาหรับแร่ ดินขาว หรือหิน แล้วแต่กรณี
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
อธิบดีกาหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี
มาตรา ๑๖ ทวิ๕ ในกรณีที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดหรือบางส่วนมีสภาพเป็นป่าไร่ร้างเก่า หรือ
ทุ่งหญ้า หรือเป็นป่าที่ไม่มีไม้มีค่าขึ้นอยู่เลย หรือมีไม้มีค่าที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่เป็นส่วนน้อย และป่านั้น
ยากที่จะกลับฟื้นคืนดีตามธรรมชาติ ทั้งนี้ โดยมีสภาพตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกาหนด โดยอนุมัติ
คณะรัฐมนตรี ให้ถือว่าป่าสงวนแห่งชาติในบริเวณดังกล่าวเป็นป่าเสื่อมโทรม
ถ้าทางราชการมีความจาเป็ นต้องปรับปรุงฟื้ นฟูส ภาพป่าเสื่ อมโทรม ให้ รัฐมนตรีประกาศ
กาหนดเขตป่าเสื่อมโทรมทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ
ในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ถ้าบุคคลใดได้เข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตดังกล่าว
อยู่แล้วจนถึงวันที่ประกาศกาหนดตามวรรคสอง
(๑) เมื่อ บุ คคลดั งกล่ าวร้องขอ และอธิบ ดี ห รือ ผู้ ซึ่ งอธิบ ดี ม อบหมายเห็ น ว่าบุ ค คลนั้ น ยังมี
ความจาเป็นเพื่อการครองชีพ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอานาจอนุญาตเป็นหนังสือให้บุคคลดังกล่าวทา
ประโยชน์และอยู่ อาศัย ต่อไปในที่ที่ได้ทาประโยชน์หรืออยู่อาศัย อยู่แล้วนั้นได้ แต่ต้องไม่เกินยี่สิบไร่ต่อหนึ่ง
ครอบครั ว และมี ก าหนดเวลาคราวละไม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า ปี แต่ ไม่ เกิ น สามสิ บ ปี ทั้ ง นี้ โดยได้ รั บ การยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมสาหรับคราวแรก คราวต่อ ๆ ไปต้องเสียค่าธรรมเนียม
(๒) บุ คคลซึ่งได้รับ อนุ ญ าตตาม (๑) อาจขออนุญ าตปลู กป่าหรือไม้ยื นต้นในที่ที่ตนเคยท า
ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติเพิ่มเติมจากที่ได้รับอนุญาตแล้ว โดยพิสูจน์ให้เห็นว่าตน
มีความสามารถ และมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จะปลูกป่า หรือไม้ยืนต้นตามที่ขอเพิ่มนั้นได้ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายมีอานาจอนุญาตเป็น หนังสือให้ปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นได้แต่ต้องไม่เกินสามสิบห้าไร่ต่อหนึ่งครอบครัว
มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘
๕ มาตรา ๑๖ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘
๔

- ๕๗๖ และมีกาหนดเวลาคราวละไม่น้ อยกว่าห้ าปี แต่ไม่เกินสามสิ บปี และต้องเสี ยค่าธรรมเนียมตามที่ กฎหมาย
กาหนดไว้
การได้รับอนุญาตตามวรรคสาม มิให้ถือว่าเป็นการได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน
ให้บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตตามวรรคสาม (๑) และ (๒) ได้รับยกเว้นค่าภาคหลวงและค่าบารุง
ป่า สาหรับไม้ที่ได้ปลูกขึ้นภายในที่ดินที่ได้รับอนุญาต
บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตต้องใช้ประโยชน์ในที่ดินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในระเบียบที่อธิบดี
กาหนด และจะให้บุคคลอื่นนอกจากบุคคลในครอบครัวเข้าทาประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวมิได้
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตละทิ้งไม่ทาประโยชน์หรือไม่อยู่อาศัยในที่ดินที่ได้รับอนุญาต
ติดต่อกันเกินระยะเวลาสองปี หรือยินยอมให้บุคคลอื่นนอกจากบุคคลในครอบครัวเข้าทาประโยชน์ หรือไม่
ปฏิบั ติตามหลั กเกณฑ์ และเงื่ อนไขในระเบี ย บที่ อธิบ ดีกาหนด ให้ อธิบ ดีห รือผู้ ซึ่งอธิบ ดีมอบหมายมีอานาจ
เพิกถอนการอนุญาตนั้น
มาตรา ๑๖ ตรี๖ ในกรณี ที่บุ คคลซึ่งได้รับอนุญ าตตามมาตรา ๑๖ ทวิ ถึงแก่ความตาย ให้
บุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่กับผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิอยู่อาศัยหรือทาประโยชน์ในที่ดิน นั้นต่อไปได้ แต่ไม่เกิน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ได้รับอนุญาตถึงแก่ความตาย
ถ้าสามี ภรรยา บุตรคนหนึ่งคนใดหรือบุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่กับผู้ได้รับอนุญาตและ
ผู้ได้รับอนุญาตได้ระบุไว้เป็นหนังสือตามแบบที่อธิบดีกาหนดให้เป็นผู้สืบสิทธิและหน้าที่ ของตนประสงค์จะอยู่
อาศัยหรือทาประโยชน์ในที่ดินนั้นต่อไป ให้ยื่นคาขออนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ได้รับอนุญาตถึงแก่ความตาย
เมื่อได้ยื่นคาขออนุญาตตามวรรคสองแล้ว ให้บุคคลตามวรรคหนึ่งอยู่อาศัยหรือทาประโยชน์
ต่อไปได้ตามที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายอนุญาต
มาตรา ๑๗ เพื่อประโยชน์ ในการศึ กษาหรือวิจัยทางวิช าการ อธิบดี มีอานาจอนุญ าตเป็ น
หนังสือแก่กระทรวง ทบวง กรมหรือบุคคลอื่นใดให้กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ ตาม
ระเบียบที่อธิบดีกาหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี และเมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะสั่งยกเว้นค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง
และค่าบารุงป่าก็ได้
มาตรา ๑๘ ๗ อธิบ ดี มี อ านาจออกระเบี ย บการใช้ ป ระโยชน์ ในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การเข้าไป การผ่านหรือการใช้ทาง
(๒) การนาหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไป

มาตรา ๑๖ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘
๗ มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘
๖

- ๕๗๗ ระเบีย บตามวรรคหนึ่ ง จะใช้บังคับในเขตป่าสงวนแห่ งชาติแห่ งใดให้ประกาศ ณ ที่ว่าการ
อาเภอ ที่ทาการกานัน และที่ทาการผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ที่ป่าสงวนแห่งชาติแห่งนั้นตั้งอยู่
มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบ ารุงป่าสงวนแห่ งชาติ อธิบดีมี
อานาจสั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติได้
มาตรา ๒๐๘ ในกรณีป่าสงวนแห่งชาติแห่งใดมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมตามมาตรา ๑๖ ทวิ ให้
อธิบ ดีโดยอนุ มัติรัฐมนตรีมีอานาจอนุ ญ าตเป็นหนังสือให้บุคคลหนึ่ งบุคคลใดทาการบารุงป่าหรือปลูกสร้าง
สวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรมได้ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่กาหนดในหนังสืออนุญาต แต่ใน
กรณีที่จะอนุญาตให้เกิน ๒,๐๐๐ ไร่ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
รัฐมนตรีอาจกาหนดให้ผู้รับอนุญาตเสียค่าตอบแทนให้แก่รัฐบาลได้ ตามจานวนที่เห็นสมควร
โดยประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มาตรา ๒๑ ใบอนุ ญ าตท าไม้ ห รือเก็บ หาของป่ า ในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ ตามมาตรา ๑๕
ให้ใช้ได้ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันออก
ใบอนุญาต
การต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๒ ในกรณี ใบอนุ ญ าตสู ญ หายหรือถู ก ท าลาย ให้ ยื่น คาขอใบแทนใบอนุ ญ าตต่ อ
พนักงานเจ้าหน้าที่
การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๓ ใบอนุ ญ าตที่ อ อกให้ ต ามมาตรา ๑๕ จะโอนกั น ได้ ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่
การโอนใบอนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๔ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตหรือ หนังสื ออนุ ญ าตตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ต้อ งจัด ให้ ค นงาน
ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมีใบคู่มือสาหรับทาการตามที่ได้รับอนุญาต ตามแบบ
ระเบียบและวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ เมื่ อ ได้ ก าหนดป่ า ใดเป็ น ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ แ ละรั ฐ มนตรี ได้ แ ต่ ง ตั้ ง พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระทาใด ๆ ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยว่า มีการกระทาผิดตามพระราชบัญญัตินี้

๘

มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘

- ๕๗๘ (๒) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระทาผิดต่อพระราชบัญญัตินี้รื้อถอน แก้ไขหรือทาประการอื่นใดแก่
สิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ทาให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลาที่กาหนดให้
(๓) ยึด ทาลาย รื้อถอน แก้ไขหรือทาประการอื่นเมื่อผู้กระทาผิดไม่ปฏิบัติตาม (๒) ไม่ปรากฏ
ตัวผู้กระทาผิดหรือรู้ตัวผู้กระทาผิดแต่หาตัวไม่พบ
ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าว และได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น
ให้ ผู้ ก ระท าผิ ด ชดใช้ห รื อ ออกค่ าใช้ จ่ ายนั้ น ทั้ งหมด หรือ ให้ พ นั ก งานเจ้ าหน้ าที่ น าทรั พ ย์ สิ น ที่ ยึ ด ไว้ได้ อ อก
ขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายนั้น และให้นาความในมาตรา ๑๓๒๗
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินนั้นโดยอนุโลม
(๔) ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่
ป่าสงวนแห่งชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน
มาตรา ๒๖ การจับกุม ปราบปรามผู้กระทาผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๗ เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต คนงานผู้รับจ้าง หรือผู้แทนของ
ผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตกระทาผิดต่อพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง หรื อเงื่อนไขในใบอนุญาต
หรือหนังสืออนุญาต ซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ อันอาจเป็นการเสียหายอย่างร้ายแรง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อานาจสั่งเป็นหนังสือให้พักใช้ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตได้ มีกาหนดไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ออกคาสั่ง
คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง อธิบดีมีอานาจสั่งเพิกถอนคาสั่งหรือ
เพิ่มหรือลดระยะเวลาที่สั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตได้ตามที่เห็นสมควร แต่ในกรณีที่มีคาสั่งเพิ่ม
ระยะเวลาดังกล่าวนั้น จะเพิ่มได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
มาตรา ๒๘ คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือคาสั่งของ
อธิบดีตามมาตรา ๒๗ ผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีโดยยื่นอุทธรณ์ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายในกาหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคาสั่ง
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่มีการสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตแล้ว ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควร
ก็ให้มีอานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตนั้นได้
มาตรา ๓๐ ในกรณีมีความจาเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณประโยชน์ หรือเมื่อ
ปรากฏว่าได้มีการอนุญาตไปโดยมิชอบ รัฐมนตรีมีอานาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตรายหนึ่ง รายใดทั้งหมดหรือ
บางส่วนได้
ในกรณีมิใช่เป็นความผิดของผู้ถูกสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้จ่ายค่าทดแทนด้วยจานวนเงินอัน
เป็นธรรมแก่ผู้ถูกสั่งเพิกถอนการอนุญาตนั้น

- ๕๗๙ หมวด ๓
บทกำหนดโทษ
มาตรา ๓๑๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๔ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้ าปีและปรับตั้งแต่
ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าได้กระทาเป็นเนื้อที่เกินยี่สิบห้าไร่หรือก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่
(๑) ไม้สัก ไม้ยาง ไม้สนเขา หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ หรือ
(๒) ไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินยี่สิบต้น หรือ
ท่อน หรือรวมปริมาตรไม้เกินสี่ลูกบาศก์เมตร หรือ
(๓) ต้นน้าลาธาร
ผู้กระทาความผิดต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึง
หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
ในกรณีที่มีคาพิพากษาชี้ขาดว่าบุคคลใดกระทาความผิดตามมาตรานี้ ถ้าปรากฏว่าบุคคลนั้น
ได้ยึดถือครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ศาลมีอานาจสั่งให้ผู้กระทาผิด คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และ
บริวารของผู้กระทาผิด ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ด้วย
มาตรา ๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา ๓๓๑๐ ผู้ใดทาให้เสียหาย ทาลาย ซึ่งหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่นใดที่จัดให้มีขึ้น
ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๓๓ ทวิ๑๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกาหนดตามมาตรา ๑๘ หรือขัดคาสั่ ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๒๕ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
ห้าพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๓๔ ผู้ใดรับ ไว้ด้วยประการใด ซ่อนเร้น จาหน่าย หรือช่วยพาเอาไปเสีย ซึ่งไม้ห รือ
ของป่าที่ตนรู้อยู่แล้วว่า เป็นไม้หรือของป่าที่มีผู้ได้มาโดยการกระทาผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษ
เสมือนเป็นตัวการในการกระทาผิดนั้น
มาตรา ๓๕ บรรดาไม้ ของป่ า เครื่องมือ เครื่อ งใช้ อาวุธ สั ตว์พ าหนะ ยานพาหนะ หรือ
เครื่องจักรกลใด ๆ ซึ่งบุคคลใช้หรือได้มาโดยการกระทาผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ริบเสี ยทั้งสิ้นโดยไม่คานึงว่า
เป็นของผู้กระทาผิดและมีผู้ถูกลงโทษตามคาพิพากษาของศาลหรือไม่

มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๑ มาตรา ๓๓ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘
๙

๑๐

- ๕๘๐ บทเฉพำะกำล
มาตรา ๓๖ บรรดาป่าที่เป็นป่าคุ้มครองอยู่แล้วตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่า
ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใช้ บั ง คั บ ให้ ถื อ ว่ า เป็ น ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ จ นกว่ า จะมี
กฎกระทรวงออกตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือมาตรา ๗ ซึ่งต้องออกภายในห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
มาตรา ๓๗ ใบอนุญาตที่ออกให้แก่บุคคลกระทาการใด ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
และสงวนป่าก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนั้น
มาตรา ๓๘ ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับบรรดากฎกระทรวง
ประกาศ ข้อกาหนด และระเบียบการต่าง ๆ ที่ได้ออกตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่าและใช้อยู่
ในวันประกาศพระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจานุเบกษา ให้คงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติ
นี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวงประกาศ ข้อกาหนดหรือระเบียบการต่าง ๆ ยกเลิกหรือมีความอย่างเดียวกัน
หรือขัด หรือแย้งกัน หรือกล่าวไว้เป็นอย่างอื่น

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร
จอมพล ถนอม กิตติขจร
นำยกรัฐมนตรี

- ๕๘๑ บัญชีอัตรำค่ำธรรมเนียม ค่ำภำคหลวงและค่ำบำรุงป่ำ
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ค่าบ ารุงป่ า สองเท่าค่าภาคหลวงไม้ห รือค่าภาคหลวงของป่าที่ผู้ รับอนุญ าตจะต้องช าระ เนื่องจาก
การทาไม้และเก็บหาของป่าจากป่าสงวนแห่งชาติ

- ๕๘๒ หมำยเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้พ ระราชบั ญ ญั ติฉบับนี้ คือ เนื่ องจากป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สาคัญยิ่งของชาติ และรัฐบาลได้กาหนดจุดหมายไว้ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติว่า จะสงวนป่าไม้ไว้
เป็นเนื้อที่ประมาณร้อยละ ๕๐ แห่งเนื้อที่ประเทศไทย คือ เป็นเนื้อที่ป่าสงวนรวมประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ตาราง
กิโลเมตร หรือ ๑๕๖ ล้านไร่
บัดนี้ ปรากฏว่าป่าไม้ ที่สงวน คุ้มครองไว้แล้ ว และที่ยังมิได้สงวนคุ้มครองได้ถูกบุกรุกและ
ถูกทาลายไปเป็นจานวนมาก แม้ป่าไม้ในบริเวณต้นน้าลาธารก็ถูกแผ้วถางเผาทาลายไปเป็นอันมาก ซึ่งอาจเป็น
เหตุให้เกิดความแห้งแล้ง พื้นดินพังทลาย ลาน้าตื้นเขิน หรือเกิดอุทกภัยอันเป็นผลเสียหายแก่การเกษตรและ
เศรษฐกิจของประเทศอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่าที่ใช้บังคับอยู่
มีวิธีการไม่รัดกุมเหมาะสมต้องเสียเวลาดาเนินการเป็นเวลานาน จึงจะประกาศกาหนดเป็นป่าสงวนหรือเป็นป่า
คุ้มครองได้ เป็นเหตุให้บุคคลบางจาพวกฉวยโอกาสทาลายป่ าได้กว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากนั้นได้กาหนดโทษ
ผู้ฝ่าฝืนไว้ไม่เหมาะสมกับกาลสมัย ผู้กระทาผิดไม่เข็ดหลาบเป็นช่องทางให้มีการบุกรุกทาลายป่ามากขึ้น รัฐบาล
จึงเห็นเป็นการจาเป็นอันรีบด่วนที่จะต้องดาเนินการปรับปรุงกฎหมายเรื่องนี้เสียใหม่ เพื่อให้สามารถดาเนินการ
คุ้มครองป้ องกัน เพื่ อรัก ษาไว้ซึ่งทรั พยากรธรรมชาติอั นมีค่าของชาติ และเพื่อมิ ให้ อาชีพ เกษตรกรรมของ
ประชาชนส่วนใหญ่และเศรษฐกิจของประเทศถูกกระทบกระเทือนจากผลของการทาลายป่า
พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒๑๒
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการกาหนด
โทษตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษให้
สูงขึ้นและโดยที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ให้สูงขึ้นด้วยสมควรแก้ไขเพิ่มเติม
อัตราโทษให้สอดคล้องกัน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘๑๓
มาตรา ๑๐ บทบั ญญั ติมาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๐ แห่ งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไม่กระทบกระเทือนการอนุญาตที่บุค คลใดได้รับก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะช่วยเหลือราษฎรที่
มีความจาเป็นในการครองชีพสามารถเข้าทากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้โดยไม่เดือดร้อนและโดยมีที่อยู่เป็น
หลักแหล่งจึงได้ แก้ไขกฎหมายให้ทางราชการมีอานาจอนุญาตให้บุคคลเข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติได้เป็นคราว ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยกาหนดว่าในระยะสั้นอันเป็นการช่วยเหลือ
ชั่วคราวตามความจาเป็น อนุญาตได้คราวละไม่เกินห้าปี นอกจากนั้นได้แก้ไขบทบัญญัติอื่น ๆ ที่ยังไม่เหมาะสม
กับสภาพความเป็นจริงและสะดวกแก่การปฏิบัติราชการ เช่น อนุญาตให้ทางราชการและองค์การของรัฐใช้
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นการชั่วคราวได้โดยคล่องตัวยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖/ตอนที่ ๖๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔/๒๘ เมษายน ๒๕๒๒
๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒/ตอนที่ ๑๒๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๑ กันยายน ๒๕๒๘
๑๒

- ๕๘๓ *พระรำชกฤษฎี ก ำโอนกรมป่ ำ ไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไ ปเป็ น กรมป่ ำ ไม้ กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอำนำจหน้ำที่และกิจกำรของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่ ง กรมป่ ำ ไม้ และกรมอุ ท ยำนแห่ งชำติ สัต ว์ ป่ ำ และพั น ธุ์ พื ช กระทรวงทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖๑๔
มาตรา ๑๐ โดยผลของบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง มาตรา ๒๓๐ วรรค ๕ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พระราชกฤษฎีกานี้มีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติในกฎหมาย ดังนี้
(๖) ในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยผลของพระราช
กฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอานาจหน้าที่ของส่ว นราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้แก้ไขคาว่า “กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช” เป็น “กรมป่าไม้” และคาว่า “อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ” เป็น “อธิบดีกรม
ป่าไม้
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กาหนดให้กรมป่าไม้เป็นส่วน
ราชการในสั งกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้ กรมอุทยานแห่ งชาติ สั ตว์ป่ า และพั นธุ์พื ช เป็น ส่ ว น
ราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทาให้เกิดปัญหาการบริหาร ทั้งในด้านนโยบาย
วิชาการ บุคลากร และการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งเป็นเหตุให้ระบบการบริหารงานและการบังคับใช้กฎหมาย
ขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบูรณาการตาม
กลุ่ ม ภารกิจด้านทรั พยากรธรรมชาติและนโยบายของรัฐ บาล สมควรโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พร้อมทั้งบรรดากิจการ อานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง
ตาแหน่งและอัตรากาลัง ไปเป็นกรมป่าไม้ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสมควรที่จะ
ได้ปรับปรุงอานาจหน้าที่และกิจการของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมทั้งโอน
อานาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
อ่างทอง ไปเป็นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ สัตว์
ป่าและพันธุ์พืชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีขอบเขตที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน นอกจากนี้ สมควรแก้ไข
การใช้อานาจของรัฐมนตรีและการใช้อานาจหน้าที่ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้สอดคล้องกับการดาเนินการ
ดังกล่าวด้วย จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

๑๔

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๙๓ ก/หน้า ๖/๓๐ กันยายน ๒๕๔๖

- ๕๘๔ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติ
ป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๗

โดยที่เป็ น การสมควรปรับ ปรุงการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญ ญั ติป่าสงวน
แห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับพระราชบัญญั ติปรับ ปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอานาจหน้าที่และ
กิจ การของกรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่ งชาติ สั ตว์ป่า และพั นธุ์พื ช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๕ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติป่ าสงวนแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ แต่งตั้งให้ผู้ดารงตาแหน่งต่อไปนี้
๑.๑ กระทรวงมหาดไทย
(๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัด
(๒) ปลัดจังหวัด
(๓) ปลัดอาเภอ
(๔) นายกเทศมนตรี
(๕) รองนายกเทศมนตรี
(๖) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
(๗) รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
(๘) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(๙) กานัน
(๑๐) ผู้ใหญ่บ้าน
๑.๒ กระทรวงกลาโหม
๑.๒.๑ ข้าราชการทหารในสังกัด สานักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
(๑) รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
(๒) ผู้ช่วยเสนาธิการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
(๓) ผู้อานวยการกองยุทธการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
(๔) ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

- ๕๘๕ (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) ผู้บังคับหน่วยทหารเรือตามที่กองทัพเรือจะกาหนด
๑.๓ สานักงานตารวจแห่งชาติ
(๑) เจ้าหน้าที่ตารวจทุกตาแหน่ง
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มีอานาจหน้าที่ใน
การป้องกัน จับกุม ปราบปรามผู้กระทาผิด และยึดของกลางตามกฎหมายดังกล่าวภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ
ข้อ ๒๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกำศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๔๗
สุวิทย์ คุณกิตติ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิง่ แวดล้อม

๑

รก.๒๕๔๗/พ๑๓๙ง/๑๐/๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗

- ๕๘๖ -

- ๕๘๗ -

พระรำชบัญญัติ
ป่ำไม้
พุทธศักรำช ๒๔๘๔
[แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ. ๒๕๒๕]
ในพระปรมำภิไธยสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวอำนันทมหิดล
คณะผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์
(ตำมประกำศประธำนสภำผู้แทนรำษฎร
ลงวันที่ ๔ สิงหำคม พุทธศักรำช ๒๔๘๐)
อำทิตย์ทิพอำภำ
พล.อ.พิชเยนทรโยธิน
ตรำไว้ ณ วันที่ ๑๔ ตุลำคม พุทธศักรำช ๒๔๘๔
เป็นปีที่ ๘ ในรัชกำลปัจจุบัน
โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ให้เหมาะสมแก่
กาลสมัยยิ่งขึ้น
จึ ง มี พ ระบรมราชโองการให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยค าแนะน าและยิ น ยอมของ
สภาผู้แทนราษฎรดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔”
มาตรา ๒๑ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๕ เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศพระบรมราชโองการว่าด้วยภาษีไม้ขอนสักและไม้กระยาเลยลงวันอาทิตย์ เดือนสี่
แรมแปดค่า ปีจอ ฉศก จุลศักราช ๑๒๓๖
๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๘/-/หน้า ๑๔๑๗/๑๕ ตุลาคม ๒๔๘๔

- ๕๘๘ (๒) ประกาศพระบรมราชโองการเรื่องซื้อขายไม้ขอนสัก ลงวันพุธ เดือนเก้า ขึ้นค่าหนึ่ง ปีวอก
ฉศก จุลศักราช ๑๒๔๖
(๓) ประกาศพระบรมราชโองการเรื่องไม้ขอนสัก ลงวันอาทิ ตย์ เดือนเจ็ด ขึ้นค่าหนึ่ง ปีกุน
นพศก จุลศักราช ๑๒๔๙
(๔) ประกาศพระบรมราชโองการเพิ่ ม เติ ม เรื่ อ งไม้ ข อนสั ก ลงวั น จั น ทร์ เดื อ นสิ บ เอ็ ด
แรมค่าหนึ่ง 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) พระราชบัญญัติป้องกันการลักลอบชักลากไม้สักที่ยังมิได้เสียค่าตอ และภาษี ร.ศ. ๑๘
(๑๐) กฎกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยไม้ไหลลอย ร.ศ.๑๑๙
(๑๑) กฎข้อบังคับอนุญาตไม้สักใช้ในการปลูกสร้างที่ทาราชการและการสาธารณประโยชน์
ร.ศ. ๑๑๙
(๑๒) พระราชบัญญัติรักษาป่า พุทธศักราช ๒๔๕๖
(๑๓) กฎข้อบังคับวางระเบียบวิธีจัดการรักษาป่า พุทธศักราช ๒๔๕๖
(๑๔) กฎข้อบังคับวางระเบียบการหาของป่า ว่าด้วยการเก็บรวงผึ้ง พุทธศักราช ๒๔๖๔
(๑๕) กฎข้อบังคับวางระเบียบการหาของป่า ว่าด้วยการเจาะเผาต้นตะเคียนทาชัน ในมณฑล
ปัตตานี พุทธศักราช ๒๔๖๕
(๑๖) กฎข้อบังคับวางระเบียบการหาของป่า ว่าด้วยการเจาะเผาทาน้ามันยาง พุทธศักราช
๒๔๖๕
(๑๗) พระราชบั ญ ญั ติแก้ไขพระราชบัญ ญั ติพิ กัดภาษี ภ ายใน พุท ธศั กราช ๒๔๗๐ เฉพาะ
มาตรา ๔ (ก) และ (ข)
(๑๘) พระราชบัญญัติรักษาป่า (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙
(๑๙) พระราชบัญญัติควบคุมการทายางสน พุทธศักราช ๒๔๘๐
(๒๐) บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่น ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้ว
ในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
(๑) “ป่า” หมายความว่า ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน
(๒)๒ “ไม้” หมายความว่า ไม้สักและไม้อื่นทุกชนิดที่เป็นต้น เป็นกอ เป็นเถา รวมตลอดถึงไม้ที่
นาเข้ามาในราชอาณาจักร ไม้ไผ่ทุกชนิด ปาล์ม หวาย ตลอดจนราก ปุ่ม ตอ เศษ ปลาย และกิ่ งของสิ่งนั้น ๆ
ไม่ว่าจะถูกตัด ทอน เลื่อย ผ่า ถาก ขุด หรือกระทาโดยประการอื่นใด
๒

มาตรา ๔ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปา่ ไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘

- ๕๘๙ (๓)๓ “แปรรูป” หมายความว่า การกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ไม้ดังนี้ คือ
ก. เลื่อย ผ่า ถาก ขุด หรือกระทาด้วยประการอื่นใดแก่ไม้ให้เปลี่ยนรูปหรือขนาดไปจาก
เดิม นอกจากการลอกเปลือกหรือตบแต่งอันจาเป็นแก่การชักลาก
ข. เผา อบ บด หรือกระทาด้วยประการอื่นใดแก่ไม้ให้เปลี่ยนแปรสภาพไปจากเดิม เพื่อ
ถือเอาวัตถุธาตุหรือผลพลอยได้จากไม้นั้น
(๔)๔ “ไม้แปรรูป” หมายความว่า ไม้ที่ได้แปรรูปแล้ว และหมายความรวมถึงไม้ที่อยู่ในสภาพ
พรางว่าเป็นสิ่งปลูกสร้าง หรืออยู่ ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างอันไม่ชอบด้วยลักษณะสิ่งปลูกสร้างทั่ว ๆ ไปหรือที่
ผิดปกติวิสัย หรืออยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้ที่ไม่ชอบด้วยลักษณะของเครื่องใช้ที่ใช้เป็นปกติในท้องที่นั้นหรือที่
ผิดปกติวิสัย
ไม้ที่อยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรืออยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้ ทั้งนี้ ตลอดเวลาที่อยู่ในสภาพ
เช่นนั้น รวมทั้งไม้ที่เคยอยู่ในสภาพดังกล่าวและผู้ครอบครองพิสูจน์ได้ว่าได้เคยมีสภาพเช่นนั้นมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปีสาหรับไม้อื่นที่มิใช่ไม้สัก และห้าปีสาหรับไม้สัก มิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูป
(๕)๕ “ทาไม้” หมายความว่า ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด ชักลากไม้ในป่า
หรือนาไม้ออกจากป่าด้วยประการใด ๆ และหมายความรวมถึงการกระทาดังกล่าว กับไม้สักหรือไม้ยางที่ขึ้นอยู่
ในที่ดินที่มิใช่ป่า หรือการนาไม้สักหรือไม้ยางออกจากที่ดินที่ไม้นั้น ๆ ขึ้นอยู่ด้วย
(๖) “ไม้ไหลลอย” หมายความว่า ไม้ ต้ น ไม้ซุ ง ไม้ ท่ อ น ไม้ เสา ไม้ เข็ ม ไม้ ห ลั ก ไม้ เหลี่ ย ม
ไม้กระดาน ซึ่งเป็นไม้หวงห้าม ที่ได้ไหลลอยโดยปราศจากการควบคุม
(๗)๖ “ของป่า” หมายความว่า บรรดาของที่เกิดหรือมีขึ้นในป่าตามธรรมชาติ คือ
ก. ไม้ รวมทั้ งส่ ว นต่าง ๆ ของไม้ ถ่านไม้ น้ ามั นไม้ ยางไม้ ตลอดจนสิ่ ง อื่น ๆ ที่เกิ ด
จากไม้
ข. พืชต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งอื่น ๆ ที่เกิดจากพืชนั้น
ค. รังนก ครั่ง รวงผึ้ง น้าผึ้ง ขี้ผึ้ง และมูลค้างคาว
ง. หินที่ไม่ใช่แร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
และหมายความรวมถึงถ่านไม้ที่บุคคลทาขึ้นด้วย
(๘) “ไม้ฟืน” หมายความว่า บรรดาไม้ที่มีลักษณะและคุณ ภาพเหมาะสมที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิง
ยิ่งกว่าจะใช้ประโยชน์อย่างอื่น
(๙) “ชั ก ลาก” หมายความว่ า การน าไม้ ห รื อ ของป่ าจากที่ ห นึ่ งไปยั งอี ก ที่ ห นึ่ งด้ ว ยก าลั ง
แรงงาน
(๑๐) “น าเคลื่ อนที่ ” หมายความว่า ชักลาก หรือทาให้ ไม้ห รือของป่าเคลื่อนจากที่ไปด้ว ย
ประการใด ๆ
มาตรา ๔ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปา่ ไม้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔
มาตรา ๔ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕
๕ มาตรา ๔ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปา่ ไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
๖ มาตรา ๔ (๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปา่ ไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
๓
๔

- ๕๙๐ (๑๑)๗ “ขนาดจากัด” หมายความว่า ขนาดของต้นไม้ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
(๑๒) “ค่าภาคหลวง” หมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมซึ่งผู้ทาไม้หรือเก็บหาของป่าจะต้อง
เสียตามความในพระราชบัญญัตินี้
(๑๓) “โรงงานแปรรูป ไม้ ” หมายความว่า โรงงานหรือสถานที่ใดซึ่งจัดขึ้น ไว้เป็ นที่ทาการ
แปรรูปไม้ รวมถึงบริเวณโรงงานหรือสถานที่นั้น ๆ ด้วย
(๑๔) “โรงค้าไม้แปรรู ป ” หมายความว่า สถานที่ ที่ค้ าไม้ แปรรูป หรือที่ มีไม้แปรรูป ไว้เพื่ อ
การค้า รวมถึงบริเวณสถานที่นั้น ๆ ด้วย
(๑๕) “ตราประทับ ไม้ ” หมายความว่า วัตถุใดอันประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้ เกิดเป็นรูปรอย หรือ
เครื่องหมายใด ๆ นอกจากรูปรอยที่เป็นตัวเลข ไว้ที่ไม้ซึ่งอยู่ภายใต้ความควบคุมแห่งพระราชบัญญัตินี้
(๑๖) “พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ” หมายความว่ า เจ้ า พนั ก งานป่ า ไม้ พนั ก งานป่ าไม้ ห รื อ ผู้ ซึ่ ง
รัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้มีหน้าที่ดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๗) “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ พระราชกฤษฎีกาหรือประกาศรัฐมนตรีซึ่งกาหนดขึ้นตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
ให้คัดสาเนาประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอาเภอและที่ทาการกานัน หรือที่สาธารณสถานในท้องที่ซึ่งเกี่ยวข้อง
หมวด ๑
กำรทำไม้และเก็บหำของป่ำ

ส่วนที่ ๑
กำรกำหนดไม้หวงห้ำม ค่ำภำคหลวงและขนำดจำกัด

มาตรา ๖ ไม้หวงห้ามมีสองประเภท คือ
ประเภท ก. ไม้ ห วงห้ ามธรรมดา ได้ แก่ ไม้ ซึ่งการท าไม้ จะต้ อ งได้ รับ อนุ ญ าตจากพนั กงาน
เจ้าหน้าที่หรือได้รับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้
ประเภท ข. ไม้หวงห้ามพิเศษ ได้แก่ไม้หายากหรือไม้ที่ควรสงวนซึ่งไม่อนุญาตให้ทาไม้ เว้นแต่
รัฐมนตรีจะได้อนุญาตในกรณีพิเศษ
มาตรา ๗๘ ไม้สักและไม้ยางทั่วไปในราชอาณาจักรไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดเป็นไม้หวงห้ามประเภท
ก. ไม้ชนิดอื่นในป่าจะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ให้กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๔ (๑๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
๘ มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
๗

- ๕๙๑ การเพิ่มเติมหรือเพิกถอนชนิดไม้ หรือเปลี่ยนแปลงประเภทไม้หวงห้ามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกา
กาหนดไว้แล้ วก็ดี หรือจะกาหนดไม้ช นิ ดใดเป็นไม้ห วงห้ ามประเภทใดขึ้นในท้องที่ใด นอกจากท้องที่ที่ได้มี
พระราชกฤษฎีกากาหนดตามความในมาตราก่อนแล้วนั้นก็ดี ให้กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นกาหนด
เก้าสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘๙ (ยกเลิก)
มาตรา ๙๑๐ รัฐมนตรีมีอานาจกาหนดอัตราค่าภาคหลวงโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ดังต่อไปนี้
(๑) ส าหรั บ ไม้ ห วงห้ ามประเภท ก. เฉพาะไม้ สั ก หรื อ ไม้ ห วงห้ ามประเภท ข.ให้ ก าหนด
ตามชนิด ขนาด และปริมาตรของไม้ ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละสองร้อยบาท
(๒) สาหรับไม้หวงห้ามอื่น ให้กาหนดตามชนิดและปริมาตรของไม้ ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละ
แปดสิบบาท
(๓) สาหรับไม้หวงห้ามที่ทาเป็นไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่าน ให้กาหนดได้ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละ
ห้าบาท ถ้าได้เผาเป็นถ่านแล้ว อัตราค่าภาคหลวงให้เป็นสองเท่าของอัตราค่าภาคหลวงของไม้หวงห้ามที่ทาเป็น
ไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่าน
(๔) ส าหรั บ ไม้ ห วงห้ ามหรือ ถ่ านที่ เผาจากไม้ ห วงห้ ามที่ นิ ย มซื้ อขายกั น ตามมาตรฐานอื่ น
นอกจากเป็นลูกบาศก์เมตร จะกาหนดอัตราค่าภาคหลวงแตกต่างจากที่บัญญัติไว้ใน (๑) (๒) หรือ (๓) ก็ได้
แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคาตลาดในราชอาณาจักร โดยเฉลี่ยจากราคาของไม้หวงห้ามหรือของถ่านที่เผา
จากไม้หวงห้าม แล้วแต่กรณี
มาตรา ๙ ทวิ๑๑ ในกรณี ที่รัฐมนตรีเห็ นสมควร รัฐ มนตรีจะลดหรือยกเว้นค่าภาคหลวงให้
บุคคลซึ่งประสบภัยพิบัติสาธารณะตามความจาเป็นเฉพาะรายก็ได้
มาตรา ๑๐ ให้ รัฐ มนตรีมีอานาจกาหนดขนาดจากัดไม้ห วงห้ ามโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา

มาตรา ๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
๑๑ มาตรา ๙ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
๙

๑๐

- ๕๙๒ ส่วนที่ ๒
กำรทำไม้หวงห้ำม

มาตรา ๑๑๑๒ ผู้ใดทาไม้ หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทาอันตรายด้ วยประการใด ๆ แก่
ไม้หวงห้าม ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ และ
ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดในกฎกระทรวงหรือในการอนุญาต
การอนุญาตนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้ว จะอนุญาตให้ผูกขาดโดย
ให้ผู้ได้รับอนุญาตเสียเงินค่าผูกขาดให้แก่รัฐบาลตามจานวนที่รัฐมนตรีกาหนดก็ได้
การอนุ ญ าตโดยวิธีผู ก ขาดหรือ ให้ สั ม ปทานส าหรับ การท าไม้ ฟื น หรือ ไม้เผาถ่านไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม ให้กระทาได้เฉพาะในเขตป่าที่ห่างไกลและกันดาร หรือเฉพาะการทาไม้ชนิดที่มีค่าหรือ
หายาก
การพิ จ ารณาค าขออนุ ญ าตผู ก ขาดหรื อ สั ม ปทานตามความในวรรคก่ อ นให้ ก ระท าโดย
คณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
มาตรา ๑๑ ทวิ๑๓ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑ หรือผู้รับสัมปทานประสงค์จะนา
เครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่ตนมิได้เป็นเจ้าของเข้า ไปในเขตป่าที่
ได้รับอนุญาตหรือในเขตสัมปทาน ผู้รับอนุญาตหรือผู้รับสัมปทานดังกล่าวต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ
ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ตามแบบที่รัฐมนตรีกาหนด
บรรดาทรัพย์สินดังกล่าวในวรรคหนึ่งที่ผู้รับอนุญาตหรือผู้รับสัมปทานนาเข้าไปในเขตป่าที่
ได้รับอนุญาต หรือในเขตสัมปทาน โดยมิได้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบตามวรรคหนึ่งให้สันนิษฐานไว้ก่อน
ว่า ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินของผู้รับอนุญาตหรือผู้รับสัมปทาน
มาตรา ๑๒ ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตทาไม้ที่ไม่มีรอยตราอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ประทับไว้
เว้นแต่จะได้มีข้อความระบุอนุญาตไว้ในใบอนุญาต
มาตรา ๑๓ ๑๔ ห้ามมิให้ผู้รับอนุญ าตทาไม้ที่มีขนาดต่ากว่าขนาดจากัด แต่ถ้ามีเหตุภัยพิบัติ
สาธารณะ หรือมีเหตุจาเป็นที่เห็นสมควรช่วยเหลือราษฎรเป็นกรณีพิเศษ รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ผู้รับอนุญาต
เฉพาะราย ทาไม้ที่มีขนาดต่ากว่าขนาดจากัดเป็นการชั่วคราวก็ได้
การทาไม้ที่มีขนาดต่ากว่าขนาดจากัดตามที่รัฐมนตรีอนุญาตให้ทาได้ ตามความในวรรคหนึ่ง
ผู้รับอนุญาตจะทาไม้ได้ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับตราอนุญาตไว้ที่ไม้นั้น ๆ แล้ว ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณี
ที่ไม่สามารถประทับตราได้
มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔
มาตรา ๑๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
๑๔ มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
๑๒
๑๓

- ๕๙๓ มาตรา ๑๔๑๕ ผู้รับอนุญาตทาไม้ต้องเสียค่าภาคหลวงตามที่กาหนดไว้ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องชาระค่าภาคหลวงล่วงหน้า ต้นหรือท่อนละสองบาท เมื่อรับใบอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ เว้นแต่ในท้องที่ใดที่คณะกรมการจังหวัดได้ประกาศโดยรับอนุมัติจากรัฐมนตรีให้งดเว้นไม่ต้องเรียก
เก็บเงินค่าภาคหลวงล่วงหน้ าหรือให้ ลดอัตราค่าภาคหลวงล่วงหน้าลงจากอัตราที่กาหนดนี้ ก็ให้เป็นไปตาม
ประกาศของคณะกรมการจังหวัดนั้น ๆ
การทาไม้สัก ผู้รับอนุญาตจะต้องชาระค่าภาคหลวงล่วงหน้า ตามอัตราที่คณะกรมการจังหวัด
ได้ประกาศโดยรับอนุมัติจากรัฐมนตรี หรือตามอัตราที่รัฐมนตรีกาหนดเป็นราย ๆ ไป
การทาไม้ฟืน หรือทาไม้เผาถ่าน ไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงล่วงหน้า
(๒) ต้องชาระค่าภาคหลวงให้เสร็จสิ้นภายในกาหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ได้แจ้งจานวนค่าภาคหลวงให้ทราบ
ถ้าผู้รับอนุญาตไม่ชาระค่าภาคหลวงให้เสร็จสิ้นภายในกาหนดเวลาดังกล่าวในวรรคก่อน ให้ไม้
ไม้ฟืน ไม้เผาถ่านหรือถ่านนั้ น ตกเป็ นของแผ่ นดิน เว้นแต่ผู้ รับอนุญ าตจะได้รับอนุญาตให้ ผัดผ่อนการช าระ
ค่าภาคหลวงต่อไปตามข้อกาหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่ได้ชาระเงินค่าภาคหลวงล่วงหน้าไว้ และได้ทาไม้
ออกมาแล้วภายในกาหนดอายุใบอนุญาต ก็ให้ไม้ส่วนที่เกินจานวนจากที่ชาระค่ าภาคหลวงล่วงหน้าไว้แล้วตก
เป็นของแผ่นดิน
มาตรา ๑๔ ทวิ๑๖ บทบัญญัติมาตรา ๑๔ มิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตทาไม้สักที่ขึ้นอยู่ในที่ดิน
ที่มีโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อใช้สอยส่วนตัว และมิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตทาไม้ยางที่ขึ้นอยู่
ในที่ดินที่มี น.ส. ๓ หรือโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อใช้สอยส่วนตัว
มาตรา ๑๕๑๗ การชาระค่าภาคหลวงสาหรับไม้หวงห้ามชนิดใด ถ้าผู้รับอนุญาตขอชาระในเมื่อ
ไม้นั้น ได้แปรรูปแล้ว ต้องช าระตามปริมาตรของไม้แปรรูปในอัตราสองเท่าค่าภาคหลวงที่กาหนดไว้สาหรับ
ไม้ชนิดนั้น ๆ
มาตรา ๑๖ ค่ า ภาคหลวงล่ ว งหน้ า ทั้ ง สิ้ น ที่ ช าระไว้แ ล้ ว ตามความในมาตรา ๑๔ (๑) นั้ น
ให้น ามาหักกลบลบกัน กับ ค่าภาคหลวงไม้ที่ทาออก ยังขาดเท่าใดให้เรียกเก็บจนครบ ถ้าผู้รับอนุญ าตทาไม้
ออกมาไม่ครบจานวนตามใบอนุญาตโดยมิใช่เพราะเหตุสุดวิสัย ซึ่งคานวณค่าภาคหลวงแล้วยังไม่ถึงจานวนเงิ น
ค่าภาคหลวงล่วงหน้าที่ได้ชาระไว้แล้ว ค่าภาคหลวงล่วงหน้าส่วนที่เกินให้ตกเป็นของรัฐบาล
ถ้าผู้รับอนุญาตไม่ได้ทาไม้ออกมาเลยตามใบอนุญาตโดยมิใช่เพราะเหตุสุดวิสัยหรือกระทาผิด
จนถูกเพิกถอนใบอนุญาต ค่าภาคหลวงล่วงหน้าทั้งสิ้น ให้ตกเป็นของรัฐบาล
มาตรา ๑๗ บทบัญญัติในส่วนนี้ มิให้ใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) พนักงานเจ้าหน้าที่จัดกระทาไปเพื่อประโยชน์ในการบารุงป่า การค้นคว้าหรือการทดลอง
ในทางวิชาการ
มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔
มาตรา ๑๔ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
๑๗ มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔
๑๕
๑๖

- ๕๙๔ (๒) ผู้เก็บหาเศษไม้ปลายไม้ตายแห้งที่ล้มขอนนอนไพร อันมีลักษณะเป็นไม้ฟืน ซึ่งมิใช่ไม้สัก
หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. ไปสาหรับใช้สอยในบ้านเรือนแห่งตนหรือประกอบกิจของตน
มาตรา ๑๘๑๘ เมื่อมีเหตุภัยพิบัติสาธารณะหรือมีเหตุจาเป็นที่เห็นสมควรช่วยเหลือราษฎรเป็น
กรณีพิเศษ รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ผู้ใดเฉพาะรายทาไม้หวงห้ามแตกต่างจากข้อกาหนดในกฎกระทรวง หรือ
ข้อกาหนดในการอนุญาตเป็นการชั่วคราวก็ได้
ส่วนที่ 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 ผู้ใดนาไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามเข้าเขตด่านป่ าไม้ ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่
รัฐมนตรีกาหนด เว้นแต่นาไปเพื่อใช้สอยส่วนตัวภายในเขตท้องที่จังหวัดที่ทาไม้นั้น
การนาไม้เข้าเขตด่านป่าไม้หลายด่าน ให้เสียค่าธรรมเนียมเพียงด่านแรกด่านเดียว
มาตรา ๒๖ รัฐมนตรีมีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมตาม
มาตรา ๒๕ ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละสี่สิบบาท แต่ถ้าเป็นไม้ที่นิยมซื้อขายกันตามมาตรฐานอื่น นอกจากเป็น
ลูกบาศก์เมตร จะกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมสาหรับไม้นั้นแตกต่างจากที่บัญญัติไว้นี้ก็ได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ
สิบของราคาตลาดในท้องที่ โดยเฉลี่ยจากราคาของไม้นั้น

มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
ส่วนที่ ๓ การยกเว้นค่าภาคหลวง มาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓
๒๐ ส่วนที่ ๔ ไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม มาตรา ๒๕ ถึงมาตรา ๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
๑๘
๑๙

- ๕๙๕ ส่วนที่ ๕
ของป่ำหวงห้ำม

มาตรา ๒๗ ของป่ าอย่ างใดในท้ องที่ ใดจะให้ เป็น ของป่ าหวงห้ าม ให้ กาหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา
มาตรา ๒๘ การเพิ่มเติมหรือเพิกถอนของป่าหวงห้ามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากาหนดไว้แล้วก็ดี
หรือจะกาหนดของป่าอย่างใดให้ เป็น ของป่าหวงห้ามขึ้นในท้องที่ใด นอกจากท้องที่ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกา
กาหนดตามความในมาตราก่อนแล้วนั้นก็ดี ให้กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎี กาซึ่งตราขึ้น ตามความในมาตรานี้ ให้ ใช้บั งคั บ ได้ เมื่อ พ้ น กาหนดเก้าสิ บ วัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๙๒๑ ผู้ใดเก็บหาของป่าหวงห้ ามหรือทาอันตรายด้วยประการใด ๆ แก่ของป่าหวง
ห้ามในป่า ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องเสียค่าภาคหลวง กับทั้งต้องปฏิบัติตามข้อกาหนด
ในกฎกระทรวงหรือในการอนุญาต
การอนุญาตนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้ว จะอนุญาตให้ผูกขาดโดย
ให้ผู้รับอนุญาตเสียเงินค่าผูกขาดให้แก่รัฐบาลตามจานวนที่รัฐมนตรีกาหนดก็ได้
การอนุ ญ าตโดยวิธีผู กขาด ให้ กระทาได้เฉพาะในกรณี ที่ของป่ าหวงห้ ามเป็ นของมีค่าหรือ
หายากหรือเฉพาะในเขตป่าที่ห่างไกลและกันดาร หรือมีความจาเป็นในวิธีการเก็บหาอันจาต้องให้อนุญาตโดย
วิธีผูกขาด
มาตรา ๒๙ ทวิ๒๒ ห้ ามมิให้ ผู้ใดค้าหรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งของป่าหวงห้ ามเกินปริมาณที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การนาของป่าหวงห้ามเคลื่อนที่โดยมีใบเบิกทางของพนักงาน
เจ้าหน้าที่กากับไปด้วย
มาตรา ๓๐๒๓ รัฐมนตรีมีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดอัตราค่าภาคหลวงไม่
เกินร้อยละสิบของราคาตลาดในราชอาณาจักร โดยเฉลี่ยจากราคาของของป่าหวงห้ามนั้น
มาตรา ๓๑ ในท้องที่ใดที่ได้กาหนดรวงผึ้งเป็นของป่าหวงห้าม ห้ามมิให้ผู้ใดแม้จะเป็นผู้รับ
อนุญาตหรือผู้รับสัมปทานเก็บหาของป่าก็ตาม ตัดหรือโค่นต้นยวนผึ้งหรือต้นไม้ที่ผึ้งจับทารังอยู่หรือทาอันตราย
ด้วยประการใดแก่ต้นไม้ที่กล่าวแล้วโดยไม่จาเป็นแก่การเก็บหารวงผึ้ง
มาตรา ๒๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔
มาตรา ๒๙ ทวิ เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕
๒๓ มาตรา ๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
๒๑
๒๒

- ๕๙๖ มาตรา ๓๒ บทบัญญัติในส่วนนี้มิให้ ใช้บังคับในกรณี ที่พ นักงานเจ้าหน้าที่จัดกระทาไปเพื่อ
ประโยชน์ในการบารุงป่า การค้นคว้า หรือการทดลองในทางวิชาการ
มาตรา ๓๓๒๔ เมื่อมีเหตุภัยพิบัติสาธารณะหรือมีเหตุจาเป็นที่เห็นสมควรช่วยเหลือราษฎรเป็น
กรณีพิเศษ รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ผู้ใดเฉพาะรายเก็บหาของป่าหวงห้าม แตกต่างจากข้อกาหนดในกฎกระทรวง
หรือข้อกาหนดในการอนุญาตเป็นการชั่วคราวก็ได้
หมวด ๒
ตรำประทับไม้

มาตรา ๓๔ ตราประทับไม้ของรัฐบาลที่ใช้ประทับเพื่อความหมายใด จะให้มีลักษณะอย่างใด
ให้รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๕ ๒๕ ตราประทั บ ไม้ ข องเอกชน จะใช้ ป ระทั บ ไม้ ได้ ต่ อ เมื่ อ เจ้ าของตราได้ น าจด
ทะเบียนและได้รับอนุญาตแล้ว
เมื่อใบอนุ ญ าตสิ้ น สุดลงด้วยประการใด ๆ เจ้าของตราหรือผู้ ครอบครองต้องนาตรานั้นไป
ทาลายต่อหน้ าพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ภ ายในกาหนดเก้าสิ บวัน นับ แต่วัน ใบอนุ ญ าตสิ้ นสุ ด เว้น แต่กรณี ที่ ผู้ รับ
อนุญาตตาย และทายาทหรือผู้ จัดการมรดกประสงค์จะใช้ตรานั้นต่อไปอีกก็ให้ยื่นคาขออนุญาตใช้ตรานั้น และ
ขอแก้ทะเบียนก่อนกาหนดเวลาที่กล่าวแล้วได้สิ้นสุดลง
การจดทะเบียน การรับอนุญาต พร้อมทั้งเงื่อนไขในการใช้ตราและค่าธรรมเนียมในการนั้น ๆ
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๖ ตราประทับไม้ของเอกชน ถ้าหากสูญหายไปโดยเหตุใด เจ้าของตราประทับไม้นั้น
ต้องแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นหนังสือภายในกาหนดเวลาไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันรู้ถึงการสูญหายนั้น
มาตรา ๓๗ ในกรณีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติในหมวดนี้ ถ้าไม้ใดมีรอยตราประทับไม้ของเอกชน
ปรากฏอยู่ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า เจ้าของตรานั้นเป็นผู้กระทาการฝ่าฝืน

มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
๒๕ มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔
๒๔

- ๕๙๗ หมวด ๓
ไม้และของป่ำระหว่ำงเคลื่อนที่

ส่วนที่ ๑
กำรนำเคลื่อนที่

มาตรา ๓๘ ๒๖ บทบัญ ญั ติในส่วนนี้ให้ ใช้บังคับแก่กรณี การนาไม้ห รือของป่าเคลื่ อนที่ต่อไป
ภายหลังที่
(๑) นาไม้หรือของป่าที่ได้รับใบอนุญาตให้ทาหรือเก็บออกจากสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
ไปถึงสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตแล้ว
(๒) นาไม้ที่ทาโดยไม่ต้องรับอนุญาตออกไปถึงด่านป่าไม้ด่านแรกแล้ว
(๓) น าไม้หรือของป่ าเข้ามาในราชอาณาจักร ไปถึงด่านศุลกากรหรือด่านตรวจศุล กากรที่
นาเข้ามาแล้ว
(๔) นาไม้หรือของป่าที่รับซื้อจากทางราชการป่าไม้ ไปจากที่ที่ไม้หรือของป่านั้นอยู่
มาตรา ๓๙ ผู้ใดนาไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ ต้องมีใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่กากับไป
ด้วยตามข้อกาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๙ ทวิ๒๗ ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือผู้รับ อนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป อาจ
ออกหนั งสือกากับ ไม้แปรรูป เพื่อให้ บุ คคลใดนาไม้แปรรูปเคลื่ อนที่จากสถานที่ที่ได้รับอนุญ าตของตนไปยัง
สถานที่อีกแห่ งหนึ่ งได้ เมื่ออธิบ ดีกรมป่ าไม้ได้สั่ งอนุญ าตให้ กระทาเช่นนั้นได้ตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมป่าไม้
กาหนด หนังสือกากับไม้แปรรูปให้ใช้แบบที่อธิบดีกรมป่าไม้กาหนดและให้ถือเสมือนหนึ่งเป็นใบเบิกทางของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๙
มาตรา ๓๙ ตรี๒๘ ผู้ใดนาไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยู่ในสภาพเป็น
เครื่องใช้ และพ้นจากสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วกว่าห้าปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด ซึ่ง
เป็นที่ตั้งสิ่งปลูกสร้างหรือเป็นที่ประกอบเครื่องใช้นั้น ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมป่าไม้กาหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
ระเบียบดังกล่าวจะกาหนดเงื่อนไขให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติตามด้วยก็ได้

มาตรา ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๓๙ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓
๒๘ มาตรา ๓๙ ตรี เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕
๒๖
๒๗

- ๕๙๘ มาตรา ๔๐๒๙ ผู้ใดนาไม้หรือของป่าเคลื่อนที่เข้าเขตด่านป่าไม้ ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ประจาด่านป่าไม้นั้นโดยแสดงใบเบิกทางกากับไม้หรือของป่า หรือหนังสือกากับไม้แปรรูปที่นามานั้น แล้วแต่
กรณี ภายในกาหนดห้าวันนับแต่วันที่ เข้าเขตด่าน เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไดตรวจสอบและอนุญาตเป็นหนังสือ
ให้ผ่านด่านได้แล้ว จึงให้นาไม้หรือของป่านั้นไปได้
การอนุญาตนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยมิชักช้า
มาตรา ๔๑ ห้ ามมิ ให้ ผู้ ใดน าไม้ ห รือ ของป่ าเคลื่ อ นที่ ผ่ านด่ านป่ าไม้ ในระหว่างเวลาตั้ งแต่
พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นหนังสือ
มาตรา ๔๒ บทบัญญัติแห่งสองมาตราก่อน มิให้ใช้บังคับในกรณีต่อไปนี้
(๑) เมื่อมีข้อกาหนดอย่างอื่นในสัมปทาน ใบอนุญาตหรือใบเบิกทาง
(๒) เมื่อทบวงการเมืองใด ได้ตกลงกับกรมป่าไม้ไว้เป็นอย่างอื่น
(๓) เมื่ อ เป็ น การกระท าของผู้ ได้ รั บ อนุ ญ าตท าการเก็ บ ไม้ ไหลลอยได้ เก็ บ ไว้เพื่ อ ส่ ง ไปยั ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ประจาสถานีตรวจรับและรักษาไม้ไหลลอยตามความในพระราชบัญญัตินี้
ส่วนที่ ๒
กำรควบคุมไม้ในลำน้ำ

มาตรา ๔๓ ให้ รัฐ มนตรีมี อานาจก าหนดเขตควบคุมไม้ ในล าน้ าโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
ภายในเขตที่รัฐมนตรีกาหนดตามความในวรรคก่อน ห้ ามมิให้ ผู้ที่มิใช่เจ้าของไม้ห รือได้รับ
อานาจจากเจ้าของไม้เก็บไม้ไหลลอย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๔๔ ผู้ รั บ อนุ ญ าตเก็ บ ไม้ ไหลลอย ต้ อ งท าการเก็ บ และรัก ษาไม้ ต ามข้ อ ก าหนดใน
กฎกระทรวง
เมื่อผู้รับอนุญาตเก็บไม้ไหลลอยได้แล้ว ให้มอบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่โดยมิชักช้า
มาตรา ๔๕ ทุ ก ปี ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ และเดื อ นสิ งหาคม เมื่ อ มี ไม้ ไหลลอยมาตกอยู่ ใน
ความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศโฆษณาให้เจ้ าของเรียกเอาภายในเวลา
กาหนด แต่มิให้กาหนดน้อยกว่าเก้าสิบวัน นับแต่วันประกาศ
พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ มี อานาจสั่ งให้ คื น ไม้ ไหลลอยให้ แ ก่ผู้ ที่ อ้ างสิ ท ธิในไม้ นั้ น เมื่ อพนั กงาน
เจ้าหน้าที่พอใจในหลักฐานที่ผู้นั้นนามาแสดง ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งเป็นอย่างอื่นและผู้อ้างสิท ธิไม่พอใจใน
คาสั่ ง ผู้ นั้ น ต้องไปร้ องต่อศาลภายในกาหนดเวลาสามสิ บ วัน นั บแต่วัน ทราบค าสั่ งของพนั กงานเจ้าหน้าที่
ถ้าไม่ร้องภายในกาหนดผู้นั้นหมดสิทธิว่ากล่าวต่อไป
๒๙

มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓

- ๕๙๙ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลมิได้สั่งแสดงว่าผู้ใดมีกรรมสิทธิ์ในไม้นั้น ให้ไม้ตกเป็นของ
แผ่นดิน
มาตรา ๔๖ ผู้มีสิทธิได้รับไม้คืนจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องชาระค่ารางวัลแก่ผู้รับอนุญาต
เก็บไม้ไหลลอยและค่าธรรมเนียมแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับไม้คืนจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จ่ายรางวัลให้แก่
ผู้รับอนุญาตเก็บไม้ไหลลอยโดยอัตราเดียวกัน
หมวด ๔
กำรควบคุมกำรแปรรูปไม้

มาตรา ๔๗ ให้รัฐมนตรีมีอานาจกาหนดท้องที่ใดให้เป็นเขตควบคุมการแปรรูปไม้โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ประกาศนั้นให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ
มาตรา ๔๘๓๐ ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้
ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป มีไม้สักแปรรูปไม่ว่าจานวนเท่าใดไว้ในครอบครอง หรือมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็นจานวนเกิน
๐.๒๐ ลู ก บาศก์ เมตรไว้ ในครอบครอง เว้น แต่ ได้ รับ อนุ ญ าตจากพนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ และต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
ข้อกาหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต
เพื่ อประโยชน์ แห่ งความในวรรคหนึ่ ง ไม้ ซุงหรือไม้ ท่ อนที่จ มอยู่ในแม่ น้าล าคลอง ในรัศ มี
ห้ าสิ บ เมตรของบริ เวณที่ ท าการแปรรูป ไม้ และไม่ มีผู้ ใดเป็ น เจ้ าของ ให้ สั น นิ ษ ฐานว่าเป็ น ไม้ ที่ อ ยู่ในความ
ครอบครองของผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ที่มีโรงงานอยู่ในบริเวณนั้น
ความในวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการกระทาแก่ไม้ที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรด้วย
มาตรา ๔๙๓๑ ผู้ขอรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรกลต้อง
(๑) เป็นเจ้าของ และ
(๒) ไม่เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือ
ความผิดอันได้กระทาโดยประมาท หรือ
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ
(๔) ไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตซึ่งออกตามความ
ในหมวดนี้ หรื อ ใบอนุ ญ าตท าไม้ ใบอนุ ญ าตผู ก ขาดท าไม้ หรื อ สั ม ป ทานท าไม้ ซึ่ ง ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้
ในกรณี ผู้ขอรับ อนุ ญ าตตั้งโรงงานแปรรูปไม้เป็นนิติบุคคล หุ้ นส่ วนผู้ จัดการหรือกรรมการ
ผู้จัดการของนิติบุคคลนั้นต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๒) (๓) หรือ (๔)
มาตรา ๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
๓๑ มาตรา ๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕
๓๐

- ๖๐๐ มาตรา ๔๙ ทวิ ๓๒ ผู้ รั บ อนุ ญ าตตั้ งโรงงานแปรรูป ไม้ ต้ อ งรับ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น กิ จ การ
เกี่ยวกับแปรรูปไม้ตามที่ตนได้รับอนุญาต
มาตรา ๕๐๓๓ บทบัญญัติแห่งมาตรา ๔๘ มิให้ใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การกระทาเพียงเลื่อย ตัด ลิด ขุด หรือถากซ้อมไม้ เพื่อทาเป็นซุงท่อน ไม้เหลี่ยมโกลน
มาดเรือโกลน เสาถาก หรือหมอนรถ หรือเพื่อทาไม้ฟืน หรือทาไม้เผาถ่าน หรือเลื่อยผ่าเพียงเพื่อความจาเป็นใน
การชักลาก ในเมื่อพนั กงานเจ้าหน้าที่ระบุ ไว้ในใบอนุญาตทาไม้ให้กระทาการนั้น ๆ ได้ และผู้รับอนุญาตได้
กระทาการนั้น ๆ ก่อนนาไม้เคลื่อนที่จากบริเวณตอไม้
(๒) การแปรรูปไม้ที่แปรรูปมาแล้วจากไม้ซุงหรือไม้ท่อน ที่มิใช่เพื่อการค้า
(๓) การมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครองที่มิใช่เพื่อการค้า โดยมีหลักฐานแสดงว่าได้ไม้นั้นมาโดย
ชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้
(๔) การแปรรูปไม้หรือมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครองที่มิใช่ไม้หวงห้าม
(๕) การแปรรู ป ไม้ โดยใช้แ รงคนที่ มิ ใช่เพื่ อการค้า จากไม้ ห วงห้ ามที่ ยั งมิ ได้ แปรรูป โดยมี
หลักฐานแสดงว่าได้ไม้นั้นมาโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๑๓๔ ผู้ รับ อนุ ญาตตามความในหมวดนี้ จะมีไม้ไว้ในครอบครองในสถานที่ที่ได้รับ
อนุญาตของตนได้แต่เฉพาะไม้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ไม้ที่ได้ชาระค่าภาคหลวงและค่าบารุงป่าเสร็จสิ้นแล้ว หรือถ้าเป็นไม้ที่ได้รับอนุญาตให้ทา
การแปรรูปได้ก่อนชาระค่าภาคหลวงและค่าบารุงป่า โดยมีหนังสืออนุญาตของอธิบดีกรมป่าไม้ และมีรอยตรา
อนุญาตประทับไว้แล้ว
(๒) ไม้ที่ได้รับอนุญาตให้ทาโดยไม่ต้องเสียค่าภาคหลวง และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับตรา
แสดงว่าเป็นไม้ที่ทาได้โดยไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงไว้แล้ว
(๓) ไม้ที่ได้รับซื้อจากทางราชการป่าไม้ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับตรารัฐบาลขายไว้แล้ว
(๔) ไม้แปรรูปของผู้รับอนุญาตตามความในหมวดนี้ และมีหนังสือกากับไม้แปรรูปของผู้รับ
อนุญาต หรือใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่กากับไว้เป็นหลักฐาน
(๕) ไม้ที่นาเข้ามาในราชอาณาจักร และมีใบเบิกทางตามมาตรา ๓๘ (๓) กากับ
มาตรา ๕๒ ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตทาการแปรรูปไม้ในระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึง
พระอาทิตย์ขึ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นหนังสือ
มาตรา ๕๓ เพื่ อ ที่ จ ะดู ว่ า ผู้ รั บ อนุ ญ าตตามความในห มวดนี้ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ งตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือไม่ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจตรวจการแปรรูปไม้ และกิจการของผู้รับอนุญาตได้ ผู้รับ
อนุญาตต้องอานวยความสะดวกและตอบคาถามแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการนี้
มาตรา ๔๙ ทวิ เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕
มาตรา ๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕
๓๔ มาตรา ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
๓๒
๓๓

- ๖๐๑ มาตรา ๕๓ ทวิ๓๕ ให้ รัฐมนตรีมีอานาจกาหนดท้องที่เป็นเขตควบคุมสิ่งประดิ ษฐ์ เครื่องใช้
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในการกาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีกาหนดชนิดไม้ ขนาดหรือปริมาณของสิ่งประดิษฐ์
เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้ามซึ่งผู้ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ที่จะต้ องขออนุญาต
ตามมาตรา ๕๓ ตรี หรือมาตรา ๕๓ จัตวา
มาตรา ๕๓ ตรี๓๖ ภายในเขตควบคุม ห้ามมิให้ผู้ใดค้า หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่ง
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้ามที่มีชนิดไม้ ขนาดหรือปริมาณเกินกว่าที่รัฐมนตรี
กาหนดตามมาตรา ๕๓ ทวิ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๕๓ จัตวา๓๗ ในกรณีที่มีประกาศของรัฐมนตรีกาหนดเขตท้องที่ใดเป็นเขตควบคุมตาม
มาตรา ๕๓ ทวิ ให้ผู้ค้าหรือผู้มีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วย
ไม้หวงห้าม ที่มีชนิดไม้ ขนาดหรือปริมาณเกินกว่าชนิดไม้ ขนาดหรือปริมาณที่ควบคุมอยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศ
ของรัฐ มนตรีดังกล่าวใช้บั งคับ ยื่ น คาขอรับใบอนุ ญ าตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภ ายในสามสิ บวัน นับแต่วัน ที่
ประกาศของรัฐมนตรีดังกล่าวใช้บังคับ
เมื่อได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บุ คคลดังกล่าวค้าหรือมีไว้ในครอบครอง
เพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้ามได้ต่อไปจนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่
จะไม่อนุญาตตามคาขอ
หมวด ๕
กำรแผ้วถำงป่ำ

มาตรา ๕๔๓๘ ห้ามมิให้ผู้ใด ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่ า หรือกระทาด้วยประการใด ๆ อัน
เป็ น การทาลายป่ า หรือเข้ายึ ดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะกระทาภายในเขตที่ได้
จาแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรม และรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือโดยได้รับใบอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่
การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๕ ผู้ ใดครอบครองป่ าที่ ได้ ถู ก แผ้ ว ถางโดยฝ่ า ฝื น ต่ อ บทบั ญ ญั ติ แ ห่ งมาตราก่ อ น
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลนั้นเป็นผู้แผ้วถางป่านั้น

มาตรา ๕๓ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๕๓ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
๓๗ มาตรา ๕๓ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
๓๘ มาตรา ๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
๓๕
๓๖

- ๖๐๒ หมวด ๖
เบ็ดเตล็ด

มาตรา ๕๖ ใบอนุ ญ าตที่ ได้ อ อกให้ ตามความในพระราชบั ญ ญั ตินี้ จะโอนได้ต่ อเมื่ อได้ รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ถ้าผู้รับอนุญาตตาย ทายาทหรือผู้จัดการมรดกจะทาการแทนตามใบอนุญาตนั้นต่อไปก็ได้ แต่
ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันผู้รับอนุญาตตาย และถ้าทายาทหรือผู้จัดการมรดกประสงค์จะทาการแทนต่อไป
อีก ต้องยื่นคาขออนุญาตก่อนกาหนดเวลาที่กล่าวแล้วได้สิ้นสุดลง
มาตรา ๕๗ ผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องจัดให้คนงานหรือผู้รับจ้างซึ่งทาการตามที่
ได้รับอนุญาตมีใบคู่มือแสดงฐานะเช่นนั้น ตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๘๓๙ การขออนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง และในกรณีเฉพาะเรื่อง ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควร จะกาหนดให้ผู้รับ
อนุญาตปฏิบัติเพิ่มเติมประการใดอีกก็ได้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งต่ออายุใบอนุญาตที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ได้เมื่อ
เห็นสมควร
มาตรา ๕๘ ทวิ๔๐ ในกรณีการทาไม้หวงห้าม หรือเก็บหาของป่าหวงห้ามโดยการให้สัมปทาน
การอนุญาตให้ผูกขาดหรือการอนุญาตทาไม้หวงห้ามเพื่อการค้าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือป่าที่ได้เตรียมการ
กาหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ หรือที่ได้กาหนดโครงการทาไม้หรือเก็บหาของป่าไว้แล้ว หรือ การอนุญาตตาม
มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๕๔ รัฐมนตรีมีอานาจกาหนด
(๑) ให้ผู้รับสัมปทานหรือผู้รับอนุญาต ทาการบารุงป่า หรือปลูกสร้างสวนป่าตามคาสั่งและ
วิธีการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนด หรือ
(๒) ให้ผู้รับสัมปทานหรือผู้รับอนุญาตออกค่าใช้จ่ายเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้ าที่ทาการบารุงป่า
หรือปลูกสร้างสวนป่าให้แทน
ในกรณีตาม (๒) ให้คิดค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินหกเท่าของค่าภาคหลวง หรือตามอัตราพื้นที่ป่าที่
ได้รับสัมปทานหรือรับอนุญาต ไม่เกินไร่ละหนึ่งพันสองร้อยบาท ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีเห็นสมควร
มาตรา ๕๙๔๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
ได้ดังต่อไปนี้

มาตรา ๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๕๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
๔๑ มาตรา ๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕
๓๙
๔๐

- ๖๐๓ (๑) เมื่ อ ปรากฏว่ า ผู้ รั บ อนุ ญ าตฝ่ า ฝื น หรือ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ กฎกระทรวง
ข้อกาหนดหรือเงื่อนไขในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี้
จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
(๒) เมื่อมีการฟ้องผู้รับอนุญาตต่อศาลว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใช้
ใบอนุญาตไว้จนกว่าจะมีคาพิพากษาถึงที่สุดก็ได้
มาตรา ๖๐ เมื่อได้มีคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้พักใช้ใบอนุญาตแล้ว ผู้รับอนุญาตหมด
สิท ธิตามใบอนุ ญ าตนั้ น นั บ แต่วัน ทราบคาสั่ งของพนั กงานเจ้าหน้ าที่จนกว่าจะครบกาหนดเวลาการพักใช้
ใบอนุญาต หรือจนกว่ารัฐมนตรีจะได้สั่งให้เพิกถอนคาสั่งพักใช้ใบอนุญาต
มาตรา ๖๑๔๒ ในกรณีที่เหตุแห่งการสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๙ ปรากฏแก่รัฐมนตรี
หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ สั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๙ แล้ว ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้เสียก็ได้
ในกรณี ที่ผู้ รับ อนุ ญ าตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรกล หรือผู้ กระท าการแทนนิ ติ
บุคคลผู้รับอนุญาต ไม่มีลักษณะตามมาตรา ๔๙ (๑) หรือเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา ๔๙ (๒) (๓) หรือ
(๔) แล้วแต่กรณี ให้รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๖๑ ทวิ๔๓ คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้ง
ให้ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจให้ผู้ถูกสั่งพั กใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบคาสั่งตาม
วรรคหนึ่ง ให้ปิดคาสั่งในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ทาการตามใบอนุญาต หรือที่อยู่ของผู้ถูกสั่งพักใช้หรือ
เพิกถอนใบอนุญาต เมื่อได้ปฏิบัติตามวิธีนี้แล้ว ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบคาสั่งนั้น
ตัง้ แต่วันปิดคาสั่ง
มาตรา ๖๒ ในกรณี ที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งไม่อนุญ าตตามคาขอของบุคคลใดตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามความในมาตรา ๕๙ บุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ต่อรัฐมนตรีได้ภายในกาหนดสามสิบวันนับแต่วันทราบคาสั่ง คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด
มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ รัฐบาลมีอานาจให้สัมปทานในการ
ทาไม้ชนิดใดหรือเก็บหาของป่าอย่างใดในป่าใดโดยมีขอบเขตเพียงใด และในสัมปทานนั้นจะให้มีข้อกาหนดและ
เงื่อนไขอย่างใดก็ได้
รัฐบาลมีอานาจให้ผู้รับสัมปทานเสียเงินค่าภาคหลวง ตามอัตราที่รัฐบาลเห็นสมควร แต่ไม่เกิน
อัตราอย่างสูงที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และจะให้ผู้รับสัมปทานเสียเงินแก่รัฐบาลตามจานวนที่รัฐบาลจะ
กาหนดอีกก็ได้

มาตรา ๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕
๔๓ มาตรา ๖๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
๔๒

- ๖๐๔ มาตรา ๖๔ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ที่เกี่ยวกับความผิดอาญาให้ถือว่าพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๖๔ ทวิ๔๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจยึดบรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ
ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่บุคคลได้ใช้หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทาความผิด หรือ
เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทาความผิดตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๖๙ ไว้เพื่อ
เป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ จนกว่าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ทั้งนี้
ไม่ว่าจะเป็นของผู้กระทาความผิดหรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทาความผิดหรือไม่
ทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือศาลไม่พิพากษา
ให้ริบ และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอรับคืนภายในกาหนดหกเดือนนับแต่วันทราบ หรือถือว่าได้
ทราบคาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือวันที่คาพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี ให้ตกเป็นของกรมป่าไม้
ถ้าทรัพย์สินที่ยึดไว้จะเป็นการเสี่ยงความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะเกินค่าของ
ทรัพย์สิน รัฐมนตรีหรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายจะจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น ก่อนถึงกาหนดตามวรรค
สองก็ได้ ได้เงินเป็นจานวนสุทธิเท่าใดให้ยึดไว้แทนทรัพย์สินนั้น
มาตรา ๖๔ ตรี๔๕ ในกรณีทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามมาตรา ๖๔ ทวิ มิใช่เป็นของผู้กระทาความผิด
หรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทาความผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติรัฐมนตรีคืนทรัพย์สินหรือ
เงิน แล้วแต่กรณี ให้แก่เจ้าของ ก่อนถึงกาหนดตามมาตรา ๖๔ ทวิ ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อทรัพย์ สิน นั้ น ไม่จ าเป็ นต้องใช้เป็นพยานหลั กฐาน ในการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้
ทรัพย์สินนั้นถูกยึด และ
(๒) เมื่อผู้กระทาความผิดหรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่า เป็นผู้กระทาความผิดได้ทรัพย์สินนั้นมา
จากผู้เป็นเจ้าของโดยการกระทาความผิดทางอาญา
มาตรา ๖๕ เพื่อบาบัดปัดป้องภยันตรายซึ่งมีมาเป็นสาธารณะโดยฉุกเฉินแก่ไม้หรือของป่าใน
ป่าใด พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งผู้รับอนุญาตหรือผู้รับสัมปทานในป่านั้นหรือป่าที่ใกล้เคียง รวมทั้งคนงาน
หรือผู้รับจ้างของผู้รับอนุญาตหรือผู้รับสัมปทานให้ ให้ความช่วยเหลือด้วยแรงงานหรือสิ่งของตามที่จาเป็นแก่
การนั้นได้
มาตรา ๖๖ การโอนไม้ห รือของป่าที่ผู้รับอนุญาตหรือผู้รับสัมปทาน กระทาก่อนที่ได้ชาระ
ค่าภาคหลวง หรือก่อนที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นหนังสือ จะยกขึ้นเป็นข้ออ้างเพื่อใช้แก่เจ้า
พนักงานหาได้ไม่
มาตรา ๖๗ ให้รัฐมนตรีตั้งด่านป่าไม้และกาหนดเขตแห่งด่านนั้น ๆ โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา

มาตรา ๖๔ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
๔๕ มาตรา ๖๔ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
๔๔

- ๖๐๕ มาตรา ๖๘ บรรดาหนี้ค่าภาคหลวงสาหรับไม้หรือของป่าที่ค้างชาระอยู่ให้ถือว่าเป็นหนี้ค่า
ภาษีอากรที่ค้างช าระแก่รัฐ บาล และให้ รัฐ บาลทรงไว้ซึ่งสิ ทธิที่จะได้รับช าระหนี้โดยมีบุริ มสิ ทธิส ามัญ อย่าง
เดียวกับค่าภาษีอากรตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
หมวด ๖ ทวิ
กำรสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัมปทำนและกำรสิ้นสุดของสัมปทำน๔๖

มาตรา ๖๘ ทวิ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องใช้พื้นที่ใดในเขตสัมปทานเพื่อประโยชน์ในการ
สร้างเขื่อนชลประทานหรือเขื่อนพลังน้าหรือเพื่อการป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ หรือความมั่นคงของชาติหรือ
เพื่อรักษาความสมดุลของสภาพแวดล้อมหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีมีอานาจสั่งการดังต่อไปนี้
(๑) ให้สัมปทานที่มีพื้นที่สัมปทานทับพื้นที่ดังกล่าวสิ้นสุดลงทั้งแปลง
(๒) ให้ผู้รับสัมปทานหยุดการทากิจการที่ได้รับสัมปทานเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ดังกล่าวตาม
ระยะเวลาที่เห็นสมควร
(๓) ตัดเขตพื้นที่ดังกล่าวออกจากพื้นที่ในสัมปทาน
การสั่งการของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ออกคาสั่ง
มาตรา ๖๘ ตรี นอกจากการสิ้นสุดลงตามอายุของสัมปทาน หรือตามข้อกาหนดหรือเงื่อนไขที่
กาหนดไว้ในสัมปทาน หรือตามบทบัญ ญัติแห่ งกฎหมายอื่นสิ ทธิการทากิจการที่ได้รับสัมปทานในเขตพื้นที่
สัมปทานทั้งแปลงหรือบางส่วน ย่อมสิ้นสุดลงเมื่อพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตที่กาหนดให้เป็น
(๑) อุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ หรือ
(๒) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
มาตรา ๖๘ จัตวา ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคาสั่งตามมาตรา ๖๘ ทวิ หรือในกรณี ที่สิทธิการทา
กิจการที่ได้รับสัมปทานสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี หรือในกรณีที่สัมปทานสิ้นสุดลงเนื่องจากทางราชการได้ใช้
สิทธิเพิกถอนสัมปทานเพราะเหตุที่ผู้รับ สัมปทานไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดหรือเงื่อนไขที่กาหนดในสัมปทาน
บรรดาไม้และของป่าที่อยู่ในพื้นที่สัมปทานที่สิทธิการทากิจการที่ได้รับสัมปทานสิ้นสุดลง และบรรดาไม้ที่ยังมิได้
เสียค่าภาคหลวงไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่สัมปทานนั้นหรือไม่ ย่อมเป็นของแผ่นดินและผู้รับสัมปทานจะได้สิทธิหรือ
กรรมสิทธิ์ในไม้หรือของป่าได้ต่อเมื่อผู้รับสัมปทานสามารถพิสูจน์ได้ว่า ตนได้ทาไม้หรือเก็บหาของป่านั้นโดย
ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่กาหนดในสัมปทานก่อนสิทธิตามสัมปทานสิ้นสุดลง
ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานประสงค์จะพิสูจน์ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับสัมปทานยื่นคาขอพิสูจน์ต่อ
รัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับสัมปทานได้รับหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่แจ้งคาสั่งรัฐมนตรีหรือ
หมวด ๖ ทวิ การสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัมปทานและการสิ้นสุดของสัมปทาน มาตรา ๖๘ ทวิ
ถึงมาตรา ๖๘ เอกาทศ เพิ่มโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๕๓๒
๔๖

- ๖๐๖ แจ้งการสิ้นสุดของสัมปทานตามมาตรา ๖๘ อัฏฐ วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี วิธีการยื่นคาขอพิสูจน์ การพิสูจน์
การพิ จ ารณา และการสั่ ง การของรั ฐ มนตรี ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง
ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานไม่พอใจคาสั่งรัฐมนตรี ผู้รับสัมปทานมีสิทธิฟ้องต่อศาลเพื่อพิสูจน์ว่า
ตนได้ทาไม้หรือเก็บหาของป่าโดยถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่กาหนดในสัมปทานก่อนสิทธิ
ตามสัมปทานสิ้นสุดลง แต่ทั้งนี้ต้องยื่นฟ้องภายในกาหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่งของรัฐมนตรี
มาตรา ๖๘ เบญจ ในกรณีที่เป็นสัมปทานทาไม้ ที่รัฐมนตรีได้มีคาสั่งตามมาตรา ๖๘ ทวิ หรือ
สิทธิการทาไม้ในเขตพื้นที่สัมปทานสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี ให้ผู้รับสัมปทานหยุดการทาไม้ในเขตพื้นที่
สัมปทานที่สิทธิการทาไม้สิ้นสุดลงและหยุดการนาไม้เคลื่อนที่ออกจากสถานที่รวมหมอนไม้สาหรับการตรวจวัด
คานวณค่าภาคหลวงโดยสิ้นเชิง และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ทาการสารวจสภาพการทาไม้และสารวจไม้ที่รวมอยู่
ณ สถานที่ รวมหมอนไม้ ของผู้ รั บ สั มปทาน และทาบัน ทึ กรายงานเสนอต่ออธิบ ดีกรมป่ าไม้โดยเร็ว บัน ทึ ก
รายงานดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิธีการทาไม้ จานวนและขนาดของไม้ และให้ความเห็นด้วย
ว่าผู้รับสัมปทานได้ทาไม้โดยถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกาหนดและเงื่อนไขตามที่กาหนดไว้ในสัมปทานหรือไม่
ในกรณีที่ผลการสารวจตามวรรคหนึ่งปรากฏว่า ผู้รับสัมปทานได้ทาไม้โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ข้อกาหนดหรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัมปทานและการกระทาดังกล่าวเป็นเหตุให้ทางราชการมี
สิทธิเพิกถอนสัมปทาน การสิ้นสุดของสิทธิการทาไม้ตามมาตรา ๖๘ ทวิ หรือมาตรา ๖๘ ตรี ย่อมไม่เป็นการตัด
สิทธิทางราชการที่จะเพิกถอนสัมปทานโดยให้มีผลตั้งแต่วันก่อนวันที่สิทธิการทาไม้สิ้นสุดลง
เมื่อผู้รับสัมปทานพิสูจน์ต่อรัฐมนตรีตามมาตรา ๖๘ จัตวา ได้ว่าตนได้ทาไม้โดยถูกต้องตาม
กฎหมาย ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่กาหนดในสัมปทานก่อนวันที่สิทธิตามสัมปทานสิ้นสุดลง หรือเมื่อศาลได้
พิพากษาเช่นนั้น ให้อธิบดีกรมป่าไม้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับสัมปทานทาการชักลากและนาไม้ดังกล่าวเคลื่อนที่ได้
พร้อมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่ผู้ รับสัมปทานต้องปฏิบัติไว้ด้วย ผู้รับสัมปทานผู้ใด
ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาตามที่อธิบดีกรมป่าไม้กาหนดดังกล่าว ให้หมดสิทธิใน
ไม้นั้น และให้ไม้นั้นตกเป็นของแผ่นดิน
มาตรา ๖๘ ฉ ให้ผู้รับสัมปทานที่ได้รับคาสั่งตามมาตรา ๖๘ ทวิ หรือผู้รับสัมปทานที่สัมปทาน
สิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี ดังต่อไปนี้ มีสิทธิได้รับเงินชดเชยความเสียหายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
ไว้ตามมาตรา ๖๘ สัตต มาตรา ๖๘ อัฏฐ มาตรา ๖๘ นว มาตรา ๖๘ ทศ และมาตรา ๖๘ เอกาทศ
(๑) ผู้รับสัมปทานที่พื้นที่สัมปทานทั้งแปลงต้องสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ทวิ (๑) หรือมาตรา
๖๘ ตรี และ
(๒) ผู้รับสัมปทานที่ได้รับคาสั่งตามมาตรา ๖๘ ทวิ (๒) หรือ (๓) หรือผู้รับสัมปทานที่พื้นที่
สัมปทานบางส่วนต้องสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ผู้รับสัมปทานดังกล่าวได้ขอเวนคืน
สัมปทานที่เหลือทั้งหมดของตนต่อทางราชการ

- ๖๐๗ ในกรณีที่มีการสั่งตามมาตรา ๖๘ ทวิ หรือสัมปทานสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี การเรียกร้อง
หรื อ การให้ ค่ าสิ น ไหมทดแทนหรื อ เงิน ชดเชยเพื่ อ ความเสี ย หายอย่ างอื่ น นอกจากที่ บั ญ ญั ติ ไว้ในมาตรานี้
จะกระทามิได้
มาตรา ๖๘ สัตต เงินชดเชยความเสียหายที่ผู้รับสัมปทานมีสิทธิได้รับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงแก่ผู้รับสัมปทาน และเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) เงิน ลงทุ น ที่ ผู้ รั บ สั ม ปทานได้ ใช้ จ่ า ยไปเพื่ อ การท ากิ จ การที่ ได้ รั บ สั ม ปทานเช่ น
ค่าเครื่องจักรกล ค่ายานพาหนะ ค่าเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งผู้รับสัมปทานยังใช้ประโยชน์
ไม่คุ้มค่า ทั้งนี้ โดยให้คานึงถึงค่าเสื่อมราคาที่ได้หักไว้แล้ว ระยะเวลาของสัมปทานที่ผู้รับสัมปทานได้ใช้สิทธิ
การทากิจการที่ได้รับสัมปทานไปแล้ว จานวนไม้หรือของป่าที่ผู้รับสัมปทานได้ทาออกไปแล้ว รวมทั้งประโยชน์
อย่างอื่นที่ผู้รับสัมปทานได้รับไปอันเนื่องจากการทากิจการที่ได้รับสัมปทานในระหว่างอายุสัมปทาน และมูลค่า
ของทรัพย์สินหรือสิ่งของที่เหลืออยู่และยังเป็นประโยชน์ต่อผู้รับสัมปทาน
(ข) ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับสัมปทานได้จ่ายไปเพื่อการทากิจการที่ได้รับสัมปทานและยังมิได้รับ
ผลประโยชน์กลับคืน ทั้งนี้ โดยให้คานึงถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ใน (ก) และ
(ค) ความผู กพัน ตามกฎหมายที่ ผู้รับ สัมปทานมีอยู่ตามกฎหมายว่าด้ว ยการคุ้มครอง
แรงงาน ในส่วนที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ลูกจ้างในกรณีที่มีการเลิกจ้าง
เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่นามาพิจารณาเพื่อรับเงินชดเชยตาม (ก) และ (ข) จะต้องไม่
เกินกว่าที่เป็นเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายตามที่ผู้ประกอบธุรกิจจะลงทุนหรือใช้จ่ายในกิจการเช่นนั้นโดยทั่วไป
ตามปกติ
(๒) ความรับผิ ดที่ผู้รับ สัมปทานมีต่อบุคคลภายนอกตามสัญ ญา ระหว่างผู้ รับสั มปทานกับ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวเนื่องกับการทากิจการที่ได้รับสัมปทาน หากมีข้อสัญญาที่คู่สัญญาตกลงให้ผู้รับสัมปทาน
ต้องรับผิดในกรณีเหตุสุดวิสัยให้แตกต่างไปจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือมีข้อสัญญาที่คู่สัญญาตก
ลงให้ผู้รับสัมปทานต้องรับผิดเพราะรัฐสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสัมปทาน ข้อสัญญาดังกล่าวย่อมไม่มีผล
ใช้บังคับเพื่อการให้เงินชดเชยความเสียหายตามมาตรานี้
(๓) ห้ามมิให้มีการจ่ายเงินชดเชยเพื่อผลกาไรหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ผู้รับสัมปทานคาดว่าจะ
ได้รับจากการทากิจการที่ได้รับสัมปทาน
(๔) ในกรณีที่การเลิกสัมปทานเป็นเหตุให้ผู้ รับสัมปทานได้รับเงินทรัพย์สินหรือผลประโยชน์
อย่ า งอื่ น ตอบแทน จากการประกั น หรื อ การอื่ น ใดเพื่ อ ทดแทนความเสี ย หายให้ ถื อ ว่ า เงิน ทรัพ ย์ สิ น หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นนั้น เป็นส่วนหนึ่งของเงินชดเชยความเสียหายตามมาตรานี้
ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานยื่นคาขอเวนคืนสัมปทานตามมาตรา ๖๘ ฉ (๒) ให้ผู้รับสัมปทานได้รับ
เงินชดเชยความเสียหายเฉพาะตามอัตราส่วนของพื้นที่หรือของจานวนไม้หรือของป่าที่จะทาออกได้จากพื้นที่ใน
ส่วนที่สัมปทานนั้นสิ้นสุดลง แล้วแต่จานวนใดจะมากกว่า ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลฟังได้ว่า พื้นที่ในส่วนที่

- ๖๐๘ สัมปทานสิ้นสุดลงนั้นเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ผู้รับสัมปทานไม่สามารถดาเนินกิจการในสัมปทานที่ขอเวนคืนนั้น
ต่อไปได้ ก็ให้ได้รับเงินชดเชยเช่นเดียวกับกรณีพื้นที่สัมปทานทั้งแปลงสิ้นสุดลง
มาตรา ๖๘ อัฏฐ เมื่อรัฐมนตรีมีคาสั่งตามมาตรา ๖๘ ทวิ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งคาสั่งของ
รัฐมนตรีให้ผู้รับสัมปทานทราบเป็นหนังสือ หรือเมื่อสิทธิการทากิจการที่ได้รับสัมปทานในเขตพื้นที่สัมปทานทั้ง
แปลงหรือบางส่วนต้องสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับสัมปทานทราบถึง
การสิ้นสุดดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานประสงค์จะเรียกร้องเงินชดเชยความเสียหาย ผู้รับสัมปทานจะต้องยื่น
คาขอเรียกร้องเงินชดเชยความเสียหายต่ออธิบดีกรมป่าไม้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับสัมปทานได้รับ
หนังสือของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่แจ้งคาสั่งของรัฐมนตรี หรือแจ้งการสิ้นสุดของสัมปทานตามวรรคหนึ่ง แล้วแต่
กรณี
ค าขอตามวรรคสองให้ ท าเป็ น หนั ง สื อ พร้ อ มทั้ ง จั ด ท าบั ญ ชี แ สดงจ านวนเงิ น ชดเชย
ความเสี ยหายที่ ตนเห็ น ว่าสมควรจะได้รับ ตามหลั กเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ในมาตรา ๖๘ สัตต โดยมีห ลั กฐานที่
สนับสนุนข้อเรียกร้องของตนตามความจาเป็น
ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานที่ขอเรียกร้องเงินชดเชยความเสียหาย เป็นผู้ใช้สิทธิตามมาตรา ๖๘ ฉ
(๒) ผู้รับสัมปทานต้องขอเวนคืนสัมปทานที่เหลือทั้งหมดของตนก่อนหรือในวันที่ขอเรียกร้องเงินชดเชยความ
เสียหายตามมาตรานี้
มาตรา ๖๘ นว ในการพิจารณากาหนดเงินชดเชยความเสียหาย ให้อธิบดีกรมป่าไม้แต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้แทนกรมสรรพากรหนึ่งคน ผู้แทนสานักงานตรวจเงินแผ่นดินหนึ่ง
คน ผู้ มีความรู้ความสามารถในการตีราคาทรัพย์สิ นหนึ่งคน และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้หนึ่งคน เพื่อทาหน้าที่
พิจารณากาหนดเงินชดเชยความเสียหาย
ให้คณะกรรมการมีอานาจเรียกให้ผู้รับสัมปทานมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่ งเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติม ตลอดจนเรียกให้ผู้รับสัมปทานมาเจรจาเพื่อกาหนดเงินชดเชยดังกล่าวได้ และในกรณีที่ผู้รับสัมปทาน
ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งหรือไม่ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการดาเนินการกาหนดเงินชดเชย
ความเสียหายตามที่เห็นสมควรต่อไปโดยมิชักช้า
เมื่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งได้กาหนดเงินชดเชยความเสียหายเสร็จสิ้นแล้วให้ทาบันทึก
รายงานเสนอต่ อ อธิ บ ดี ก รมป่ า ไม้ โ ดยบั น ทึ ก รายงานดั ง กล่ า วจะต้ อ งแสดงรายละเอี ย ดและเหตุ ผ ลของ
การพิจารณาว่าการกาหนดเงินชดเชยดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร มีเหตุผลสนับสนุนเพียงใด
พร้อมทั้งระบุ เอกสารหลั กฐานที่ใช้ในการพิจารณา และในกรณี ที่อธิบดีกรมป่าไม้ไม่เห็ นชอบด้วย ให้อธิบดี
กรมป่าไม้มีอานาจแก้ไขตามที่เห็นสมควรพร้อมทั้งแสดงเหตุผลกากับในบันทึกไว้ด้วย
ให้อธิบดีกรมป่าไม้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับสัมปทานทราบถึงจานวนเงินชดเชยความเสียหายที่
ผู้รับสัมปทานจะได้รับพร้อมด้วยเหตุผลตามสมควร และให้กาหนดระยะเวลาที่ผู้รับสัมปทานจะมาขอรับเงิน
ชดเชยดังกล่าวไว้ด้วย

- ๖๐๙ มาตรา ๖๘ ทศ ผู้รับสัมปทานผู้ใดไม่พอใจในเงินชดเชยความเสียหายที่อธิบดีกรมป่าไม้แจ้งให้
ทราบตามมาตรา ๖๘ นว ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในหกสิ บวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก
อธิบดีกรมป่าไม้ดังกล่าว
ในการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ รั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ งคณะกรรมการขึ้ น คณะหนึ่ ง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย และผู้มีความรู้ความสามารถในการตีราคาทรัพย์สิน มีจานวนทั้งหมดไม่
น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินเก้าคน เป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้
เสร็จสิ้นภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคาอุทธรณ์
มาตรา ๖๘ เอกาทศ ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานยังไม่พอใจในคาวินิจฉัยของรัฐมนตรีตามมาตรา
๖๘ ทศ หรือในกรณีที่รัฐมนตรีมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในกาหนดเวลาตามมาตรา ๖๘ ทศ วรรคสอง
ให้ มี สิ ท ธิฟ้ อ งคดี ต่ อศาลได้ ภ ายในหนึ่ งปี นั บ แต่ วัน ที่ ได้รับ แจ้ งค าวินิ จ ฉัย ของรัฐ มนตรีห รือ นั บ แต่ วัน ที่ พ้ น
กาหนดเวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่มีการฟ้องคดีต่อศาลและศาลพิพากษาให้ผู้รับสัมปทานได้รับเงินชดเชยความเสียหาย
เพิ่มขึ้น ผู้รับสัมปทานมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยของเงินชดเชยความเสียหายเฉพาะในส่วนที่เพิ่มขึ้น ในอัตราร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปี
หมวด ๗
บทกำหนดโทษ

มาตรา ๖๙ ๔๗ ผู้ ใดมี ไว้ ในครอบครองซึ่ ง ไม้ ห วงห้ า มอั น ยั ง มิ ได้ แ ปรรู ป โดยไม่ มี ร อยตรา
ค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้ไม้นั้นมาโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็น
(๑) ไม้สัก ไม้ยาง หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. หรือ
(๒) ไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินยี่สิบต้น หรือ
ท่อน หรือรวมปริมาตรไม้เกินสี่ลูกบาศก์เมตร
ผู้กระทาความผิดต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห นึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้ าพันบาทถึง
สองแสนบาท
มาตรา ๗๐ ผู้ใดรับไว้ด้วยประการใด ซ่อนเร้น จาหน่ายหรือช่วยพาเอาไปเสียให้พ้น ซึ่งไม้หรือ
ของป่าที่ตนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้หรือของป่าที่มีผู้ได้มาโดยการกระทาผิดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ มีความผิด
ฐานเป็นตัวการในการกระทาผิดนั้น

๔๗

มาตรา ๖๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๕

- ๖๑๐ 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 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๒๕๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๕๒ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๒ ทวิ๕๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๑ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็น
(๑) ไม้สัก ไม้ยาง หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. หรือ
(๒) ไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินห้าต้นหรือท่อน
หรือรวมปริมาตรไม้ที่ครอบครองเกินหนึ่งลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกินหนึ่งลูกบาศก์
เมตร
ผู้กระทาความผิดต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึง
หนึ่งแสนบาท
มาตรา ๗๒ ตรี๕๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๔ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณี ความผิ ดตามมาตรานี้ ถ้าได้กระทาเป็ นเนื้ อที่เกินยี่สิ บ ห้ าไร่ผู้ กระทาความผิด ต้อง
ระวางโทษจาคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
ในกรณีที่มีคาพิพากษาชี้ขาดว่าบุคคลใดกระทาความผิดตามมาตรานี้ ถ้าปรากฏว่าบุคคลนั้น
ได้ยึดถือครอบครองป่าที่ตนได้กระทาความผิด ศาลมีอานาจที่สั่งให้ผู้กระทาผิด คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และ
บริวารของผู้กระทาผิด ออกไปจากป่านั้นได้ด้วย
มาตรา ๗๓๕๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๓๑
หรือมาตรา ๔๘ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าการกระทาผิดนั้นเกี่ยวกับ
(๑) ไม้สัก ไม้ยาง หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. หรือ
มาตรา ๗๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๗๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒
๕๐ มาตรา ๗๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒
๕๑ มาตรา ๗๒ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒
๕๒ มาตรา ๗๒ ตรี แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒
๕๓ มาตรา ๗๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๕
๔๘
๔๙

- ๖๑๑ (๒) ไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินยี่สิบต้น หรือ
ท่อน หรือรวมปริมาตรไม้เกินสี่ลูกบาศก์เมตร หรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกินสองลูกบาศก์เมตร
ผู้กระทาความผิดต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห นึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้ าพันบาทถึง
สองแสนบาท
มาตรา ๗๓ ทวิ๕๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๓ ตรี หรือผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบั ญญัตินี้ ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือข้อกาหนดที่รัฐมนตรีกาหนดให้ปฏิบัติเพิ่มเติมตามมาตรา
๕๘ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท
มาตรา ๗๔ ๕๕ บรรดาไม้ แ ละของป่ า อั น ได้ ม าหรื อ มี ไว้ เนื่ อ งจากการกระท าความผิ ด ต่ อ
พระราชบัญญัตินี้และสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ และสิ่งอื่นใด บรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้ามที่มีไว้ เนื่องจากการกระทา
ความผิดตามมาตรา ๕๓ ตรี ให้ริบเสียทั้งสิ้น
มาตรา ๗๔ ทวิ๕๖ บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลใด ๆ
ซึ่งบุคคลได้ใช้ในการกระทาความผิดหรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทาความผิดตามมาตรา ๑๑
มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๖๙ ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคาพิพากษาหรือไม่
มาตรา ๗๔ ตรี๕๗ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวให้อธิบดีกรม
ป่าไม้หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับไม่ต่ากว่าป่าไม้จังหวัดหรือหัวหน้าด่านป่าไม้มีอานาจเปรียบเทียบได้
มาตรา ๗๔ จัตวา๕๘ ในกรณีที่มีผู้นาจับผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงาน
อัยการร้องขอต่อศาล และให้ศาลมีอานาจพิพากษาให้จ่ายเงินสินบนนาจับแก่ผู้นาจับเป็นจานวนเงินไม่เกิน
กึ่งหนึ่งของจานวนเงินค่าปรับตามคาพิพากษาโดยจ่ายจากเงินค่าปรับที่ชาระต่อศาล ถ้าผู้กระทาความผิดไม่
ชาระเงินค่าปรับ หรือชาระไม่ถึงจานวนที่จะต้องจ่ายค่าสินบนนาจับได้ครบถ้วน ก็ให้จ่ายเงินสินบนนาจับที่ยัง
จะต้องจ่ายจากเงินค่าขายของกลางที่ศาลสั่งให้ริบ ถ้ายังขาดอยู่อีกก็ให้เป็นพับไป
ในกรณีที่มีผู้นาจับหลายคน ให้แบ่งเงินสินบนนาจับให้คนละเท่า ๆ กัน
การจ่ายเงินสินบนนาจับนั้น จะจ่ายได้เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว

มาตรา ๗๓ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๗๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒
๕๖ มาตรา ๗๔ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓
๕๗ มาตรา ๗๔ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
๕๘ มาตรา ๗๔ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
๕๔
๕๕

- ๖๑๒ หมวด ๘
กำรรักษำพระรำชบัญญัติ

มาตรา ๗๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม*รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ กับให้มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินจานวนอย่าง
สู ง ที่ ก าหนดไว้ ในบั ญ ชี ต่ อ ท้ า ยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และออกกฎกระทรวงเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารให้ เป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
บทเฉพำะกำล

มาตรา ๗๖ สัมปทานและใบอนุญาตที่ได้ออกให้แก่บุคคลใดเพื่อทาไม้หรือเก็บหาของป่าไว้
แล้วในวันใช้พระราชบัญญัตินี้ ให้คงใช้ได้ต่อไปเสมือนหนึ่งเป็นสัมปทานและใบอนุญาตที่ออกให้ตามความใน
พระราชบัญญัตินี้เพียงเท่ากาหนดอายุของสัมปทานและใบอนุญาตนั้น
มาตรา ๗๗ บรรดาตราประทับไม้ของเอกชนที่ได้จดทะเบียนและเสียค่าธรรมเนียมไว้แล้วก่อน
วันใช้พระราชบัญญัตินี้ ให้คงใช้ได้ต่อไปมีกาหนดร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้ ถ้าเจ้าของตรา
ประทั บ ไม้ ข องเอกชนประสงค์ จ ะใช้ ต รานั้ น ต่ อ จากนั้ น ไป ต้ อ งน าไปขอจดทะเบี ย นใหม่ ต ามความใน
พระราชบัญญัตินี้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนอีก

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร
พิบูลสงครำม
นำยกรัฐมนตรี

- ๖๑๓ อัตรำค่ำธรรมเนียม๕๙

(๑) แบบพิมพ์คาขอ
(๒) การอนุญาตเจาะต้นตะเคียน
ตาแมวทาชัน เจาะต้นสน
เอายาง สับหรือกรีด
ต้นเยลูตอง เอายาง
(๓) การอนุญาตเจาะเผาต้นยาง
ทาน้ามันยาง
(๔) การอนุญาตเจาะ สับ หรือ
กรีดไม้ชนิดอื่น ๆ เอาน้ามัน
ชัน หรือยาง
(๕) ใบอนุญาตทาไม้เพื่อการค้า
(๖) ใบอนุญาตเก็บหาของป่า
หวงห้าม
(๗) ใบอนุญาตค้าของป่าหวงห้าม
หรือใบอนุญาตมีไว้
ในครอบครองซึ่งของป่า
หวงห้าม
(๘) ใบอนุญาตเก็บไม้ไหลลอย
(๙) ใบอนุญาตตั้งโรงงาน
แปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร
คิดตามจานวนแรงม้า
(๑๐) ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูป
ไม้โดยใช้แรงคน คิดตาม
จานวนคนงาน
(๑๑) ใบอนุญาตทาการแปรรูปไม้
เพื่อการค้า คิดตามปริมาตร
ไม้ที่ยังมิได้แปรรูป

๕๙

อัตราค่าธรรมเนียม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
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ต้นละ

๒

บาท

ต้นละ

๕๐

สตางค์

ต้นละ
ฉบับละ

๑๐
๒๐

บาท
บาท

ฉบับละ

๑๐

บาท

ฉบับละ
ฉบับละ

๒๐
๑๐

บาท
บาท

แรงม้าละ

๕๐

บาท

คนละ

๑๐

บาท

ลูกบาศก์เมตรละ ๑๐

บาท

- ๖๑๔ (๑๒) ใบอนุญาตค้าหรือมีไว้
ในครอบครองเพื่อการค้า
ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้
หรือสิ่งอื่นใดที่ทาด้วย
ไม้หวงห้าม
(๑๓) ใบอนุญาตมีไม้แปรรูป
ชนิดอื่นเป็นจานวนเกิน
๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตร
ไว้ในครองครองฉบับละ๒๐บาท
(๑๔) ใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้
แปรรูป
(๑๕) ใบอนุญาตอื่น ๆ ฉบับละ๕บาท
(๑๖) ใบแทนใบอนุญาตเท่ากับ
อัตราค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตนั้น แต่ไม่เกิน
(๑๗) ใบอนุญาตผูกขาด
ทาไม้สัก
(๑๘) ใบอนุญาตผูกขาดทาไม้
หวงห้ามธรรมดา
นอกจากไม้สัก
(๑๙) ใบอนุญาตผูกขาดเก็บหา
ของป่าหวงห้าม
(๒๐) ใบแทนใบอนุญาต
ผูกขาดฉบับละ๒๕บาท
(๒๑) สัมปทานทาไม้สัก
(๒๒) สัมปทานทาไม้หวงห้าม
ธรรมดานอกจากไม้สัก
(๒๓) สัมปทานเก็บหาของป่า
หวงห้าม
(๒๔) ใบแทนสัมปทาน
(๒๕) การโอนใบอนุญาตหรือ
สัมปทาน คิดครึ่งอัตรา
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
หรือสัมปทานนั้น ๆ

ฉบับละ

๒,๐๐๐ บาท

ฉบับละ

๑,๐๐๐ บาท

ฉบับละ

๑๐

ฉบับละ

๑๕,๐๐๐บาท

ฉบับละ

๗,๕๐๐ บาท

ฉบับละ

๑,๐๐๐ บาท

ฉบับละ

๓๐,๐๐๐บาท

ฉบับละ

๑๕,๐๐๐บาท

ฉบับละ
ฉบับละ

๓,๐๐๐ บาท
๕๐๐ บาท

บาท

- ๖๑๕ (๒๖) ใบเบิกทาง
(ก) ไม้สัก
(ข) ไม้ชนิดอื่น ๆ
(ค) ของป่า
(๒๗) การอุทธรณ์
(ก) เรื่องเกี่ยวกับการ
อนุญาต การผูกขาด
หรือสัมปทาน
(ข) เรื่องการขอตั้งหรือ
ต่ออายุใบอนุญาต
โรงงานแปรรูปไม้
โดยใช้เครื่องจักร
(ค) เรื่องการขอตั้งหรือ
ต่ออายุใบอนุญาต
โรงงานแปรรูปไม้
โดยใช้แรงคน
(ง) เรื่องการขออนุญาต
ตั้งโรงค้าไม้
แปรรูป
(จ) เรื่องอื่น ๆ
(๒๘) ใบคู่มือคนงานหรือผู้
รับจ้าง หรือใบแทน
(๒๙) ค่าจดทะเบียนตรา
ประทับไม้เอกชน
(๓๐) ค่าธรรมเนียมขอตรวจ
เอกสาร
(๓๑) ค่าธรรมเนียมคัดหรือ
ถ่ายภาพเอกสารและ
รับรองสาเนา
(๓๒) ค่าธรรมเนียมขอตรวจ
แผนที่ป่า
(๓๓) ค่าธรรมเนียมคัดหรือถ่าย
ภาพแผนที่ป่าและรับรอง
สาเนา

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

๕๐
๒๐
๕

บาท
บาท
บาท

ครั้งละ

๑๐๐ บาท

ครั้งละ

๑๐๐ บาท

ครั้งละ

๕๐

บาท

ครั้งละ
ครั้งละ

๕๐
๑๐

บาท
บาท

ฉบับละ

๑

บาท

ดวงละ

๒๐๐ บาท

ฉบับละ

๕

บาท

หน้าละ

๑๐

บาท

ครั้งละ

๑๐๐ บาท

ฉบับล

๕๐๐ บาท

- ๖๑๖ (๓๔) ค่าธรรมเนียมทาการ
ล่วงเวลา คิดร้อยละสิบ
ของเงินค่าภาคหลวง
ที่คานวณได้ในครั้งนั้น ๆ
แต่อย่างสูงไม่เกิน
(๓๕) ค่าธรรมเนียมรับคืน
ไม้ไหลลอย

๔๐๐ บาท
ท่อนละ

๒๐

บาท

- ๖๑๗ พระรำชบัญญัติป่ำไม้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๑๖๐
พระรำชบัญญัติป่ำไม้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔๖๑
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมตามบัญชีต่อท้ายพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช
๒๔๘๔ และให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมตามบัญชีต่อท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๑๙ สัมปทานและใบอนุญาตผูกขาดที่ได้ออกให้แก่ผู้ใด เพื่อการทาไม้หรือเก็บหาของ
ป่าไว้แล้ว ในวันใช้พระราชบัญญัตินี้ อันขัดต่อบทบัญญัติมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๖ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้คงใช้ได้ต่อไป
เพียงเท่ากาหนดอายุของสัมปทานหรือใบอนุญาตผูกขาดนั้น
พระรำชบัญญัติป่ำไม้ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓๖๒
มาตรา ๑๙ บทบัญญัติมาตรา ๕ และมาตรา ๗ ไม่กระทบกระทั่งบรรดาใบอนุญาตการทาไม้ที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้ตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ จนกว่าใบอนุญาตนั้น ๆ จะสิ้นอายุ
มาตรา ๒๐ ในระหว่างเวลาที่ยังมิได้มีประกาศของรัฐมนตรีกาหนดอัตราค่าภาคหลวงตาม
ความในมาตรา ๙ การเสียค่าภาคหลวงให้เป็นไปตามอัตราที่รัฐมนตรีได้กาหนดไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ
มาตรา ๒๑ ในระหว่างเวลาที่ยังมิได้มีพระราชกฤษฎี กากาหนดไม้หวงห้ามอื่นนอกจากไม้สัก
และไม้ยางตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๕
ไม้อื่นนอกจากไม้สักและไม้ยางจะเป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ซึ่งใช้บังคับอยู่
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
หมำยเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ บางมาตรา มีข้อความไม่รัดกุมเหมาะสมกับกาลสมัย โดยเฉพาะบทกาหนดโทษ กาหนดไว้
ต่ามากไม่ทาให้ผู้กระทาผิดเกรงกลัว หรือเข็ดหลาบ เป็นช่องทางให้มีก ารลักลอบตัดฟันไม้ทาลายป่ารวมทั้ง
ลักลอบทาการแผ้วถางป่ามากขึ้น เพราะไม้หรือของป่าทุกชนิดมีราคาสูงขึ้นจึงเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมเสีย
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๕/ตอนที่ ๖๘/หน้า ๗๖๘/๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๑
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๘/ตอนที่ ๔๖/หน้า ๑๐๒๖/๑๗ กรกฎาคม ๒๔๙๔
๖๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๗/ตอนที่ ๖๒/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๑/๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๓
๖๐
๖๑

- ๖๑๘ ใหม่ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นการป้องกันการทาลายป่าไม้ อันเป็นทรัพยากรของชาติ ให้มี
สภาพอันจะอานวยประโยชน์แก่รัฐและประชาชนด้วยดีสืบไป
ประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๑๕๖๓
ข้อ ๑๑ ความในมาตรา ๓๙ ตรี แห่ งพระราชบั ญ ญั ติป่าไม้ พุ ท ธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ไม่ใช้บังคับแก่การนาไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลู กสร้างหรือ
เคยเป็นเครื่องใช้มาแล้วเคลื่อนที่โดยมีหนังสืออนุญาตของผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ก่อนวันใช้บังคับประกาศของ
คณะปฏิวัติฉบับนี้
ข้อ ๑๒ ผู้ใดมีไม้สักแปรรูปไว้ในครอบครองอยู่ก่อนหรือในวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้
ใช้บังคับไม่เกิน ๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตร ถ้าประสงค์จะครอบครองไม้สักแปรรูปนั้นต่อไป ให้ยื่นคาขอต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออก
หนังสืออนุญาตให้ครอบครองได้โดยไม่ต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ข้ อ ๑๓ ใบอนุ ญ าตแปรรู ป ไม้ ใบอนุ ญ าตตั้ ง โรงงานแปรรู ป ไม้ ใบอนุ ญ าตค้ า ไม้ แ ปรรู ป
ใบอนุญาตมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง ซึ่งได้ออกให้ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้
ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ และในระหว่างที่ใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุดังกล่าวมิให้นาความในมาตรา ๖๑ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้มาใช้บังคับ
แก่ผู้ได้รับ อนุ ญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรกลซึ่งเป็นผู้ไม่มีลักษณะตามมาตรา ๔๙ (๑) หรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๙ (๒) (๓) หรือ (๔) อยู่ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ
พระรำชบัญญัติป่ำไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘๖๔
มาตรา ๒๙ ให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช ๒๔๘๔
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญัติป่ าไม้ (ฉบั บที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ และให้ใช้บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้าย
พระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๓๐ ผู้ใดได้รับอนุญาตให้ทาไม้ หรือเป็นผู้รับสัมปทานอยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ และได้นาหรือประสงค์จะนาเครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่ตน

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนที่ ๕๙/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๑ เมษายน ๒๕๑๕
๖๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๒/ตอนที่ ๕/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๙ มกราคม ๒๕๑๘
๖๓

- ๖๑๙ มิได้เป็ นเจ้ าของ เข้าไปในเขตป่ าที่ได้รับ อนุญาต หรือในเขตสัมปทาน ต้องแจ้งให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับตามแบบที่รัฐมนตรีกาหนด
เมื่อพ้น กาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์
พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่ผู้รับอนุญาตทาไม้หรื อผู้รับสัมปทานนาเข้าไปในเขตป่าที่ได้รับ
อนุญาต หรือในเขตสัมปทานโดยมิได้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง เป็นของผู้รับอนุญาตทาไม้ หรือผู้รับ
สัมปทาน แล้วแต่กรณี
มาตรา ๓๑ ให้ ถื อ ว่ า พระราชกฤษฎี ก าก าหนดไม้ ห วงห้ า มที่ อ อกตามมาตรา ๗ แห่ ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศัก ราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓
และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันประกาศพระราชบัญญัตินี้ใน
ราชกิจจานุเบกษา เป็นพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๒ ให้ถือว่าขนาดจากัดที่กาหนดขึ้นและใช้อยู่ในวันประกาศพระราชบัญญัตินี้ในราช
กิจจานุเบกษา เป็นขนาดจากัดที่รัฐมนตรีกาหนดตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยป่าไม้บางมาตรามี
ข้อความไม่รัดกุม และไม่เหมาะสมกับกาลสมัย สมควรแก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อ
คุ้มครองและบารุงรักษาป่าไม้อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติให้ได้ผลดียิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
พระรำชบัญญัติป่ำไม้ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒๖๕
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ได้ใช้บังคับมานาน
แล้ว บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการกาหนดโทษไม่เหมาะสมแก่สภาวการณ์ปัจจุบันเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติม
อัตราโทษให้สูงขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
พระรำชบัญญัติป่ำไม้ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๕๖๖
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากว่าขณะนี้ เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
ว่า ยังมีประชาชนในชนบทอีกจานวนไม่น้อยที่ไม่มีเงินจะไปซื้อไม้และอุปกรณ์ต่าง ๆ มาสร้างบ้านอยู่อาศัย ก็
เนื่องจากความยากจนเป็นเหตุ จึงได้กระทาผิดไปด้วยความจาเป็น โดยไปตัดไม้ในป่ามาสร้างบ้านของตนเอง
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖/ตอนที่ ๖๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๙/๒๘ เมษายน ๒๕๒๒
๖๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๙/ตอนที่ ๓๓/ฉบับพิเศษ หน้า ๕/๕ มีนาคม ๒๕๒๕
๖๕

- ๖๒๐ บ้าง ซ่อมแซมบ้านของตนเองบ้าง มิฉะนั้นแล้วก็ไม่มีบ้านอยู่อาศัยหรือมีไม้ไว้ในความครอบครองเล็ก ๆ น้อย ๆ
เพื่อซ่อมแซมบ้านก็ดี หรือมีไม้ไว้เพื่อทาเครื่องใช้ไม้สอยต่าง ๆ บ้างก็ดี จึงเป็นกรณีที่น่าเห็นใจเป็นอย่างยิ่ง แม้
บางครั้งศาลสถิตย์ยุติธรรมจะให้ความปราณีอย่างไรก็ยังทาให้ประชาชนผู้ยากไร้ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน
อย่างแสนสาหัสอยู่ดี เพราะติดขัดอยู่ที่ตัวบทกฎหมาย เพื่อให้ศาลสถิตย์ยุติ ธรรมได้มีโอกาสพินิจพิเคราะห์ถึง
ความหนักเบาของข้อเท็จจริงแต่ละคดี ในการที่จะลงโทษผู้กระทาความผิดได้ดีและมากขึ้น จึงสมควรแก้ไขโทษ
ขั้ น ต่ าของมาตรา ๖๙, ๗๓ บางกรณี เสี ย ใหม่ ให้ ต่ าลงเล็ ก น้ อ ย ส่ ว นโทษขั้ น สู ง ก็ เพิ่ ม ให้ สู งขึ้ น บางกรณี
เช่นเดียวกัน เพื่อลงโทษผู้ที่ทาลายป่าไม้ให้หนัก
พระรำชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๕๓๒๖๗
มาตรา ๔ บรรดาสัมปทานที่ได้ออกให้แก่บุคคลใดไว้แล้วก่อนวันที่พระราชกาหนดนี้มีผลใช้
บังคับ และพื้นที่สัมปทานดังกล่าวทั้งแปลงหรือบางส่วนอยู่ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วย
อุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ให้สิทธิการทา
กิจการที่ได้รับสัมปทานในเขตพื้นที่ดังกล่าวสิ้นสุดลงนับแต่วันที่พระราชกาหนดนี้มีผลใช้บังคับ และให้ผู้รับ
สัมปทานมีสิทธิได้รับเงินชดเชยความเสียหายตามที่ บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๘ ฉ มาตรา ๖๘ สัตต มาตรา ๖๘
อั ฏ ฐ มาตรา ๖๘ นว มาตรา ๖๘ ทศ และมาตรา ๖๘ เอกาทศ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ป่ าไม้ พุ ท ธศั ก ราช
๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดนี้ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับสัมปทานทราบถึง
การสิ้นสุดของสัมปทานโดยเร็ว
เพื่อประโยชน์ในการบังคับตามมาตรา ๖๘ จัตวา และมาตรา ๖๘ เบญจ แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดนี้ ให้ถือว่าสิทธิการทากิจการที่ได้รับสัมปทานซึ่ง
สิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง เป็นการสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกาหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันสภาพป่าไม้ของประเทศได้ถูก
ทาลายจนทาให้สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติขาดความสมดุล อันจะยังผลให้ภัยพิบัติสาธารณะดังเช่นที่เกิดขึ้น
ในจังหวัดภาคใต้เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๑ อาจเกิดขึ้นอีกได้ จาเป็นต้องระงับยับยั้งมิให้มีการทาไม้ออกจาก
ป่าและเร่งรัดฟื้นฟูสภาพป่าขึ้นโดยเร็ว แต่โดยที่พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มิได้ให้อานาจแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐในอันที่จะยับยั้งการทาไม้ออกจากป่าที่ได้เปิดการทาไม้โดยให้สัมปทานไปแล้วได้ ดังนั้น จึง
จาเป็นที่จะต้องให้อานาจดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งการกาหนดให้สัมปทานที่มีพื้นที่อยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสิ้นสุดลง ทั้งนี้ โดยให้ผู้รับสัมปทานที่สัมปทานต้องสิ้นสุดลงด้วยเหตุดังกล่าว
มีสิทธิได้รับเงินชดเชยความเสียหายภายในขอบเขตที่กาหนดไว้ โดยคานึงถึงความเป็นธรรมทั้งแก่ประโยชน์ของ
ส่วนรวมและประโยชน์ของเอกชน และโดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจาเป็นรีบด่วนในอันที่จะรักษาความ
ปลอดภัยสาธารณะและเพื่อป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ จึงจาเป็นต้องตราพระราชกาหนดนี้
๖๗

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๖/ตอนที่ ๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๙/๑๔ มกราคม ๒๕๓๒

- ๖๒๑ *พระรำชกฤษฎี ก ำโอนกรมป่ ำ ไม้ กระทรวงเกษตรและสหกร ณ์ ไปเป็ น กรมป่ ำ ไม้ กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอำนำจหน้ำที่และกิจกำรของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่ ง กรมป่ ำ ไม้ และกรมอุ ท ยำนแห่ งชำติ สัต ว์ ป่ ำ และพั น ธุ์ พื ช กระทรวงทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖๖๘
มาตรา ๑๐ โดยผลของบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง มาตรา ๒๓๐ วรรค ๕ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พระราชกฤษฎีกานี้มีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติในกฎหมาย ดังนี้
(๕) ในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ให้แก้ไขคาว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
มาตรา ๑๑ ในวาระเริ่มแรก ให้กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
ส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอนุโลม
จนกว่าจะมีกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขึ้นใหม่
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กาหนดให้กรมป่าไม้เป็นส่วน
ราชการในสั งกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้ กรมอุทยานแห่ งชาติ สั ตว์ป่ า และพั นธุ์พื ช เป็น ส่ ว น
ราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทาให้เกิดปัญหาการบริหาร ทั้งในด้านนโยบาย
วิชาการ บุคลากร และการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งเป็นเหตุให้ระบบการบริหารงานและการบังคับใช้กฎหมาย
ขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบูรณาการตาม
กลุ่ ม ภารกิจด้านทรั พยากรธรรมชาติและนโยบายของรัฐ บาล สมควรโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พร้อมทั้งบรรดากิจการ อานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง
ตาแหน่งและอัตรากาลัง ไปเป็นกรมป่าไม้ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสมควรที่จะ
ได้ปรับปรุงอานาจหน้าที่และกิจการของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมทั้งโอน
อานาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
อ่างทอง ไปเป็นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ สัตว์
ป่าและพันธุ์พืชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีขอบเขตที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน นอกจากนี้ สมควรแก้ไข
การใช้อานาจของรัฐมนตรีและการใช้อานาจหน้าที่ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้สอดคล้องกับการดาเนินการ
ดังกล่าวด้วย จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
๖๘

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๙๓ ก/หน้า ๖/๓๐ กันยายน ๒๕๔๖

- ๖๒๒ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติป่ำไม้
พุทธศักรำช ๒๔๘๔

โดยที่ เป็ น การสมควรปรั บ ปรุ งการแต่ งตั้ งพนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ป่ า ไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงอานาจหน้าที่และกิจการ
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๗๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป่ า ไม้ พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๔
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ แต่งตั้งให้ผู้ดารงตาแหน่งต่อไปนี้
๑.๑ กระทรวงมหาดไทย
(๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัด
(๒) ปลัดจังหวัด
(๓) ปลัดอาเภอ
(๔) นายกเทศมนตรี
(๕) รองนายกเทศมนตรี
(๖) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
(๗) รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
(๘) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(๙) กานัน
(๑๐) ผู้ใหญ่บ้าน
๑.๒ กระทรวงกลาโหม
๑.๒.๑ ข้าราชการทหารในสังกัด สานักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
(๑) รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
(๒) ผู้ช่วยเสนาธิการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

- ๖๒๓ (๓) ผู้อานวยการกองยุทธการ 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) ผู้บังคับหน่วยทหารเรือตามที่กองทัพเรือจะกาหนด
๑.๓ สานักงานตารวจแห่งชาติ
(๑) เจ้าหน้าที่ตารวจทุกตาแหน่ง
๑.๔ กรุงเทพมหานคร
(๑) ผู้อานวยการสานักเทศกิจ
(๒) รองผู้อานวยการสานักเทศกิจ
(๓) ผู้อานวยการกองตรวจการเทศกิจ ผู้อานวยการกองบังคับการเทศกิจ
(๔) หัวหน้าฝ่ายในกองตรวจการเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายในกองบังคับการเทศกิจในสังกัดสานัก
เทศกิจ
(๕) นิ ติกร เจ้ าพนั กงานปกครอง พนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่ป กครองระดับ ๓ ขึ้นไปใน
กองตรวจการเทศกิจและกองบังคับการเทศกิจในสังกัดสานักเทศกิจ
(๖) ผู้อานวยการเขต
(๗) ผู้ช่วยผู้อานวยการเขต
(๘) หัวหน้าฝ่ายเทศกิจในสานักงานเขต
(๙) เจ้ าพนั ก งานปกครอง พนั ก งานปกครอง และเจ้ าหน้ า ที่ ป กครองระดั บ ๓ ขึ้ น ไปใน
ฝ่ายเทศกิจ ในสังกัดสานักงานเขต

- ๖๒๔ เป็ น พนั กงานเจ้ า หน้ าที่ตามพระราชบัญ ญั ติป่าไม้ พุ ทธศักราช ๒๔๘๔ มีอานาจหน้าที่ใน
การป้องกัน จับกุม ปราบปรามผู้กระทาผิด และยึดของกลางตามกฎหมายดังกล่าวภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ
ข้อ ๒๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกำศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๔๗
สุวิทย์ คุณกิตติ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

๑

รก.๒๕๔๗/พ๑๓๙ง/๖/๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗

- ๖๒๕ -

๓.๖ กฎหมำยเพิ่มเติม

- ๖๒๖ -

- ๖๒๗ -

พระรำชบัญญัติ
ควบคุมอำคำร
พ.ศ. ๒๕๒๒
[แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๕๐]
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๒๒
เป็นปีที่ ๓๔ ในรัชกำลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร และกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ และรวมเป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ ตราพระราชบัญญั ติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ
จะใช้บังคับในท้องที่ใด มีบริเวณเพียงใด ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
สาหรับเขตท้องที่ที่ได้มีการประกาศให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
หรือเขตท้องที่ที่ได้เคยมีการประกาศดังกล่าว ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับตามเขตของผังเมืองรวมนั้นโดยไม่
ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา๒

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๖/ตอนที่ ๘๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๒
๒ มาตรา ๒ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๑

- ๖๒๘ สาหรับอาคารสูง 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 สานักงานและสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง
(๑) อัฒจันทร์หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน
(๒) เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้า อู่เรือ คานเรือ ท่าน้า ท่าจอดเรือ รั้ว กาแพง
หรือประตู ที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย
(๓) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสาหรับติดหรือตั้งป้าย
(ก) ที่ ติด หรือ ตั้งไว้เหนื อที่ ส าธารณะและมีข นาดเกิ นหนึ่ งตารางเมตร หรือ มีน้ าหนั ก
รวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม
(ข) ที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากที่
สาธารณะมีน้ อยกว่าความสู งของป้ ายนั้น เมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมีน้าหนักเกินกว่าที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
(๔) พื้ น ที่ห รือสิ่ งที่ส ร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่ กลั บรถ และทางเข้าออกของรถส าหรับ
อาคารที่กาหนดตามมาตรา ๘ (๙)
(๕) สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงส่วนต่าง ๆ ของอาคารด้วย
“อาคารสูง”๔ หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ที่มีความสูงตั้งแต่
ยี่สิบสามเมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคาร
ทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
“อาคารขนาดใหญ่พิเศษ”๕ หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่อาคารหรือส่วนใด
ของอาคารเป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นใน
หลังเดียวกันตั้งแต่หนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป
มาตรา ๒ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๔ มาตรา ๔ นิยามคาว่า “ อาคารสูง” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๓

- ๖๒๙ “อาคารชุมนุมคน”๖ หมายความถึง อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายใน
เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่หนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป
“โรงมหรสพ"๗ หมายความว่า อาคารหรือส่ ว นใดของอาคารที่ ใช้ เป็น สถานที่ส าหรับ ฉาย
ภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณชนเข้าชม
การแสดงนั้นเป็นปกติธุระ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
“ที่สาธารณะ” หมายความว่า ที่ซึ่งเปิ ดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็นทางสัญจร
ได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่
“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงลักษณะ ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดินและอาคาร
ที่ ก่ อ สร้ าง ดั ด แปลง รื้ อ ถอน เคลื่ อ นย้ า ย ใช้ ห รื อ เปลี่ ย นการใช้ รวมทั้ งแสดงลั ก ษณะแล ะขอบเขตของที่
สาธารณะและอาคารในบริเวณที่ดินที่ติดต่อโดยสังเขปด้วย
“แบบแปลน” หมายความว่า แบบเพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย
ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดส่วนสาคัญ ขนาดเครื่องหมายวัสดุและการใช้สอยต่าง ๆ
ของอาคาร อย่างชัดเจนพอที่จะใช้ในการดาเนินการได้
“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ
และชนิ ดของวัสดุ ตลอดจนวิธีปฏิบัติห รือวิธีการสาหรับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลน
“รายการคานวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการคานวณ กาลังของวัสดุการรับน้าหนัก
และกาลังต้านทานของส่วนต่าง ๆ ของอาคาร
“ก่อสร้าง” หมายความว่า สร้างอาคารขึ้นใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขึ้นแทนของเดิม
หรือไม่
“ดัดแปลง” หมายความว่า เปลี่ยนแปลงต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่ งลักษณะขอบเขต แบบ
รูปทรง สัดส่วน น้าหนัก เนื้อที่ ของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่าง ๆ ของอาคารซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิด
ไปจากเดิม และมิใช่การซ่อมแซมหรือการดัดแปลงที่กาหนดในกฎกระทรวง
“ซ่อมแซม” หมายความว่า ซ่อมหรือเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ ของอาคารให้คงสภาพเดิม
“รื้อถอน” หมายความว่า รื้อส่วนอันเป็นโครงสร้างของอาคารออกไป เช่น เสา คาน ตง หรือ
ส่วนอื่นของโครงสร้างตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“เขตเพลิงไหม้” หมายความว่า บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้อาคารตั้งแต่สามสิบหลังคาเรือนขึ้นไป
หรื อ มีเนื้ อ ที่ ตั้งแต่ห นึ่ งไร่ ขึ้น ไป รวมทั้ งบริเวณที่ อยู่ ติด ต่อ ภายในระยะสามสิ บ เมตร โดยรอบบริเวณที่ เกิ ด
เพลิงไหม้ด้วย

มาตรา ๔ นิยามคาว่า “ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔ นิยามคาว่า “ อาคารชุมนุมคน” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๗ มาตรา ๔ นิยามคาว่า “ โรงมหรสพ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๕
๖

- ๖๓๐ “ผู้ควบคุมงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการอานวยการหรือควบคุมดูแลการก่อสร้าง
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
“ผู้ ด าเนิ น การ” หมายความว่ า เจ้ าของหรื อ ผู้ ค รอบครองอาคารซึ่ งกระท าการก่ อ สร้ า ง
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารด้วยตนเอง และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งตกลงรับกระทาการดังกล่าวไม่
ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม และผู้รับจ้างช่วง
“ผู้ครอบครองอาคาร”๘ หมายความรวมถึง ผู้จัดการของนิติบุคคลอาคารชุดสาหรับทรัพย์
ส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดด้วย
“ผู้ตรวจสอบ”๙ หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือ
ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี ซึ่งได้ขึ้น
ทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัตินี้
“นายตรวจ” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นนายตรวจ
“นายช่ า ง”๑๐ หมายความว่ า ข้ าราชการหรื อ พนั ก งานของราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง เจ้ า
ท้องถิ่น แต่งตั้งให้เป็น นายช่าง หรือวิศวกรหรือสถาปนิกซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง*แต่งตั้งให้เป็น
นายช่าง
“ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่น ” หมายความว่า เทศบาล สุ ขาภิ บ าล องค์ก ารบริห ารส่ ว นจังหวั ด
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์การปกครองท้องถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดให้เป็นราชการส่วน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้
“ข้อบัญญัติท้องถิ่น” หมายความว่า กฎซึ่งออกโดยอาศัยอานาจนิติบัญญัติของราชการส่วน
ท้องถิ่น เช่น เทศบัญญัติ ข้อบังคับสุขาภิบาล ข้อบัญญัติจังหวัด ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือข้อบัญญัติ
เมืองพัทยา เป็นต้น
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”๑๑ หมายความว่า
(๑) นายกเทศมนตรี สาหรับในเขตเทศบาล
(๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๓) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบล
(๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(๕) นายกเมืองพัทยา สาหรับในเขตเมืองพัทยา
(๖) ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด สาหรับใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ นิยามคาว่า “ ผู้ครอบครองอาคาร ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔ นิยามคาว่า “ ผู้ตรวจสอบ ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๑๐ มาตรา ๔ นิยามคาว่า “ นายช่าง ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๑๑ มาตรา ๔ นิยามคาว่า “ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๘
๙

- ๖๓๑ มาตรา ๕ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญ ญัตินี้และให้ มี
อานาจออกกฎกระทรวง
(๑) กาหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือยกเว้นค่าธรรมเนียม
(๒) กาหนดแบบคาขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบของคาสั่งหรือ
แบบอื่นใดที่จะใช้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) กาหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๖ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่พระที่นั่งหรือพระราชวัง
มาตรา ๗ ให้ รั ฐ มนตรี มี อ านาจออกกฎกระทรวงยกเว้น ผ่ อนผั น หรือก าหนดเงื่อ นไขใน
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
(๒) อาคารของราชการส่วนท้องถิ่น ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
(๓) อาคารขององค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ที่ใช้ในกิจการขององค์การหรือใช้เพื่อ
สาธารณประโยชน์
(๔) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการศาสนาซึ่งมีกฎหมายควบคุม
การก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ
(๕) อาคารที่ทาการขององค์การระหว่างประเทศ หรืออาคารที่ทาการของหน่วยงานที่ตั้งขึ้น
ตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ
(๖) อาคารที่ทาการสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ
(๗) อาคารชั่ วคราวเพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารถาวรหรืออาคารเพื่อใช้ประโยชน์
เป็นการชั่วคราว ที่มีกาหนดเวลาการรื้อถอน
(๘)๑๒ อาคารที่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐที่จัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ จัดให้มีหรือพัฒนาเพื่อเป็ นที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อย ทั้งนี้
ต้ อ งมิ ใช่ ก ารยกเว้ น หรื อ ผ่ อ นผั น เงื่อ นไขเกี่ ย วกั บ ความมั่ น คงแข็ งแรงและความปลอดภั ย ของอาคารหรื อ
ความปลอดภัยของผู้ซึ่งอยู่อาศัยหรือใช้อาคาร

๑๒

มาตรา ๗ (๘) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐

- ๖๓๒ มาตรา ๘ ๑๓ เพื่ อประโยชน์ แห่ งความมั่น คงแข็ งแรง ความปลอดภั ย การป้ องกั น อั ค คีภั ย
การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอานวยความสะดวกแก่
การจราจร ตลอดจนการอื่ น ที่ จ าเป็ น เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ รั ฐ มนตรี โ ดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุมอาคารมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนด
(๑) ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน ขนาด เนื้อที่ และที่ตั้งของอาคาร
(๒) การรับน้าหนัก ความต้านทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้
(๓) การรับน้าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคาร
(๔) แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบประปา ก๊าซ ไฟฟ้ า เครื่องกล ความปลอดภัย
เกี่ยวกับอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอย่างอื่น และการป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย
(๕) แบบ และจานวนของห้องน้าและห้องส้วม
(๖) ระบบการจั ด การเกี่ ย วกั บ สภาพแวดล้ อ มของอาคาร เช่ น ระบบการจั ด แสงสว่ า ง
การระบายอากาศ การปรับอากาศ การฟอกอากาศ การระบายน้า การบาบัดน้าเสีย และการกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
(๗) ลักษณะ ระดับ ความสูง เนื้อที่ของที่ว่างภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร
(๘) ระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผู้อื่น หรือระหว่างอาคารกับ
ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ทาง หรือที่สาธารณะ
(๙) พื้ น ที่ห รือสิ่ งที่ส ร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่ กลั บรถ และทางเข้าออกของรถส าหรับ
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ตลอดจนลักษณะและขนาดของพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นดังกล่าว
(๑๐) บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้ห รือเปลี่ยนการใช้อาคาร
ชนิดใดหรือประเภทใด
(๑๑) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคาร
(๑๒) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต
การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๓) หน้ าที่และความรับ ผิดชอบของผู้ ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ดาเนินการผู้ครอบครอง
อาคารและเจ้าของอาคาร
(๑๔) คุณสมบัติเฉพาะและลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ
(๑๕) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบอาคาร ติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์
ประกอบของอาคาร
(๑๖) ชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ดาเนินการ
ต้องทาการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
๑๓

มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

- ๖๓๓ มาตรา ๘ ทวิ๑๔ เพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยของประชาชน ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อ
ใช้ในการขนส่งบุ คคลในบริเวณใดในลั กษณะกระเช้าไฟฟ้ าหรือสิ่งอื่นใดที่ส ร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์อย่าง
เดียวกัน หรือออกกฎกระทรวงกาหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องเล่นในสวนสนุก
หรือในสถานที่อื่นใดเพื่อประโยชน์ในลักษณะเดียวกันเป็นอาคารตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่อ นไขในการก่ อ สร้ า ง
การอนุญาตให้ใช้ การตรวจสอบ มาตรฐานการรับน้าหนัก ความปลอดภัย และคุณสมบัติของวัสดุหรืออุปกรณ์
ที่จาเป็นเกี่ยวเนื่องกับสิ่งนั้น ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของสิ่งที่สร้างขึ้นแต่ละประเภทหรือแต่ละลักษณะโดย
อาจกาหนดให้แตกต่างจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ได้
มาตรา ๙๑๕ ในกรณีที่ได้มีการออกกฎกระทรวงกาหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘ แล้ว ให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๑๐
ในกรณีที่ยังมิได้มีการออกกฎกระทรวงกาหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมี
อานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกาหนดเรื่องนั้นได้
ในกรณีที่ได้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกาหนดเรื่องใดตามวรรคสองแล้ว ถ้าต่อมามีการออก
กฎกระทรวงกาหนดเรื่องนั้น ให้ข้อกาหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงเป็นอัน
ยกเลิก และให้ข้อกาหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงยังคงใช้บังคับ ต่อไปได้
จนกว่าจะมีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นใหม่ตามมาตรา ๑๐ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนั้นใช้
บังคับ
การยกเลิกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคสามย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อการดาเนินการที่ได้
กระทาไปแล้วโดยถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น
มาตรา ๑๐ ๑๖ ในกรณี ที่ ได้ มี ก ารออกกฎกระทรวงก าหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘ แล้ ว ให้
ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องนั้นได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกาหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้ใน
กฎกระทรวงโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว
(๒) เป็ น การออกข้อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ก าหนดเรื่อ งนั้ น ขั ด หรือ แย้ งกั บ กฎกระทรวงดั งกล่ าว
เนื่องจากมีความจาเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่น
การออกข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ตาม (๒) ให้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ได้ เมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการควบคุมอาคารและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี

มาตรา ๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๖ มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๔
๑๕

- ๖๓๔ คณะกรรมการควบคุมอาคารจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบใน
ข้อบั ญ ญั ติท้ อ งถิ่น ตาม (๒) ให้ เสร็ จ ภายในหกสิ บ วัน นับ แต่วัน ที่ ได้ รับ ข้ อบั ญ ญั ติท้ องถิ่น นั้ น ถ้าไม่ ให้ ความ
เห็นชอบ ให้แจ้งเหตุผลให้ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นทราบด้วย
ถ้าคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นไม่เสร็จภายในกาหนดเวลาตาม
วรรคสาม ให้ ถือว่าคณะกรรมการควบคุมอาคารได้ให้ ความเห็ น ชอบในข้อบั ญ ญั ติท้ องถิ่นนั้ นแล้ ว และให้
ราชการส่วนท้องถิ่นเสนอรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไป ถ้ารัฐมนตรีไม่สั่งการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น ให้ถือว่ารัฐมนตรีได้อนุมัติตามวรรคสอง
มาตรา ๑๐ ทวิ๑๗ ในกรณีที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุมอาคารเห็นว่า
ข้อบัญญัติท้องถิ่นใดที่ออกตามมาตรา ๑๐ (๑) ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรือข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๑๐ (๒) มีข้อกาหนดที่ก่อภาระหรือความยุ่งยากให้แก่ประชาชนเกินความจาเป็นหรือ
ก่อให้เกิดภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชน ให้รัฐมนตรีมีอานาจแจ้งให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้นดาเนินการยกเลิกหรือแก้ไขข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวเสียใหม่ได้
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ราชการส่วนท้องถิ่นดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันรับแจ้งจากรัฐมนตรี กาหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุมของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
การยกเลิ ก หรื อ แก้ ไ ขข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ตามวรรคหนึ่ ง ย่ อ มไม่ ก ระทบกระเทื อ นต่ อ
การดาเนินการที่ได้กระทาไปแล้วโดยถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น
มาตรา ๑๑ ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ เมื่อประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๑๒ กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือ
มาตรา ๑๐ ถ้าขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองให้บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
มาตรา ๑๓ ในกรณีที่สมควรห้ามการก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยน
การใช้อาคารชนิดใดหรือประเภทใดในบริเวณหนึ่งบริเวณใด แต่ยังไม่มีกฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น
ก าหนดการตามมาตรา ๘ (๑๐) ให้ รั ฐ มนตรี โ ดยค าแนะน าของอธิ บ ดี ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง*หรื อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาห้ามการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน
เคลื่ อ นย้ า ย และใช้ ห รื อ เปลี่ ย นการใช้ อ าคารในบริ เวณนั้ น เป็ น การชั่ ว คราวได้ และให้ ด า เนิ น การออก
กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ
ถ้าไม่มีการออกกฎกระทรวงหรือข้อบัญ ญั ติท้ องถิ่นภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้
ประกาศดังกล่าวเป็นอันยกเลิก
มาตรา ๑๓ ทวิ๑๘ เพื่อประโยชน์ในการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนซึ่งจะต้ องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๐ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๘ มาตรา ๑๓ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๗

- ๖๓๕ (๑) ให้ ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานต่ าง ๆ ที่ มี อ านาจหน้ าที่ ต ามกฎหมายอื่ น แจ้งข้ อ ห้ า ม
ข้อจากัด หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือการดาเนินการ
อย่างอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดาเนินการตาม (๒)
(๒) ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีเอกสารเผยแพร่หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอ
อนุ ญ าตและการอนุ ญ าตด าเนิ น การต่าง ๆ ตามพระราชบั ญ ญั ตินี้ ตลอดจนข้อมู ล ที่ ได้ รับแจ้งตาม (๑) ไว้
จาหน่ายหรือให้แก่ประชาชนซึ่งจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งคาเตือนไว้ในใบอนุญาตที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัตินี้ว่า
ผู้ได้รับใบอนุญ าตตามพระราชบั ญญัตินี้ยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้นตามกฎหมายอื่นใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
(๔) ราชการส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มีแบบแปลนอาคารต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตาม
บทบั ญ ญั ติแ ห่ งพระราชบั ญ ญั ติ นี้ กฎกระทรวงและหรือข้ อบั ญ ญั ติ ท้ องถิ่น ที่ ออกตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ไว้
จาหน่ายหรือให้แก่ประชาชนได้
มาตรา ๑๓ ตรี๑๙ ถ้าผู้ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
(๑) การกาหนดระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคาร หรือเขตที่ดินของผู้อื่นหรือระหว่าง
อาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะ หรือ
(๒) การกาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารชนิดใดหรือประเภทใด
ผู้นั้นมีสิทธิหารือไปยังเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้โดยทาเป็นหนังสือ และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตอบข้อหารือนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่ามีความจาเป็นต้อง
ขอคาปรึกษาจากคณะกรรมการควบคุมอาคารเสียก่อนหรือมีเหตุจาเป็นอื่นใด ก็ให้ขยายกาหนดเวลาดัง กล่าว
ออกไปอีกได้ไม่เกินสองคราว คราวละไม่เกินสามสิบวัน
ในกรณีที่ผู้หารือตามวรรคหนึ่งได้ดาเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
โดยถือปฏิบั ติตามคาตอบข้อหารือของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าต่อมาปรากฏว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตอบ
ข้ อ หารื อ ไปโดยผิ ด พลาดเป็ น เหตุ ให้ ผู้ ห ารื อ ได้ ด าเนิ น การดั ง กล่ า วไปโดยไม่ ถู ก ต้ อ งตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ

๑๙

มาตรา ๑๓ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

- ๖๓๖ หมวด ๒
คณะกรรมกำรควบคุมอำคำร

มาตรา ๑๔ ให้ มี ค ณะกรรมการควบคุ ม อาคาร ประกอบด้ ว ยอธิ บ ดี ก รมโยธาธิ ก ารและ
ผังเมือง๒๐*เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมการ
ปกครอง ผู้แทนกรมทางหลวง ผู้ แทนส านั กงานอัยการสู งสุ ด๒๑* ผู้ แทนส านักผังเมือง ๒๒* ผู้ แทนส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม๒๓* ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนคณะกรรมการควบคุม
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและผู้แทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม แห่งละหนึ่ง
คน และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสี่คนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และให้หัวหน้าสานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมอาคาร เป็นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๑๕ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสามปี
ในกรณีมีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตาแหน่ง
ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ผู้ได้ รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองคราวติดต่อกัน

มาตรา ๔๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ.๒๕๔๕ ให้แก้ไขคาในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.๒๕๒๒ จากคาว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง”
๒๑ ข้อ ๖ แห่งประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบั บ ที่๔ ๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่ม เติ มประกาศคณะปฏิวั ติ ฉบับ ที่ ๒๑๖ ลงวัน ที่ ๒๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ กาหนดให้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือคาสั่งใดอ้างถึงกรม
อั ย การ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การที่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ซึ่ ง กรมอั ย การ
กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าหน้าที่ อธิบดีกรมอัยการ รองอธิบดีกรมอัยการ ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือคาสั่ง
นั้น อ้างถึงสานักงานอัยการสูงสุด นายกรัฐมนตรี อัยการสูงสุด และรองอัยการสูงสุด
๒๒ “สานั กผังเมือง” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กรมการผังเมือง” เมื่อวัน ที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๘ ต่อมาได้มีการปฏิรูป ระบบราชการเมื่ อวัน ที่ ๓
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้มีการรวมภารกิจของกรมโยธาธิการและกรมผังเมืองเข้าด้วยกัน เป็น “กรมโยธาธิการและผังเมือง” ซึ่งมาตรา ๔๗
แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้แก้ไขถ้อยคาในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ โดยให้ตัดคาว่า “ผู้อานวยการ
สานักผังเมือง” ออกเพื่อให้สอดคล้องกับการยุบเลิกกรมการผังเมือง แต่ไม่ปรากฏว่ามีการแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมอาคาร
ที่เป็นผู้แทนสานักผังเมือง
๒๓ มาตรา ๔๗ แห่ง พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญ ญัติให้ส อดคล้องกับ การโอนอานาจหน้า ที่ ของส่ว นราชการให้เป็น ไปตามพระราชบัญญั ติ
ปรับ ปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้แก้ไขคาในพระราชบัญ ญั ติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จากคาว่า “ผู้แทน
สานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม” เป็น “ผู้แทนสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
๒๐

- ๖๓๗ มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๕ กรรมการซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให้ออก
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดหรือคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จาคุก เว้นแต่เป็น
โทษสาหรับความผิดที่กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๗ การประชุมของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่ งให้ มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ ป ระธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๘๒๔ ให้คณะกรรมการควบคุมอาคารมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คาแนะนาแก่รัฐมนตรีในการดาเนินการตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๐ ทวิ
(๒) ให้ความเห็นชอบในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๑๐ (๒)
(๓)๒๕ ให้ คาปรึกษาแนะนาแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือส่ วนราชการในการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๔)๒๖ กากับ ดูแ ลและตรวจสอบการปฏิ บั ติงานของเจ้าพนั กงานท้ องถิ่น และผู้ ซึ่งมี ห น้ าที่
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๕)๒๗ รับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ
(๖)๒๘ ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๙ คณะกรรมการควบคุ ม อาคารอาจตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ พิ จ ารณาหรื อ
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมายได้
ให้นามาตรา ๑๗ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๘ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๒๖ มาตรา ๑๘ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๒๗ มาตรา ๑๘ (๕) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๒๘ มาตรา ๑๘ (๖) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๒๔
๒๕

- ๖๓๘ มาตรา ๒๐๒๙ ให้จัดตั้งสานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารขึ้นในกรมโยธาธิการและผัง
เมือง๓๐* มีหน้าที่ดังนี้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการและงานวิชาการให้แก่คณะกรรมการควบคุมอาคาร
(๒) ปฏิบัติงานธุรการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์
(๓) ประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่ราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนให้คาแนะนาแก่ภาคเอกชน
(๔) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมาย
หมวด ๓
กำรก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ำย
และใช้หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำร

มาตรา ๒๑ ๓๑ ผู้ ใดจะก่อสร้ าง ดัดแปลง หรือเคลื่ อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุ ญ าตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดาเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ
มาตรา ๒๑ ทวิ ๓๒ การก่ อ สร้ า ง ดั ด แปลง หรื อ เคลื่ อ นย้ า ยอาคารชนิ ด หรื อ ประเภทที่
กฎกระทรวงกาหนดให้มีการตรวจสอบงานออกแบบและคานวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตหรือ ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบงานออกแบบและคานวณดังกล่าวตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๒๓๓ ผู้ใดจะรื้อถอนอาคารดังต่อไปนี้ ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดาเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ
(๑) อาคารที่ มี ส่ ว นสู งเกิ น สิ บ ห้ าเมตรซึ่ งอยู่ ห่ า งจากอาคารอื่ น หรือ ที่ ส าธารณะน้ อ ยกว่ า
ความสูงของอาคาร
(๒) อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าสองเมตร
มาตรา ๒๓๓๔ (ยกเลิก)

มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้มีการปฏิรูประบบราชการ และมีการรวมภารกิจของกรมโยธาธิการและกรมผังเมืองเข้าด้วยกัน เป็น “กรม
โยธาธิการและผังเมือง”
๓๑ มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๓๒ มาตรา ๒๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๓๓ มาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๓๔ มาตรา ๒๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๒๙
๓๐

- ๖๓๙ มาตรา ๒๔๓๕ (ยกเลิก)
มาตรา ๒๕๓๖ ในกรณีที่เป็นการยื่นคาขอรับใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณา
และออกใบอนุ ญ าตหรือมีห นั งสือแจ้งคาสั่งไม่อ นุญ าตพร้อมด้วยเหตุผล ให้ ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน
สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ
ในกรณี มี เหตุจ าเป็ น ที่ เจ้าพนั ก งานท้ อ งถิ่น ไม่อ าจออกใบอนุญ าตหรือยั งไม่อ าจมี คาสั่ งไม่
อนุ ญ าตได้ ภ ายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง ให้ ขยายเวลาออกไปได้ อีก ไม่ เกิ น สองคราว คราวละไม่เกิ น
สี่สิ บ ห้ าวัน แต่ต้องมีห นั งสื อแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ล ะคราวให้ ผู้ ขอรับใบอนุญ าตทราบก่อน
สิ้นกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้น แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตหรือมีคาสั่งไม่อนุญาตให้เจ้าพนักงานท้ องถิ่นแจ้ง
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบโดยไม่ชักช้า
มาตรา ๒๖๓๗ ในกรณีที่การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารที่ขออนุญาตนั้น
มีลักษณะหรืออยู่ในประเภทที่ได้กาหนดเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมหรือ
เป็ น วิ ช าชี พ สถาปั ต ยกรรมควบคุ ม ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ช าชี พ สถาปั ต ยกรรม ถ้ า วิ ศ วกรหรื อ สถาปนิ ก
ผู้รับผิดชอบในการนั้นตามที่ระบุไว้ในคาขอมิได้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายดังกล่าว แล้วแต่กรณี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิเสธไม่รับพิจารณา
คาขอนั้น
มาตรา ๒๗๓๘ ในการตรวจพิจารณาคาขอรับใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้
ผู้ขอรับ ใบอนุ ญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการ
คานวณที่ได้ยื่นไว้ เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออก
ตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ และให้นามาตรา ๒๕ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่ อผู้ ขอรั บ ใบอนุ ญ าตได้ แก้ ไขเปลี่ ยนแปลงแผนผั งบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบ
แบบแปลน หรือรายการคานวณตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณา
และออกใบอนุญาตให้ภายในสามสิบวัน แต่ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญผิดจาก
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในกรณีนี้ให้ถือว่าเป็นการยื่นคาขอใหม่และให้ดาเนินการตามมาตรา ๒๕ ต่อไป
มาตรา ๒๘๓๙ ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคานวณที่ได้ยื่น
มาพร้อมกับคาขอรับใบอนุญาตกระทาโดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
กฎหมายว่าด้วยวิศวกร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแต่เฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับรายการคานวณ

มาตรา ๒๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๓๗ มาตรา ๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๓๘ มาตรา ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๓๙ มาตรา ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๓๕
๓๖

- ๖๔๐ มาตรา ๒๘ ทวิ๔๐ ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายละเอียดด้าน
สถาปัตยกรรมของอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับคาขอรับใบอนุญาตกระทา
โดยผู้ ที่ ได้รั บ ใบอนุ ญ าตให้ เป็ น ผู้ ป ระกอบวิช าชีพ สถาปัต ยกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้ ว ยสถาปนิ ก ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแต่เฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับรายละเอียดด้า นสถาปัตยกรรมส่วนภายใน
อาคาร เว้นแต่ทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ
มาตรา ๒๙๔๑ เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตมีหนังสือแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานกับ
วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการดาเนินการตามที่ได้รับอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบพร้อมทั้งแนบหนังสือ
แสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานมาด้วย
ผู้ควบคุมงานจะเป็ น บุ คคลใดหรือเป็นเจ้าของอาคารก็ได้ เว้นแต่จะเป็ นการต้องห้ ามตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมหรือกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม
มาตรา ๓๐๔๒ ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ได้แจ้งชื่อไว้ หรือผู้ควบคุม
งานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการกระทบถึง
สิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น
ในกรณีที่มีการบอกเลิกตามวรรคหนึ่ง ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการดาเนินการตามที่ได้รับ
อนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะได้มีหนังสือแจ้งชื่อและส่งหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว
มาตรา ๓๑๔๓ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดให้มีหรือดาเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย
อาคารให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวิธีการ
หรือเงื่อนไขที่เจ้าพนั กงานท้องถิ่น กาหนดไว้ในใบอนุญาต หรือให้ ผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ
เว้นแต่
(๑) เจ้าของอาคารนั้นได้ยื่นคาขออนุญาตและได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ทา
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
(๒) เจ้าของอาคารนั้นได้แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว หรือ
(๓) การดาเนินการดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หรือเป็น
กรณีตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ให้นามาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๓๙ ทวิ มาใช้บังคับแก่การดาเนินการตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่
กรณี โดยอนุโลม
ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เป็นการฝ่าฝืนความในวรรค
หนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการกระทาของผู้ควบคุมงาน เว้นแต่ผู้ควบคุมงานจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทาของผู้อื่นซึ่ง
มาตรา ๒๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๒๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๔๒ มาตรา ๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๔๓ มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๔๐
๔๑

- ๖๔๑ ผู้ควบคุมงานได้มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงการกระทาดังกล่าวให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร และผู้ดาเนินการ
ทราบแล้ว แต่บุคคลดังกล่าวไม่ยอมปฏิบัติตาม
มาตรา ๓๒๔๔ อาคารประเภทควบคุมการใช้ คือ อาคารดังต่อไปนี้
(๑)๔๕ อาคารสาหรับใช้เป็นคลังสินค้า โรมแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล
(๒) อาคารสาหรับใช้เพื่อกิจการพาณิช ยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือ
กิจการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ หรือ
ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ได้กระทาการดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้ องถิ่นทราบตาม
แบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด เพื่อทาการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นให้
แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ห้ามมิให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา
๓๙ ทวิ ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง
ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทาการตรวจสอบแล้วเห็นว่าการก่อสร้างดัดแปลง หรือเคลื่อนย้าย
อาคารนั้นเป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ แล้ว ก็ให้ออกใบรับรอง
ให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ เพื่อให้มีการใช้อาคารนั้นตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้
แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ได้ แต่ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้ทาการตรวจสอบภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง
ให้ เจ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองอาคารนั้ น ใช้ ห รื อ ยิ น ยอมให้ บุ ค คลใดใช้ อ าคารนั้ น เพื่ อ กิ จ การดั ง ที่ ระบุ ไว้ ใน
ใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ต่อไปได้
ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้
อาคารนั้นเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ
มาตรา ๓๒ ทวิ๔๖ เจ้าของอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
(๒) อาคารชุมนุมคน
(๓) อาคารตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมหรือผู้ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรม แล้วแต่กรณี ทาการตรวจสอบสภาพ
อาคาร โครงสร้างของตัวอาคาร อุป กรณ์ประกอบต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และการจัดแสงสว่าง ระบบ
การเตือน การป้องกันและการระงับอัคคีภัย การป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย ระบบระบายอากาศ
ระบบระบายน้ า ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ระบบเครื่องกล หรือ ระบบอื่น ๆ ของอาคารที่ จาเป็ น ต่ อการป้ อ งกั น
ภยันตรายต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อเจ้ าพนักงาน
ท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๒๑ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๔๖ มาตรา ๓๒ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๔๔
๔๕

- ๖๔๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารตามวรรคหนึ่งโดยมิชักช้า เพื่อ
พิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารหรือดาเนินการตามมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๔๖ ทวิ แล้วแต่
กรณี ต่อไป
มาตรา ๓๓๔๗ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการ
ใช้ ใช้ห รือยิ น ยอมให้ บุ คคลใดใช้อาคารดังกล่าวเพื่อกิจการตามมาตรา ๓๒ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญ าตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือได้แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว และให้นามาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๗ หรือ
มาตรา ๓๙ ทวิ แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สาหรับ
กิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สาหรับอีกกิจการหนึ่งโดยอนุโลม
มาตรา ๓๔๔๘ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้
เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๘ (๙) ดัดแปลง หรือใช้หรือยินยอมให้
บุคคลอื่นดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่น ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าเป็นภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์นั้นโดยตรงตราบที่อาคารนั้น
ยังมีอยู่ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการโอนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นต่อไปยังบุคคลอื่นหรือไม่ก็ตาม
มาตรา ๓๕ ๔๙ ใบอนุ ญาตที่ออกตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่
กาหนดไว้ในใบอนุญาต ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุ และเมื่อได้ยื่นคาขอดังกล่าวแล้ว ให้ดาเนินการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาตนั้น
มาตรา ๓๖๕๐ ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๓๓ จะโอนแก่กันมิได้
เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มาตรา ๓๗๕๑ ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๓๓ ตาย
ทายาทหรือผู้จัดการมรดกของบุคคลดังกล่าวซึ่งประสงค์จะทาการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้
หรือเปลี่ยนการใช้อาคารนั้นต่อไป ต้องมีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้
ได้รับใบอนุญาตตาย ในกรณีเช่นว่านี้ให้ถือว่าทายาทหรือผู้จัดการมรดกดังกล่าวเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตนั้นแทน

มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๔๙ มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๕๐ มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๕๑ มาตรา ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๔๗
๔๘

- ๖๔๓ มาตรา ๓๘ ในระหว่างการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร แล้วแต่กรณี
ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเก็บใบอนุญาตแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนไว้ในบริเวณที่
ได้รับอนุญาตให้กระทาการดังกล่าวหนึ่งชุด และพร้อมที่จะให้นายช่างหรือนายตรวจตรวจดูได้
ให้ผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้ แสดงใบรับรองตามมาตรา ๓๒ หรือใบอนุญาต
ตามมาตรา ๓๓ ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญ
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทน
ใบรับรอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ใบแทนใบอนุญ าตหรือใบแทนใบรับรอง ให้มีผลตามกฎหมายเช่นเดียวกับใบอนุญาตหรือ
ใบรับรอง แล้วแต่กรณี
มาตรา ๓๙ ทวิ๕๒ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยไม่ยื่นคาขอรับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งให้ เจ้าพนั กงานท้องถิ่นทราบตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดพร้อมทั้งแจ้ง
ข้อมูลและยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ด้วย
(ก) ชื่ อของผู้ รั บ ผิ ดชอบงานออกแบบอาคารซึ่งจะต้ องเป็น ผู้ ได้รับ ใบอนุญ าตให้ เป็ น
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิสถาปนิ กตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม และ
จะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ
(ข) ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคานวณอาคารซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และจะต้อง
ไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ
(ค) ชื่ อ ของผู้ ค วบคุ ม งานซึ่ งจะต้ อ งเป็ น ผู้ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ เป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
สถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมและเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่ าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนชื่อตาม
มาตรา ๔๙ ทวิ
(ง) สาเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค)
(จ) หนังสือรับรองของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) ว่าตนเป็นผู้ ออกแบบอาคาร เป็น
ผู้ออกแบบและคานวณอาคาร หรือจะเป็นผู้ควบคุมงาน แล้วแต่กรณี พร้ อมทั้งรับรองว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง
รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทุกประการ

๕๒

มาตรา ๓๙ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

- ๖๔๔ (ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคานวณของ
อาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายซึ่งมีคารับรองของบุคคลตาม (ก) และ (ข) ว่าตนเป็น
ผู้ออกแบบอาคารและเป็นผู้ออกแบบและคานวณอาคารนั้น
(ช) วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการดาเนินการดังกล่าว
(๒) ช าระค่ าธรรมเนี ย มการตรวจแบบแปลนก่ อ สร้างหรือ ดั ด แปลงอาคารในกรณี ที่ เป็ น
การแจ้งการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร
ถ้าผู้แจ้งได้ดาเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับ
แจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง และให้
ผู้แจ้งเริ่มต้นดาเนินการก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้ง
ให้นามาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ มาใช้บังคับแก่ใบรับแจ้งตามมาตรานี้โดยอนุโลม
มาตรา ๓๙ ตรี๕๓ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูล หรือ
ยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓๙ ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้
ผู้แจ้งมาดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งดังกล่าว
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่ม
การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ แล้วแต่กรณี ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้
ตรวจพบว่าการก่อสร้าง ดัด แปลง รื้ อถอน หรือ เคลื่ อนย้ายอาคารที่ ได้ แจ้งไว้ แผนผั งบริเวณ แบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลนหรื อรายการคานวณของอาคารที่ ได้ยื่นไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม่ถูกต้ องตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบโดยเร็วและให้มี
อานาจดาเนินการตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๓ แล้วแต่กรณี
ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบภายใน
กาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารดังกล่าวได้รับอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การกระทาดังกล่าวเป็นการรุกล้าที่สาธารณะ
(๒) การกระทาดังกล่าวที่เกี่ยวกับระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า
หรือที่สาธารณะ เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
(๓) การกระทาดังกล่าวที่เกี่ยวกับบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้
หรือเปลี่ยนการใช้อาคารชนิดใดหรือประเภทใด เป็นการฝ่าฝืน กฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่
ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๕๓

มาตรา ๓๙ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

- ๖๔๕ หมวด ๓ ทวิ
กำรอนุญำตให้ใช้อำคำรเพื่อประกอบกิจกำรเกี่ยวกับโรงมหรสพ๕๔

มาตรา ๓๙ จัตวา๕๕ การก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย รื้อถอน หรือตรวจสอบอาคารที่ใช้
ประกอบกิจการโรงมหรสพ ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ด้วย
มาตรา ๓๙ เบญจ๕๖ ห้ามมิให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้ผู้ใดใช้
อาคารหรื อส่ ว นใดของอาคารเป็ น โรงมหรสพ เว้น แต่ จะได้รับ ใบอนุ ญ าตให้ ใช้ อาคารเพื่ อประกอบกิจการ
โรงมหรสพจากคณะกรรมการที่มีอานาจพิจารณาตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี
ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพมีอานาจพิจารณาออกใบอนุญาต
เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต ต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าต โอนใบอนุ ญ าต และออกใบแทนใบอนุ ญ าตเพื่ อ ประกอบกิ จ การ
โรงมหรสพ ดังต่อไปนี้
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ๕๗*เป็นประธาน
กรรมการ ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ
เป็นกรรมการ และให้ผู้อานวยการกองควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง ๕๘*เป็นกรรมการและ
เลขานุการ
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่เกี่ยวข้อง สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าตารวจภูธรจังหวัดเป็นกรรมการ และให้โยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด*เป็นกรรมการและเลขานุการ
ในการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก และให้ประธานคณะกรรมการพิจารณา
การประกอบกิจการโรงมหรสพตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี เป็ นผู้มีอานาจลงนามออกใบอนุญ าต เพิกถอน
ใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคสอง
ประเภทของโรงมหรสพ ระบบความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้นกับคนดู
และจ านวนและระยะห่ างของสิ่งของหรือส่ วนต่าง ๆ ภายในและภายนอกอาคารที่ใช้เป็นโรงมหรสพ เช่น
ห้องฉาย ทางเข้าออก ประตู ที่นั่งคนดู ทางเดิน เป็นต้น ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

หมวด ๓ ทวิ การอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ มาตรา ๓๙ จัตวา ถึง มาตรา ๓๙ ฉ
เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๕๕ มาตรา ๓๙ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๕๖ มาตรา ๓๙ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๕๗ มาตรา ๔๗ แห่ง พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญ ญัติให้ส อดคล้องกับ การโอนอานาจหน้า ที่ ของส่ว นราชการให้เป็น ไปตามพระราชบัญญั ติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้แก้ไขคาในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จากคาว่า “อธิบดีกรม
โยธาธิการ” เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง”
๕๘ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้มีการปฏิรูประบบราชการ และมีการรวมภารกิจของกรมโยธาธิการและกรมผังเมืองเข้าด้วยกัน เป็น “กรม
โยธาธิการและผังเมือง”
๕๔

- ๖๔๖ มาตรา ๓๙ ฉ๕๙ ใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพให้มีอายุสองปี โดยให้
ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปีที่สองนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอน
ใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตสาหรับโรงมหรสพ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อ
ประกอบกิจการโรงมหรสพ ให้ ยื่ น คาขอต่ออายุ ใบอนุญ าตก่อนใบอนุญ าตเดิมสิ้นอายุ และเมื่อได้ยื่นคาขอ
ดังกล่าวแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าผู้มีอานาจอนุญาตตามมาตรา ๓๙ เบญจ จะมีคาสั่งไม่อนุญาต
หมวด ๔
อำนำจหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น

มาตรา ๔๐ ๖๐ ในกรณี ที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ ถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่ าฝื น
บทบั ญ ญั ติ แ ห่ งพระราชบั ญ ญั ติ นี้ กฎกระทรวง หรือ ข้ อบั ญ ญั ติ ท้ องถิ่ น ที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจดาเนินการดังนี้
(๑) มีคาสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ดาเนินการลูกจ้าง หรือบริวาร
ของบุคคลดังกล่าว ระงับการกระทาดังกล่าว
(๒) มีคาสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการกระทา
ดังกล่าว และจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณดังกล่าว
และ
(๓) พิจารณามีคาสั่งตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้มีคาสั่งตาม (๑)
มาตรา ๔๑๖๑ ถ้าการกระทาตามมาตรา ๔๐ เป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง
ได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้เจ้าของอาคารยื่นคาขออนุญาตหรือดาเนินการแจ้ง ตามมาตรา ๓๙ ทวิ
หรือดาเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีที่มี
เหตุอันสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้ และให้นามาตรา ๒๗ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๔๒ ๖๒ ถ้าการกระท าตามมาตรา ๔๐ เป็ น กรณี ที่ ไม่ ส ามารถแก้ไขเปลี่ ยนแปลงให้
ถูกต้องได้ หรือเจ้าของอาคารมิได้ป ฏิบั ติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๑ ให้เจ้าพนักงาน
มาตรา ๓๙ ฉ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๖๑ มาตรา ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๖๒ มาตรา ๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๕๙
๖๐

- ๖๔๗ ท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ดาเนินการรื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมด
หรื อ บางส่ ว นได้ ภ ายในระยะเวลาที่ ก าหนดแต่ ต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ าสามสิ บ วั น โดยให้ ด าเนิ น การรื้ อ ถอนตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๑๑) หรือ ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่
ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐
มาตรา ๔๓๖๓ ถ้าไม่มีการรื้อถอนอาคารตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒ ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) ยื่นคาขอฝ่ายเดียวโดยทาเป็นคาร้องต่อศาล นับแต่ระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามมาตรา ๔๒
ได้ล่วงพ้นไป ขอให้ศาลมีคาสั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งมิได้ปฏิบัติการตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
มาตรา ๔๒ โดยให้นาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๒) ดาเนินการหรือจัดให้มีการรื้อถอนอาคารดังกล่าวได้เองโดยจะต้องปิดประกาศกาหนด
การรื้อถอนไว้ในบริเวณนั้นแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้รับผิดชอบ
งานออกแบบอาคาร ผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคานวณอาคาร ผู้ควบคุมงาน และผู้ดาเนินการ จะต้อง
ร่ว มกัน เสี ย ค่าใช้จ่ ายในการนั้ น เว้น แต่บุ คคลดั งกล่ าวจะพิ สู จน์ได้ว่าตนมิได้เป็ น ผู้ กระท าหรือมี ส่ ว นร่วมใน
การกระทาที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
ในการดาเนินการรื้อถอนอาคารตามวรรคหนึ่ง เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่ น หรือผู้ซึ่งดาเนินการ
แทนเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่พฤติการณ์แล้ว บุคคลตามวรรคหนึ่งจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งดาเนินการแทนเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ได้
วัสดุก่อสร้างที่ถูกรื้อถอนและสิ่งของที่ขนออกจากอาคารส่วนที่ มีการรื้อถอนให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอานาจยึดและเก็บรักษาไว้หรือขายและถือเงินไว้แทนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กาหนดในกฎกระทรวง และถ้าเจ้าของมิได้เรียกเอาทรัพย์สินหรือเงินนั้นคืนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
รื้อถอน ให้ทรัพย์สินหรือเงินนั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นเพื่อนามาเป็นค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอาคาร
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๔ ๖๔ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ วรรคสาม หรือมาตรา ๓๓ ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารระงับการใช้อาคารส่วนที่ยังไม่ได้รับใบรั บรอง ใบอนุญาต
หรือที่ไม่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ จนกว่าจะได้รับใบรับรอง ใบอนุญาต หรือได้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ แล้ว
มาตรา ๔๕๖๕ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา ๓๔ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ครอบครองพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นดังกล่าวหรือผู้ที่กระทาการฝ่าฝืนมาตรา ๓๔ ระงับ
การกระทานั้น และสั่งให้บุคคลดังกล่าวดาเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้กลับคืนสู่สภาพ
เดิมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด และให้นามาตรา ๔๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๖๕ มาตรา ๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๖๓
๖๔

- ๖๔๘ มาตรา ๔๖ ในกรณี ที่ อาคารซึ่งก่อสร้าง ดั ดแปลง หรือเคลื่ อนย้ายโดยได้รับ อนุ ญ าตตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือได้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีสภาพหรือมี
การใช้ที่อาจเป็ นภยั น ตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิ น หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือ
ก่อให้เกิดเหตุราคาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่ง
ให้ดาเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง และถ้าอาคารนั้น
อาจเป็นภยันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้
รื้อถอนอาคารนั้นได้โดยให้นามาตรา ๔๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๖ ทวิ๖๖ ในกรณีที่อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและการจัดแสงสว่าง
ระบบการเตือน การป้องกันและการระงับอัคคีภัย การป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย ระบบระบาย
อากาศ ระบบระบายน้า ระบบบาบัดน้าเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอื่น ๆ ของอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ
มีส ภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็ น ภยัน ตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินหรืออาจไม่ปลอดภัยจาก
อัคคีภัย หรื อก่อให้ เกิดเหตุราคาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อม ให้ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอานาจดังนี้
(๑) มีค าสั่ งห้ ามมิให้ เจ้ าของอาคารหรือผู้ ค รอบครองอาคารใช้ห รือ ยิน ยอมให้ บุ คคลใดใช้
อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ และจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ที่อุปกรณ์ หรือบริเวณที่เปิดเผยและเห็นได้
ง่ายที่อยู่ใกล้กับอุปกรณ์นั้น
(๒) มีคาสั่งให้เจ้าของอาคารดาเนินการแก้ไขอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ นั้น ให้อยู่ในสภาพที่
ปลอดภัยหรือสามารถใช้งานได้ภ ายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิ บวัน ในกรณี มีเหตุอัน
สมควรเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้
ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง และหากอุปกรณ์
ดังกล่าวมีผลทาให้อาคารนั้นมีสภาพหรือการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือ
ทรั พ ย์ สิ น ให้ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น สั่ งห้ า มใช้ อ าคารนั้ น ทั้ งหมดหรือ บางส่ ว นไว้ ก่ อ นก็ ได้ และต้ อ งจั ด ให้ มี
เครื่องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ บริเวณอาคารหรือบริเวณดังกล่าว
มาตรา ๔๗๖๗ การสั่งหรือการแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจาก
กรณีตามมาตรา ๔๐ (๒) และมาตรา ๔๗ ทวิ ให้ทาเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญ าต ผู้ได้รับใบอนุญ าต ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ดาเนินการหรือ
ผู้ควบคุมงาน แล้ วแต่กรณี ณ ภูมิลาเนาของผู้นั้น หรือจะทาเป็นบันทึกและให้ บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อ
รับทราบก็ได้
ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจดาเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ให้ปิดประกาศสาเนาคาสั่ง
หรือหนังสือแจ้ง แล้วแต่กรณี ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ทาการก่อสร้าง
มาตรา ๔๖ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๖๗ มาตรา ๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๖๖

- ๖๔๙ ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้นั้นและให้ถือว่าผู้ ขอรับใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้แจ้ง
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ดาเนินการ หรือผู้ควบคุมงานได้ทราบคาสั่งหรือหนังสือ
แจ้งนั้นแล้วเมื่อพ้นกาหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้มีการปิดประกาศดังกล่าว
มาตรา ๔๗ ทวิ๖๘ การแจ้งคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่ นที่สั่งให้ระงับการกระทาที่เป็นการฝ่า
ฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือให้รื้อถอนอาคาร ให้ทาเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ให้ ผู้ซึ่งจะต้องรับคาสั่งดังกล่าว ณ ภูมิลาเนาของผู้นั้น และให้ปิดประกาศคาสั่งดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็น
ได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณที่มีการกระทาดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ซึ่งจะต้องรับคาสั่งได้ทราบคาสั่งนั้นแล้วเมื่อ
พ้นกาหนดสามวันนับแต่วันที่ได้มีการปิดประกาศดังกล่าว
มาตรา ๔๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจเข้าไปใน
อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในเวลา
ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทาการของสถานที่นั้น และเพื่อการนี้ให้มีอานาจสอบถาม
ข้อเท็จจริงหรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องจากบุคคลที่อยู่หรือทางานในสถานที่นั้น
มาตรา ๔๙๖๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมี
ความรู้หรือคุณวุฒิตามที่กาหนดในกฎกระทรวงให้เป็นนายตรวจหรือนายช่างได้
ในกรณีที่มีความจาเป็นหรือได้รับการร้องขอจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง๗๐*มีอานาจแต่งตั้งวิศวกรหรือสถาปนิกเป็นนายช่างได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๙ ทวิ๗๑ ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืน
บทบั ญ ญั ติ แ ห่ งพระราชบั ญ ญั ติ นี้ กฎกระทรวงหรือ ข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ดาเนินการตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี แต่มิได้มีการปฏิบัติ
ตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคานวณอาคาร หรือ
ผู้รับ ผิดชอบงานออกแบบอาคาร หรือผู้ควบคุมงาน อาจเป็นผู้กระทาหรือมีส่วนร่วมในการกระทาดังกล่าว
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้บุคคลเช่นว่านั้นทราบ และให้มีหนังสือแสดงหลักฐานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้ รั บ แจ้ ง เพื่ อพิ สู จ น์ ว่าเป็ น การกระท าของผู้ อื่ น หากไม่ ส ามารถพิ สู จน์ ได้ ว่าเป็ น การกระท าของผู้ อื่ น ให้
เจ้าพนั กงานท้องถิ่นดาเนินการแจ้งชื่อและการกระทาของบุคคลเช่นว่านั้นให้ คณะกรรมการควบคุมอาคาร
ทราบและให้แจ้งสภาวิศวกรและสภาสถาปนิกทราบเพื่อพิจารณาดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรและ
กฎหมายว่าด้วยสถาปนิก

มาตรา ๔๗ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๗๐ มาตรา ๔๗ แห่ง พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญ ญัติให้ส อดคล้องกับ การโอนอานาจหน้า ที่ ของส่ว นราชการให้เป็น ไปตามพระราชบัญญั ติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้แก้ไขคาในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จากคาว่า “อธิบดีกรม
โยธาธิการ” เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง”
๗๑ มาตรา ๔๙ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๖๘
๖๙

- ๖๕๐ หมวด ๕
กำรอุทธรณ์

มาตรา ๕๐๗๒ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
(๑) ในเขตกรุ ง เทพมหานครหรื อ ในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ประกอบด้ ว ย
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็ นประธานกรรมการ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง* ผู้แทนสานักงานอัยการ
สูงสุด ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
และผู้แทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม เป็นกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน
หกคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในจานวนนี้ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่าสองคน และ
ให้หัวหน้าสานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารเป็นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการซึ่งรัฐ มนตรี แต่งตั้งตามวรรคหนึ่ ง (๑) ต้องไม่เป็ นผู้ ซึ่งปฏิ บัติห น้ าที่ราชการของ
กรุงเทพมหานครหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสภาจังหวัด
(๒)๗๓ ในเขตเทศบาล เขตเมืองพั ทยา หรือเขตราชการส่ วนท้องถิ่นอื่นประกอบด้ว ย ผู้ ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าที่ทาการอัยการจังหวัด และบุคคลอื่นอีกไม่
เกิน หกคนซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แต่งตั้ง ในจานวนนี้ให้แต่งตั้งจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่าสองคน
เป็นกรรมการ และให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด*เป็นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการตามวรรคหนึ่ง (๒) ต้องไม่เป็นผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการของราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้นามาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
โดยอนุโลม
มาตรา ๕๑ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) มีห นังสือเรีย กบุ คคลที่เกี่ยวข้องมาให้ ถ้อยคาหรือสั่งให้ บุคคลดังกล่าวส่งเอกสาร หรือ
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
(๓) สอบถามข้อเท็จจริงหรือกระทาการใด ๆ เท่าที่จาเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์
ในการปฏิบั ติห น้ าที่ ตาม (๓) กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ห รือผู้ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์มอบหมายจะเข้าไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารอันเป็นมูลกรณีแห่งการอุทธรณ์ในเวลาระหว่าง
พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกก็ได้

มาตรา ๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๗๓ มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๗๒

- ๖๕๑ มาตรา ๕๑ ทวิ๗๔ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง
หรือหลายคณะเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่มอบหมายก็ได้
ให้นามาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๕๑ มาใช้บังคับแก่การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๕๒ ๗๕ ผู้ขอรับ ใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ และผู้ได้รับ
คาสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคาสั่ง
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้ทาเป็นหนังสือและยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ออกคาสั่งดังกล่าว
และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดส่งอุทธรณ์และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งภายในหกสิบวัน นับแต่
วันที่ได้รับอุทธรณ์ แล้วแจ้งคาวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์และเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้เสนอคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ห รือ ศาลได้ มี ค าวินิ จ ฉั ย หรือ ค าพิ พ ากษาเป็ น
ประการใด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติตามนั้น
ในระหว่างอุทธรณ์ ห้ามมิให้ผู้อุทธรณ์หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นกระทาการใดแก่อาคารอันเป็น
มูลกรณีแห่งการอุทธรณ์ เว้นแต่อาคารนั้นจะเป็นภยันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินหรือมีลักษณะซึ่งไม่อาจรอได้
ให้นามาตรา ๔๗ มาใช้บังคับแก่การแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์โดยอนุโลม
หมวด ๖
นำยช่ำง นำยตรวจ และผู้ตรวจสอบ๗๖

มาตรา ๕๓ ให้ น ายช่างหรือนายตรวจมีอานาจเข้าไปในบริเวณที่ มีการก่อสร้าง ดัดแปลง
รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เพื่อตรวจสอบว่าได้มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ และ
เพื่อการนี้ให้มีอานาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องจากบุคคลที่อยู่หรือ
ทางานในสถานที่นั้น
มาตรา ๕๔ เมื่ อ มี เหตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า อาคารใดซึ่ ง ได้ ก่ อ สร้ า ง ดั ด แปลง รื้ อ ถอน หรื อ
เคลื่อนย้ายเสร็จแล้วนั้น ได้กระทาขึ้นโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
มาตรา ๕๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๗๖ ชื่อ หมวด ๖ นายช่าง นายตรวจและผู้ตรวจสอบ มาตรา ๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๗๔
๗๕

- ๖๕๒ อาคารใดมีการใช้หรือเปลี่ยนการใช้โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ หรือ
อาคารใดมีลักษณะตามมาตรา ๔๖ ให้นายช่างมีอานาจเข้าไปตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารนั้นได้ และ
เพื่อการนี้ให้มีอานาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องจากบุคคลที่อยู่หรือ
ทางานในสถานที่นั้น
มาตรา ๕๕ ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔ นายช่างหรือนายตรวจต้อง
กระทาการในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการของสถานที่นั้น และในการนี้ให้
นายช่างหรือนายตรวจแสดงบัตรประจาตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องร้องขอ
บัตรประจาตัวให้เป็นไปตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๕ ทวิ ๗๗ ห้ ามมิ ให้ ผู้ ใดท าการตรวจสอบตามมาตรา ๓๒ ทวิ เว้น แต่ ผู้ นั้ น เป็ น ผู้
ตรวจสอบตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๕ ตรี๗๘ ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบทาการตรวจสอบอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ โดยฝ่าฝืน
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นา
มาตรา ๔๙ ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๗
เขตเพลิงไหม้

มาตรา ๕๖ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณใดอันเข้าลักษณะเป็นเขตเพลิงไหม้ ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกาศแสดงเขตเพลิงไหม้ไว้ ณ สานักงานของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น และบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้โดย
มีแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหม้ พร้อมทั้งระบุให้ทราบถึงการกระทาอันต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๗๗๙ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้ ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ
ถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารในเขตเพลิงไหม้ และให้ผู้รับใบอนุญาตให้ทาการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนย้ายอาคารหรือผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ในเขตดังกล่าวอยู่แล้วก่อนวันที่เกิดเพลิงไหม้ระงับการกระทา
ตามที่ได้รับอนุญาต หรือที่ได้แจ้งไว้นั้นตามระยะเวลาดังกล่าวด้วย
ให้นามาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใช้บังคับแก่การฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง
โดยอนุโลม
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่
(๑) การก่อสร้างอาคารชั่วคราวเพื่อประโยชน์ในการบรรเทาทุกข์ ซึ่งจัดทาหรือควบคุมโดย
ทางราชการ
มาตรา ๕๕ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๕๕ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๗๙ มาตรา ๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๗๗
๗๘

- ๖๕๓ (๒) การดัดแปลงหรือซ่อมแซมอาคารเพียงเท่าที่จาเป็นเพื่ออยู่อาศัยหรือใช้สอยชั่วคราว
มาตรา ๕๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาว่าสมควรจะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้หรือไม่
โดยคานึ งถึงประโยชน์ ในการป้ องกัน อัคคีภั ย การสาธารณสุ ข การรักษาคุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อม การผั งเมือ ง
การสถาปัตยกรรม และการอานวยความสะดวกแก่การจราจร และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเสนอความเห็นพร้อม
ด้วยแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหม้ต่อคณะกรรมการควบคุมอาคาร ในกรณีที่เ ขตเพลิงไหม้อยู่ในเขต
อานาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งท้องที่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ร่วมกัน
พิจารณาและเสนอความเห็น ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้
เมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาความเห็นของเจ้าพนักงานท้อ งถิ่นแล้ว ให้เสนอ
ความเห็นพร้อมทั้งข้อสังเกตต่อรัฐมนตรีเพื่อสั่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนในเขตเพลิงไหม้
ทราบว่า จะมีการปรับปรุงหรือไม่ ประกาศดังกล่าวให้ประกาศไว้ ณ สานักงานของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นและ
บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้
มาตรา ๕๙ ในกรณีที่มีการประกาศไม่ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้แล้ว ให้การห้ามตามมาตรา ๕๗
วรรคหนึ่ง เป็นอันยกเลิก
ในกรณี ที่มีการประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม้แล้ว ให้การห้ ามตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง
ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปอีกเป็นเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่มี ประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม้นั้น และให้สานักงาน
คณะกรรมการควบคุมอาคารจัดทาแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อประกาศใช้บังคับแผนผัง
ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ในราชกิจจานุเบกษาภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
มาตรา ๖๐๘๐ เมื่อมีประกาศใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารในเขตตามแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ให้ ผิดไปจากที่กาหนดใน
แผนผังนั้น และบรรดาใบอนุญาตให้ทาการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารหรือใบรับแจ้งตาม
มาตรา ๓๙ ทวิ ที่ได้ออกไว้ก่อนวันประกาศใช้ บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิ งไหม้ซึ่งขัดกับแผนผังดังกล่าว
ให้เป็นอันยกเลิก
ให้นามาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใช้บังคับแก่การฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง
โดยอนุโลม
มาตรา ๖๐ ทวิ ๘๑ ให้ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น เริ่ ม ต้ น ด าเนิ น การปรั บ ปรุ งเขตเพลิ ง ไหม้ ต าม
ประกาศใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ตามมาตรา ๖๐ ภายในสองปี นับแต่วันใช้บังคับประกาศดังกล่าว
ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องดาเนินการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ใด เพื่อใช้ประโยชน์
ตามที่กาหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ ให้ จ่ายเงินค่าทดแทนให้ แก่ผู้มีสิ ทธิได้รับเงินค่าทดแทนก่อน
เริ่มต้นดาเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้โดยกาหนดตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินที่ใช้
บังคับอยู่ในวันที่มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ แต่ถ้าไม่สามารถจ่ายเงินค่าทดแทนได้ภายในสองปีนับแต่
มาตรา ๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๘๑ มาตรา ๖๐ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๘๐

- ๖๕๔ วันใช้บังคับประกาศดังกล่าว ให้กาหนดตามราคาประเมินทุ นทรัพย์ดังกล่าวที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ ๑ มกราคม
ของปีที่มีการจ่ายเงินค่าทดแทน
ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้เริ่มต้นดาเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ภายในกาหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ให้ประกาศดังกล่าวเป็นอันยกเลิก
มาตรา ๖๑ ในกรณี ที่ มีความจาเป็นต้องจัดให้ ได้มาซึ่งที่ดินหรืออสั งหาริมทรัพ ย์ใดเพื่อใช้
ประโยชน์ตามที่กาหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ ให้ดาเนินการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นโดย
ให้นากฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๖๒ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในท้องที่ใดอันเข้าลักษณะเป็นเขตเพลิงไหม้ ถ้าท้องที่นั้นยังไม่มี
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับ ให้ถือว่าได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ในท้องที่นั้น
ตั้งแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้ แต่ถ้าต่อมามีการประกาศไม่ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ตามมาตรา ๕๘ ให้ถือว่าพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าวเป็นอันยกเลิกตัง้ แต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีประกาศนั้น
หมวด ๘
บทเบ็ดเตล็ด

มาตรา ๖๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ซึ่งคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์มอบหมาย กรรมการเปรียบเทียบคดี เจ้าพนักงานท้องถิ่น นายช่าง หรือนายตรวจตามพระราชบัญญัติ
นี้ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาต เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ดาเนินการ ผู้ควบคุมงานหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในสถานที่นั้นต้องให้ความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควร
มาตรา ๖๔ ในการปฏิบั ติห น้ าที่ตามพระราชบัญ ญัตินี้ ให้ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ซึ่ง
คณะกรรมการพิจ ารณาอุทธรณ์ มอบหมาย กรรมการเปรียบเทียบคดี เจ้าพนักงานท้ องถิ่น นายช่าง และ
นายตรวจ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๖๔ ทวิ๘๒ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจหักเงินค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน
ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารที่ได้รับจากผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้ งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไว้ได้ไม่เกินร้อยละสิบ
ของเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพื่อนามาจัดสรรเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้าง
หรือดัดแปลงอาคาร นายช่างและนายตรวจได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กาหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น

๘๒

มาตรา ๖๔ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

- ๖๕๕ หมวด ๙
บทกำหนดโทษ

มาตรา ๖๕๘๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๕๒ วรรคหก มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๖๐ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๓๑
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๕๗ ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยัง
ฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๖๕ ทวิ๘๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ ทวิ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ ทวิ ยังต้องระวางโทษ
ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๖๕ ตรี๘๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๙ เบญจ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสาม
เดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
นอกจากระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๓๙ เบญจ วรรคหนึ่ง ยังต้องระวางโทษ
ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๖๕ จัตวา๘๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา
ทวิ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ ทวิ ยังต้อง
ระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินห้าพันบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๖๖๘๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติต ามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ หรือมาตรา
๓๙ ตรี วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๖๖ ทวิ๘๘ ผู้ใดมิได้รื้อถอนอาคารตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒
โดยมิได้อยู่ในระหว่างการอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าว ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดื อน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๖๕ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๘๕ มาตรา ๖๕ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๘๖ มาตรา ๖๕ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๘๗ มาตรา ๖๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๘๘ มาตรา ๖๖ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๘๓
๘๔

- ๖๕๖ นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ ฝ่าฝืนยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน
สามหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มาตรา ๖๗๘๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๔๕ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ ฝ่าฝืนยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน
สามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๖๘ ผู้ใด
(๑) ไม่มาให้ถ้อยคาหรือส่งเอกสารตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตาม
มาตรา ๕๑ (๒) โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือ
(๒) ขัดขวางการปฏิบั ติหน้ าที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ซึ่งคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์มอบหมาย เจ้าพนักงานท้องถิ่น นายช่าง หรือนายตรวจ ตามมาตรา ๔๘ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๓ หรือ
มาตรา ๕๔ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๖๓ แล้วแต่กรณี
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือ ทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๙ ถ้าการกระทาความผิดตามพระราชบัญ ญั ตินี้เป็นการกระทาของผู้ ดาเนินการ
ผู้กระทาต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ
มาตรา ๗๐๙๐ ถ้าการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นการกระทาอันเกี่ยวกับอาคาร
เพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือการสาธารณสุขหรือเป็นการกระทาในทางการค้าเพื่อให้เช่า
ให้ เช่าซื้อ ขาย หรือจาหน่ายโดยมีค่าตอบแทน ซึ่งอาคารใด ผู้กระทาต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่
บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ
มาตรา ๗๑ ๙๑ ในกรณี ที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๔
มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๒ วรรคหก มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๖๐ ให้ ถือว่าเป็น การกระทาของเจ้าของหรือ ผู้
ครอบครองอาคาร ผู้ดาเนินการ ผู้ควบคุมงาน หรือผู้อุทธรณ์ตามมาตรา ๕๒ แล้วแต่กรณี หรือเป็นการกระทา
ตามคาสั่งของบุคคลดังกล่าว เว้นแต่บุคคลนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทาของผู้อื่น
มาตรา ๗๒ ในกรณีที่นิติบุคคลกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่ากรรมการ หรือ
ผู้จัดการทุกคนของนิ ติบุคคลนั้นเป็นผู้ร่วมกระทาผิดกับนิติบุคคลนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า การกระทาของ
นิติบุคคลนั้นได้กระทาโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย
มาตรา ๗๓ ในกรณี มี ก ารกระท าความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ถื อ ว่ า เจ้ า ของหรื อ
ผู้ครอบครองที่ดินหรืออาคารที่อยู่ใกล้ชิดหรือติดต่อกับอาคารที่มีการกระทาความผิดเกิดขึ้นหรือบุคคลซึ่งความ
มาตรา ๖๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๗๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๙๑ มาตรา ๗๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๘๙
๙๐

- ๖๕๗ เป็นอยู่หรือการใช้สอยที่ดินหรืออาคารถูกกระทบกระเทือนเนื่องจากการกระทาความผิดดังกล่าว เป็นผู้เสียหาย
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๗๔๙๒ ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ แทนสานักงาน
อัยการสูงสุด และผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด ซึ่งเป็นหัวหน้าที่ทาการ
อัยการจังหวัด และหัวหน้าตารวจภูธรจังหวัด
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 ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอานาจเปรียบเทียบได้
ในกรณี ที่พนั กงานสอบสวนพบว่าผู้ ใดกระทาความผิดตามวรรคสอง ถ้าผู้ กระทาความผิ ด
ดังกล่าวและผู้เสียหาย ถ้ามี ยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ
คดีตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ
ถ้าคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรถูกฟ้องร้องหรือได้รับโทษถึงจาคุกให้
กาหนดค่าปรับซึ่งผู้ต้องหาจะพึงชาระ ถ้าผู้ต้องหาและผู้เสียหาย ถ้ามี ยินยอมตามนั้น เมื่อผู้ต้องหาได้ชาระ
ค่าปรับ ตามจ านวนที่ เปรี ย บเทีย บภายในสามสิ บ วันนั บแต่ วัน ที่ มีการเปรียบเที ยบ ให้ ถือว่าคดี เลิ กกัน ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือยินยอมแล้วไม่ชาระเงินค่าปรับภายในเวลาตาม
วรรคสี่ให้ดาเนินคดีต่อไป
ค่าปรับที่เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้ให้ตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น โดยไม่ต้อง
นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
บทเฉพำะกำล

มาตรา ๗๕ บรรดาคาขออนุญาตใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังอยู่
ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรืออธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง* และการอนุญาตใด ๆ
ที่ได้ให้ไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างใน
เขตเพลิ งไหม้ หรือการปฏิบั ติของผู้ขอรับใบอนุญ าตตามที่ได้รับใบอนุญ าต แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็นคาขอ
อนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม
ในกรณีที่การขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตดังกล่าวมีข้อแตกต่างไปจากการขออนุญาต
หรือการพิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้การขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตนั้นเป็นไปตาม
๙๒

มาตรา ๗๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

- ๖๕๘ พระราชบัญญัตินี้ และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคาสั่งตามมาตรา ๒๗ เพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติตามให้
ถู ก ต้ อ งภายในเวลาสามสิ บ วั น ถ้ า ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสั่ งของเจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น ภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าว ให้คาขอรับใบอนุญาตนั้นเป็นอันตกไป
มาตรา ๗๖ อาคารซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ทาการก่อสร้างหรือดัดแปลง และได้กระทาการเสร็จ
แล้ ว ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ แม้ จ ะเข้ า ลั ก ษณะเป็ น อาคารประเภทควบคุ ม การใช้ ต าม
พระราชบัญญัตินี้ ก็ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง
มาตรา ๗๗ ท้องที่ใดมีอาคารก่อสร้างขึ้นเป็นจานวนมากในที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่ น ดิ น ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใช้ บั งคั บ และมี ส ภาพหรือ อาจท าให้ เกิ ด สภาพที่ ไม่ เหมาะสม หรื อไม่
ปลอดภัยในการอยู่อาศัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และ
การอานวยความสะดวกแก่การจราจร เมื่อมีพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตปรับปรุงอาคารในท้องที่นั้นแล้ ว
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคาสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) มีคาสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารรื้อถอนอาคารนั้นภายในกาหนดเวลาไม่เกิน
หกเดือนนับ แต่วันที่ได้รับคาสั่ง แต่การสั่งรื้อถอนอาคารจะต้องกระทาเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง การพัฒนาท้องถิ่นหรือประโยชน์ในการใช้ที่สาธารณะของประชาชน
(๒) มีคาสั่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกากาหนดเขตปรับปรุงอาคารมีผลใช้
บังคับ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ ภายใน
กาหนดเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง
(๓) มีคาสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดาเนินการเพื่อขจัดหรือระงับเหตุที่ก่อให้เกิด
หรืออาจก่อให้เกิดสภาพที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภัยในการอยู่อาศัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการอานวยความสะดวกแก่การจราจร ภายในกาหนดเวลา
ไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง
(๔) มีคาสั่งให้เจ้าของอาคารทาสัญญาเช่าที่ดินกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข และอัตราค่าเช่าที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ใดปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง
แล้ว ให้ผู้นั้นได้รับยกเว้นโทษ แต่ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตาม ผู้นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคาสั่งให้ผู้นั้นรื้อถอนอาคารนั้นเสียภายในระยะเวลาที่กาหนด ถ้าผู้นั้นไม่รื้อถอนอาคาร
ให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้นั้นต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่
ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าผู้นั้นยินยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการรื้อถอนอาคารนั้นเอง ในกรณีหลังนี้ให้นา
มาตรา ๔๒ วรรคสี่และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม
พระราชกฤษฎี กาตามวรรคหนึ่ ง ให้ มี แ ผนที่ แ สดงแนวเขตบริเวณที่ ก าหนดนั้ น แนบท้ าย
พระราชกฤษฎีกาด้วย และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจดาเนินการให้เช่าที่ดินในบริเวณนั้น เพื่อเป็นรายได้
สาหรับบารุงท้องถิ่นได้ แต่ที่ดินนั้นยังคงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

- ๖๕๙ สัญญาเช่าที่ดินที่ทาขึ้น ตามวรรคหนึ่ง (๔) ให้มีระยะเวลาเช่าตามที่ตกลงกันแต่ต้อ งไม่เกิน
สิบปี การต่อระยะเวลาเช่าจะกระทามิได้ เมื่อสิ้นกาหนดเวลาเช่าที่ดินแล้วเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ใด
ไม่รื้อถอนขนย้ายอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างของตนออกจากบริเวณที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้ งจาทั้งปรับ และต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันอีก
วันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน หรือจนกว่าผู้นั้นยินยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้าดาเนินการรื้อถอน
อาคารนั้นเองในกรณีหลังนี้ให้นามาตรา ๔๒ วรรคสี่และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗๘ ให้ถือว่าอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารที่ได้ยื่นไว้ก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นอุทธรณ์คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ได้ยื่นต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๙ บรรดากฎกระทรวง เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติจังหวัด กฎ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ
คาสั่ งซึ่งได้ออกโดยอาศัย อานาจตามพระราชบัญ ญั ติควบคุมการก่อสร้างอาคารพุ ทธศักราช ๒๔๗๙ หรือ
พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การก่ อ สร้ า งในเขตเพลิ งไหม้ พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๗๖ ให้ ค งใช้ บั ง คั บ ได้ ต่ อ ไป ทั้ ง นี้
เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๐ ท้องที่ใดได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ ใช้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ หรือพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช ๒๔๗๖ อยู่
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ในท้องที่นั้นแล้ว

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร
ส. โหตระกิตย์
รองนำยกรัฐมนตรี

- ๖๖๐ 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 การต่ออายุ ใบอนุ ญาตให้ ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพให้ เป็นไปตามอัตราใน
(๖ ทวิ)
(๙) การตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร ให้คิดค่าธรรมเนียมสาหรับการก่อสร้ าง หรือ
สาหรับส่วนที่มีการดัดแปลง ดังนี้
(ก) อาคารซึ่งสูงไม่เกินสามชั้นหรือไม่เกินสิบห้าเมตร
คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคาร แต่ละชั้นรวมกัน
ตารางเมตรละ ๒
บาท
(ข) อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือเกินสิบห้าเมตร
คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกัน
ตารางเมตรละ ๔
บาท
(ค) อาคารประเภทซึ่งต้องมีพื้นรับน้าหนักบรรทุกชั้นใด
ชั้นหนึ่งเกินห้าร้อยกิโลกรัมต่อหนึ่งตารางเมตร
คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกัน
ตารางเมตรละ ๔
บาท
(ง) ป้าย คิดตามพื้นที่ของป้ายโดยเอาส่วนกว้างที่สุด
คูณด้วยส่วนยาวที่สุด
ตารางเมตรละ ๔
บาท

อัตราค่าธรรมเนียม (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
อัตราค่าธรรมเนียม (๖ ทวิ) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๙๕ อัตราค่าธรรมเนียม (๖ ตรี) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๙๖ อัตราค่าธรรมเนียม (๘ ทวิ) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๙๓
๙๔

- ๖๖๑ (จ) อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน
ทางหรือท่อระบายน้า รั้ว หรือกาแพง
รวมทั้งประตูรั้วหรือกาแพง คิดตามความยาว
เมตรละ
๑
บาท
ในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตร ตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไปให้ถือ
เป็นหน่วยเต็ม ถ้าต่ากว่ากึ่งหนึ่งให้ปัดทิ้ง

- ๖๖๒ หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ และพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช ๒๔๗๖ ได้
ประกาศใช้มานานแล้ว แม้ว่า ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกันอยู่ตลอดมา แต่ปัจจุบันบ้านเมืองได้เจริญก้าวหน้าและ
ขยายตัวมากขึ้น ฉะนั้น เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้าน
การควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพ
สิ่ งแวดล้ อม การผั งเมือง การสถาปั ตยกรรม และการอานวยความสะดวกแก่การจราจร สมควรปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้เสีย
ใหม่ และสมควรรวมกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวเข้าเป็นฉบับเดียวกัน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕๙๗
มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บั ง คั บ ยั ง คงปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ ไปจนกว่ า จะมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ขึ้ น ใหม่ ต าม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๘ บรรดาคาขออนุญาตใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังอยู่
ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตมิได้มาขอรับคืนจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคาขออนุญาตดังกล่าว
ต่อไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๙ บรรดาเขตเพลิงไหม้ที่ได้มีประกาศใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ตาม
มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นเริ่มต้นดาเนินการปรับปรุงภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและให้นามาตรา
๖๐ ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๐ บรรดากฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือคาสั่งที่ได้ออกตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับบทบัญญัติที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบทบัญญัติ ใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ว่าด้วยการออกอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ให้เหมาะสมและ
คล่องตัวมากยิ่งขึ้น เพิ่มเติมบทบัญญัติว่าด้วยการแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบก่อนการดาเนินการก่อสร้าง
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร แทนการขออนุญาต เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่ประชาชน
มากยิ่ ง ขึ้ น ปรั บ ปรุ ง อ านาจหน้ า ที่ ข องเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ในการบั ง คั บ การตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงบทกาหนดโทษ อัตราโทษ และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเปรียบเทียบ
คดีให้เหมาะสมกับ สภาวะทางเศรษฐกิจและลักษณะของการกระทาความผิด และปรับปรุงบทบัญญัติอื่นที่
๙๗

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๙/ตอนที่ ๓๙/หน้า ๑/ ๖เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕

- ๖๖๓ เกี่ ย วข้ อ งให้ ส อดคล้ อ งกั บ การปรั บ ปรุ งบทบั ญ ญั ติ ดั งกล่ าวข้ างต้ น หรื อ ให้ เหมาะสมและชั ด เจนยิ่ งขึ้ น จึ ง
จาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓๙๘
มาตรา ๓๑ กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ มติ หรื อ ค าสั่ งใดที่ อ้ า งถึ งโรงมหรสพตาม
พระราชบัญญัติป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ให้ถือว่ากฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือคาสั่งนั้นอ้างถึงโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๒ บรรดาคาขออนุญาตตามพระราชบัญญั ติป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่ น
มหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ที่ได้ยื่น ไว้ก่อนวันที่พ ระราชบั ญ ญั ตินี้ใช้บั งคับ และยังอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของเจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง ให้ถือว่าเป็นคาขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๓ ใบอนุญาตให้ก่อสร้างโรงมหรสพและใบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติม
โรงมหรสพที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ ใช้ได้ต่อไปโดยให้ถือเป็นใบอนุญาตก่อสร้างโรงมหรสพหรือใบอนุญาต
ดัดแปลงโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
แล้วแต่กรณี
มาตรา ๓๔ ใบอนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่แสดงการมหรสพที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
ภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ใช้ได้ต่อไป
จนกว่ าจะสิ้ น อายุ ถ้ าผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตดั งกล่ าวประสงค์ จ ะใช้ ส ถานที่ นั้ น เป็ น โรงมหรสพต่ อ ไปหลั งจาก
ใบอนุญาตสิ้นอายุ และได้ยื่นคาขออนุญาตใช้สถานที่ดังกล่าวเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพต่ อไปก่อนวันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้โรงมหรสพนั้นต่อได้ตามใบอนุญาตเดิม เว้นแต่ผู้มีอานาจอนุญาต
ตามมาตรา ๓๙ เบญจ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
จะมีคาสั่งไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่นั้นเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๕ บรรดาคาขออนุญาตที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ถือว่าเป็นคาขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่คาขออนุญาตดังกล่าวมีข้อความแตกต่างไปจากคา
ขออนุ ญ าตตามพระราชบั ญ ญั ติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญั ตินี้ ให้ เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็นเพื่อให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

๙๘

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๗/ตอนที่ ๔๒ ก/หน้า ๑/ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

- ๖๖๔ มาตรา ๓๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้แก่บุคคลใดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้คง
ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น
มาตรา ๓๗ บรรดากฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือคาสั่งที่ได้ออกตามพระราชบัญญัติ
ควบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้
ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมี
กฎกระทรวง ข้อบัญ ญัติท้องถิ่น หรือคาสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องนั้น ๆ ใช้บังคับ
หมำยเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันการพัฒนาประเทศได้มีความ
เจริ ญ ก้ าวหน้ าอย่ างรวดเร็ ว โดยเฉพาะได้ มี ก ารขยายตั ว ของเมื องในด้ านการก่ อ สร้างอาคารเพิ่ ม มากขึ้ น
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่ใช้บังคับอยู่ไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน สมควร
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเสียใหม่ โดยกาหนดมาตรการในด้านการควบคุมเกี่ยวกับความ
มั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง
การสถาปั ต ยกรรม และการอ านวยความสะดวกแก่ ก ารจราจร นอกจากนี้ กฎหมายว่ าด้ ว ยการป้ อ งกั น
ภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
ประกอบกับโรงมหรสพก็เป็นอาคารอย่างหนึ่ง สมควรที่จะนาหลักการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้โรงมหรสพมา
บัญญัติรวมเป็นฉบับเดียวกันกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเพื่อสะดวกต่อการใช้กฎหมาย และสมควร
กาหนดให้สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการขนส่ง บุคคลในลักษณะกระเช้าไฟฟ้าหรือสิ่งที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นเครื่องเล่นในสวนสนุก หรือสถานที่อื่นใดเพื่อประโยชน์ในลักษณะเดียวกันเป็นอาคารตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารด้วย จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
*พระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้อ งกับกำรโอนอำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๙๙
มาตรา ๔๗ ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
(๑) ให้แก้ไขคาว่า “กรมโยธาธิการ” เป็น “กรมโยธาธิการและผังเมือง” คาว่า “อธิบดีกรม
โยธาธิ ก าร” เป็ น “อธิ บ ดี ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง” และค าว่ า “ผู้ แ ทนส านั ก งานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม” เป็น “ผู้แทนสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” และคาว่า “โยธาธิ
การจังหวัด” เป็น “โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด”
(๒) ให้ตัดคาว่า “ผู้อานวยการสานักผังเมือง” ออก เพื่อให้สอดคล้องกับการยุบเลิกกรมการ
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 ได้บั ญ ญั ติให้ จั ดตั้งส่ วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภ ารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร และอานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม นั้ น แล้ ว และเนื่ องจากพระราชบัญ ญั ติดังกล่าวได้บัญ ญั ติให้ โอนอานาจหน้าที่ของส่ วนราชการ
รัฐมนตรีผู้ดารงตาแหน่ง หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการ
แก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่
ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้อง
กับการโอนส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอน
อานาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการ หรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็น
ของหน่วยงานใด หรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้
ดารงตาแหน่ ง หรือผู้ ซึ่งปฏิบั ติห น้ าที่ของส่ วนราชการให้ ตรงกับการโอนอานาจหน้าที่ และเพิ่ มผู้ แทนส่ว น
ราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่
รวมทั้ งตั ด ส่ ว นราชการเดิ ม ที่ มี การยุ บ เลิ ก แล้ ว ซึ่ งเป็ น การแก้ ไขให้ ต รงตามพระราชบั ญ ญั ติ และพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐๑๐๐
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหา
ความยากจนและขยายโอกาสให้คนยากจน และคนด้อยโอกาส ซึ่งนโยบายประการหนึ่งคือการส่งเสริมให้ผู้ มี
รายได้น้อยมีที่อยู่อาศัย รวมทั้งได้รับการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้น ดังนั้น เพื่อให้กระทรวง ทบวง
กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นของรัฐสามารถ
ดาเนินการจัดให้มีหรือพัฒนาที่อยู่อาศัยต้นทุนต่าสาหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยไม่มีปัญหาอุปสรรคใน
ด้ า นการขออนุ ญ าตก่ อ สร้ า ง หรื อ ด้ า นข้ อ ก าหนดมาตรฐานอาคารในบางเรื่อ งที่ ไม่ เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ
ความมั่น คงแข็งแรงหรือความปลอดภัยของอาคาร เช่น ระยะถอยร่น เนื้อที่ของที่ว่างภายนอกอาคารหรือ
ระยะห่างจากแนวเขตที่ ดิน เป็นต้น สมควรยกเว้น ผ่อนผัน หรือกาหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารบางประการ โดยออกเป็นกฎกระทรวง เพื่อให้อาคารที่หน่วยงานของรัฐดังกล่าวจัดให้มี
หรือพัฒนานั้นสอดคล้องกับความต้องการและฐานะทางเศรษฐกิจของผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง จึงจาเป็นต้อง
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
เป็นปีที่ ๕๕ ในรัชกำลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
ให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ ตราพระราชบัญญั ติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓”
มาตรา ๒ ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ใช้ บั งคั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดสามสิ บ วัน นั บ แต่ วั น ประกาศใน
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) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศ
กาหนดในราชกิจจานุเบกษา
(๕) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๖) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
เพื่อประโยชน์ในการป้ องกัน อันตรายที่จะเกิดจากการขุดดินหรือถมดิน ถ้าการขุดดินหรือ
ถมดินอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน รัฐมนตรีจะ
ประกาศกาหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ในท้องที่อื่นนอกจากท้องที่ตามวรรคหนึ่งตามที่เห็นว่าจาเป็นก็ได้
ประกาศตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศไว้โดยเปิดเผยก่อนวั นใช้บังคับไม่น้อย
กว่าเจ็ดวัน ประกาศดังกล่าวให้ปิดไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอาเภอหรือกิ่งอาเภอ ที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบล ที่ทาการกานัน และที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน แห่งท้องที่ที่กาหนดไว้ในประกาศ
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด หรือทราย และอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ที่เจือปนกับดิน
“พื้นดิน” หมายความว่า พื้นผิวของที่ดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ
“ขุด ดิน ” หมายความว่า กระทาแก่พื้น ดินเพื่อน าดิน ขึ้นจากพื้น ดิน หรือทาให้ พื้ นดิน เป็ น
บ่อดิน
“บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พื้นดิน ที่เกิดจากการขุดดิน
“ถมดิน” หมายความว่า การกระทาใด ๆ ต่อดินหรือพื้นดินเพื่อให้ระดับดินสูงขึ้นกว่าเดิม
“เนินดิน” หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถมดิน
“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดินที่จะ
ขุดดินหรือถมดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง
“รายการ” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกของบ่อดิน
ที่จะขุดดิน หรือความสูงของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินระยะห่างจากขอบบ่อดิน
หรือเนินดินถึงที่ดินหรื อสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และ
วิธีการในการขุดดินหรือถมดิน
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า
(๑) นายกเทศมนตรี สาหรับในเขตเทศบาล
(๒) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(๓) นายกเมืองพัทยา สาหรับในเขตเมืองพัทยา
(๔) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบล
(๕) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้ง
ขึ้นกาหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น สาหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
(๖) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาหรับในเขตท้องที่อื่น นอกจาก (๑) ถึง (๕)

- ๖๖๙ “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน
“พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ” หมายความว่า ผู้ ซึ่ งเจ้าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น แต่ งตั้ งให้ ป ฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่การขุดดินและถมดินซึ่งกระทาได้โดยอาศัยอานาจ
ตามกฎหมายอื่นที่ได้กาหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้ตามกฎหมายนั้นแล้ว
มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างตลอดจนการอื่น
ที่ จ าเป็ น เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ รั ฐ มนตรี โ ดยค าแนะน าของคณะกรรมการมี อ านาจออก
กฎกระทรวงกาหนด
(๑) บริเวณห้ามขุดดินหรือถมดิน
(๒) ความสัมพัน ธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินตามชนิดของดินความลึ กและ
ขนาดของบ่อดินที่จะขุดดิน ความสูงและพื้นที่ ของเนินดินที่จะถมดิน และระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดิน
ถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น
(๓) วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
(๔) วิธีการให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก
(๕) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นในการขุดดินหรือถมดิน
มาตรา ๗ ในกรณี ที่ได้มีการออกกฎกระทรวงกาหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ แล้วให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๘
ในกรณีที่ยังมิได้มีการออกกฎกระทรวงกาหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกาหนดเรื่องนั้นได้
ในกรณีที่ได้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกาหนดเรื่องใดตามวรรคสองแล้ว ถ้าต่อมามีการออก
กฎกระทรวงกาหนดเรื่องนั้ น ให้ข้อกาหนดของข้อบัญ ญัติท้องถิ่นในส่ วนที่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงเป็น
อันยกเลิก และให้ข้อกาหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงยังคงใช้บังคับต่อไปได้
จนกว่าจะมีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นใหม่ตามมาตรา ๘ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
การยกเลิกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคสาม ย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อการดาเนินการที่ได้
กระทาไปแล้วโดยถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น
มาตรา ๘ ในกรณีที่ได้มีการออกกฎกระทรวงกาหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ แล้ว ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องนั้นได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกาหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพิ่มเติ มจากที่กาหนดไว้ใน
กฎกระทรวง โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว
(๒) เป็ น การออกข้อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ก าหนดเรื่อ งนั้ น ขั ด หรือ แย้ งกั บ กฎกระทรวงดั งกล่ าว
เนื่องจากมีความจาเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่น

- ๖๗๐ การออกข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ตาม (๒) ให้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ได้ เมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี
คณะกรรมการจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบในข้อบัญญัติท้องถิ่น
ตาม (๒) ให้เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น ถ้าไม่ให้ความเห็นชอบให้แจ้งเหตุผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทราบด้วย
ถ้าคณะกรรมการพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นไม่เสร็จภายในกาหนดเวลาตามวรรคสาม
ให้ถือว่าคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบในข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นแล้ว และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เสนอรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไป ถ้ารัฐมนตรีไม่สั่งการภายในสามสิบวั นนับแต่วันที่ได้รับข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นให้
ถือว่ารัฐมนตรีได้อนุมัติตามวรรคสอง
มาตรา ๙ การแจ้งหรือการส่งคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ให้ทาเป็น
หนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้แจ้ง ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน เจ้าของที่ดิน หรือตัวแทน แล้ว แต่กรณี
ณ ภูมิลาเนาของผู้นั้น หรือจะทาเป็นหนังสือและให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อรับแทนการส่งทางไปรษณีย์ก็ได้
ในกรณี ที่ ไม่ อาจดาเนิ น การตามวรรคหนึ่ งได้ ให้ ปิ ดประกาศส าเนาหนังสื อแจ้งหรือค าสั่ ง
แล้วแต่กรณี ไว้ในที่เปิดเผยและเห็น ได้ง่าย ณ บริเวณที่มีการขุดดินหรื อถมดิน และให้ ถือว่าผู้แจ้ง ผู้ ขุดดิน
ผู้ถมดิน เจ้าของที่ดิน หรือตัวแทน ได้ทราบคาสั่งนั้น เมื่อพ้นกาหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้มีการปิดประกาศ
ดังกล่าว
มาตรา ๑๐ ให้ รั ฐ มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบั ญ ญั ตินี้ และมี
อานาจออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้และกาหนด
กิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมกำรกำรขุดดินและถมดิน

มาตรา ๑๑ ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึ่ งเรียกว่า “คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน ”
ประกอบด้ว ยอธิบ ดีกรมโยธาธิการและผั งเมื อง*เป็ น ประธานกรรมการ ผู้ แ ทนกรมทรัพ ยากรธรณี ผู้ แทน
กรมที่ดิน ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมศิลปากร ผู้แทนสานักนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม* ผู้แทนกรมการผังเมือง ผู้แทนสภาวิศวกร และผู้แทนสภาสถาปนิก
แห่งละหนึ่ งคน และผู้ทรงคุณ วุฒิ อีกไม่เกิน สี่คนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และให้ หัวหน้าสานักงาน
คณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง* เป็นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คาแนะนาในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๖

- ๖๗๑ (๒) ให้คาแนะนาแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) พิจารณาอุทธรณ์คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๓ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสามปี
ในกรณีมีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตาแหน่ง
ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งนั้นอยู่ในตาแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองคราวติดต่อกัน
มาตรา ๑๔ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๓ กรรมการซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมาก กรรมการคนหนึ่ ง ให้ มี เสี ย งหนึ่ ง ใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๖ คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการ
ตามที่ ค ณะกรรมการมอบหมาย ตลอดจนเชิ ญ บุ ค คลใด ๆ มาให้ ข้ อ เท็ จ จริ ง ค าอธิ บ ายค าแนะน าหรื อ
ความเห็นได้
ให้นามาตรา ๑๕ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
หมวด ๒
กำรขุดดิน
มาตรา ๑๗ ผู้ใดประสงค์จะทาการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือ
มีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนั กงานท้องถิ่นประกาศกาหนด
ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

- ๖๗๒ (๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทาการขุดดิน
(๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
(๓) รายการที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖
(๔) วิธีการขุดดินและการขนดิน
(๕) ระยะเวลาทาการขุดดิน
(๖) ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๗) ที่ตั้งสานักงานของผู้แจ้ง
(๘) ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทาการขุดดิน
(๙) เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ถ้าผู้แจ้งได้ดาเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออก
ใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทาการขุดดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง
ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่มีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้แจ้ งได้รับแจ้งให้แก้ไข
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นผล
ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนดตามวรรคสาม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออก
ใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง
ผู้ได้รับใบรับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๘ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก็บได้ตามมาตรา ๑๗ วรรคห้า ให้เป็นรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่มีการขุดดินนั้น
มาตรา ๑๙ ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ ต้องเก็บใบรับแจ้งแผนผัง บริเวณ
และรายการไว้ที่สถานที่ขุดดินหนึ่งชุด และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้
ถ้าใบรับแจ้งชารุด สูญหาย หรือถูกทาลายในสาระสาคัญ ให้ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ ขอรับ
ใบแทนใบรับแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับ แต่วันที่ทราบถึงการชารุดสูญหายหรือถูกทาลาย
ดังกล่าว
มาตรา ๒๐ ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ ต้องทาการขุดดินให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๖
มาตรา ๒๑ ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ ต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐
และต้องรับผิดในการกระทาของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระทาในทางการที่จ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
มาตรา ๒๒ การได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๗ ไม่เป็นเหตุคุ้มครอง
การขุดดินที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อสภาพแวดล้อมผู้ขุดดินไม่ว่าจะเป็นเจ้าของ

- ๖๗๓ ที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ลูกจ้างหรือตัวแทน ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น เว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่
ต้องรับผิดตามกฎหมาย
มาตรา ๒๓ การขุ ด บ่ อ น้ าใช้ ที่ มี พื้ น ที่ ป ากบ่ อ ไม่ เกิ น สี่ ต ารางเมตร ผู้ ขุ ด ดิ น ไม่ ต้ อ งแจ้ งต่ อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มาตรา ๒๔ การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้ นดินไม่เกินสามเมตร เมื่อจะขุดดินใกล้แนว
เขตที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน ต้องจัดการป้องกันการพังทลาย
ของดินตามวิสัยที่ควรกระทา
มาตรา ๒๕ ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดาบรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ หยุด
การขุดดินในบริเวณนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พบ และให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้กรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรธรณี แล้วแต่กรณี ทราบโดยด่วน ในกรณีเช่นนี้ ให้
ผู้ขุดดินปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
หมวด ๓
กำรถมดิน

มาตรา ๒๖ ผู้ใดประสงค์จะทาการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่าง
เจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกาศก าหนด ต้อ งจั ด ให้ มี การระบายน้าเพี ย งพอที่ จะไม่ ก่อให้ เกิ ดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ ดิ นที่ อ ยู่
ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น
พื้นที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินสองพันตารางเมตร
การถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ
ก าหนดตามวรรคหนึ่ ง นอกจากจะต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารระบายน้ าตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งแจ้ งการถมดิ น นั้ น ต่ อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ถ้าผู้แจ้งได้ดาเนินการตามที่ระบุ ไว้ในวรรคสามโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออก
ใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทาการถมดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง ให้นาบทบัญญัติมาตรา
๑๗ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๗ ผู้ถมดินตามมาตรา ๒๖ ต้องทาการถมดินให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๖

- ๖๗๔ มาตรา ๒๘ ผู้ถมดินตามมาตรา ๒๖ ต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗
และต้องรับผิดในการกระทาของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระทาในทางการที่จ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
หมวด ๔
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่

มาตรา ๒๙ ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจได้รับความเสียหายจาก
การขุดดินหรือถมดินอันไม่ปฏิบัติต ามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๗ มีสิทธิร้องขอให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นสั่งให้หยุดการขุดดินหรือถมดินนั้นได้
เมื่อ ได้ รับ คาร้ องขอตามวรรคหนึ่ ง ให้ เจ้าพนั กงานท้ องถิ่ นสั่ งให้ พ นั กงานเจ้าหน้าที่ เข้าไป
ตรวจสอบสถานที่ ขุ ด ดิ น หรื อ ถมดิ น และรายงานต่ อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ถ้ า เจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น เห็ น ว่ า
ความเสียหายได้เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการขุดดินหรือถมดินนั้น ให้มีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือสั่งให้
ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
หรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั้นได้ ตามที่เห็นสมควร
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรานี้ ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย
ด้วย
มาตรา ๓๐ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินตามมาตรา ๑๗
หรือการถมดินตามมาตรา ๒๖ ว่าได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญั ตินี้หรือกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญ ญั ตินี้ หรือไม่ ทั้งนี้ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือใน
ระหว่างเวลาทาการ และให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือตัวแทนหรือเจ้าของที่ดินอานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๓๑ ในกรณี ที่ พ นั ก งานเจ้ าหน้ าที่ เห็ น ว่าการขุ ด ดิ น หรื อ การถมดิ น ได้ ก่ อ หรือ อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มี
คาสั่งให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น หรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือการถมดินนั้น แล้วแต่กรณี และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออก
คาสั่งเป็นหนังสือตามที่เห็นว่าจาเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับความเสียหายนั้นได้
ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีคาสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของ
ที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดิน
หรือถมดินนั้นตามที่เห็นว่าจาเป็นได้ แล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบทันที ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เห็นชอบด้วยกับคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้มีคาสั่งสั่งให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้ถือว่าคาสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาตั้งแต่ต้น

- ๖๗๕ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่มีหนังสือสั่งภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้คาสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นอันสิ้นผล
มาตรา ๓๒ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งแสดง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๓ ในการปฏิ บัติการตามพระราชบัญ ญั ตินี้ ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๕
กำรอุทธรณ์

มาตรา ๓๔ ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินผู้ใดไม่พอใจคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
มาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้มีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคาสั่ง
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ออกคาสั่งตามวรรคหนึ่งในฐานะเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ให้อุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคาสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ถ้าผู้อุทธรณ์ประสงค์จะขอทุเลาการบังคับตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ยื่นคาขอทุเลาพร้อม
อุทธรณ์ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการจะอนุญาตให้ทุเลาโดยมีเงื่อนไขหรือไม่ก็ได้ หรือ
จะสั่งให้วางเงินหรือหลักทรัพย์ประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นก็ได้
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี พิจารณาคาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
คาวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
หมวด ๖
บทกำหนดโทษ

มาตรา ๓๕ ผู้ใดทาการขุดดินตามมาตรา ๑๗ หรือทาการถมดินตามมาตรา ๒๖วรรคสาม
โดยไม่ได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๖ วรรคสี่ แล้วแต่กรณี
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

- ๖๗๖ หากการกระทาตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในบริเวณห้ามขุดดินหรือถมดินตามมาตรา ๖ (๑) ผู้นั้น
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๓๖ ผู้ ใดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๒๐ หรื อ มาตรา ๒๗ ต้ อ งระวางโทษปรั บ ไม่ เกิ น
สามหมื่นบาทและปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๓๗ ผู้ใดไม่ป ฏิบั ติตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๓๘ ผู้ ใดขัดขวางหรือไม่ อานวยความสะดวกตามสมควรแก่พ นักงานเจ้าหน้าที่ ใน
การปฏิบัติการตามมาตรา ๓๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา ๓๙ ผู้ขุดดินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๐ ผู้ ใดได้ รับ คาสั่ งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ ห ยุดการขุดดิน หรือการถมดิน ตาม
มาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งนั้นต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๑ ผู้ ใดได้รับ คาสั่งของเจ้าพนัก งานท้องถิ่นให้ จัดการป้องกันความเสี ยหายที่อาจ
เกิ ดขึ้ น หรื อจั ดการแก้ ไขการขุ ด ดิน หรื อ ถมดิ น ตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ งหรือ
วรรคสอง ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งนั้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาทและปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกิน
ห้าร้อยบาท ตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๔๒ บรรดาความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ น อกจากมาตรา ๓๕ วรรคสองให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายมีอานาจเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาได้ เมื่อผู้ต้องหา
ได้ชาระค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้วให้ถื อว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาอาญา
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วน บริษัทหรือนิติบุคคลอื่นกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้ กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระทาอันเป็นความผิดนั้นต้องระวางโทษตามที่บัญญัติ
ไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทานั้นได้กระทาโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย
มาตรา ๔๔ ในกรณี ที่ มี ก ารกระท าความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ถื อ ว่ า เจ้ า ของ
อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใกล้ชิดหรือติดต่อกับที่ดินที่มีการกระทาความผิดเกิดขึ้นและได้รับความเสียหาย เนื่องจาก
การกระทาความผิดนั้น เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา

- ๖๗๗ บทเฉพำะกำล

มาตรา ๔๕ ผู้ ใดขุ ด ดิ น หรื อ ถมดิ น อั น มี ลั ก ษณะที่ ต้ อ งแจ้ ง ต่ อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตาม
พระราชบัญญัตินี้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับในท้องที่ใด ให้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ หรือมาตรา
๒๖ แล้วแต่กรณี ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับในท้องที่นั้น และเมื่อได้ดาเนินการ
แล้วให้ถือว่าผู้นั้นได้รับใบรับแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร
ชวน หลีกภัย
นำยกรัฐมนตรี

- ๖๗๘ อัตรำค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย

ค่าธรรมเนียม
(๑) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน
(๒) ค่าคัดสาเนาหรือถ่ายเอกสาร
ค่าใช้จ่าย
(๑) ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานที่
ขุดดินหรือถมดิน
(๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบ
สถานที่ขุดดินหรือถมดิน

ฉบับละ
หน้าละ

๒,๐๐๐ บาท
๕
บาท

ให้จ่ายเท่าที่จาเป็นและใช้จ่ายไปจริง
ให้จ่ายเท่าที่จาเป็นตามระเบียบของ
ทางราชการแก่ผู้ไปทางานเท่าอัตรา
ของทางราชการ

- ๖๗๙ หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีการขุดดินเพื่อนาดินไปถม
พื้น ที่ที่ทาการก่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือเพื่อกิจการอื่นอย่างกว้างขวาง แต่การขุดดินหรือถมดินดังกล่าวยังไม่
เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการจึงอาจก่อให้ เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินและความปลอดภัยของประชาชนได้
สมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินเพื่อให้การขุดดินหรือถมดินในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร
เมื อ งพั ท ยา องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ตามที่ ก ฎหมายโดยเฉพาะจั ด ตั้ ง ขึ้ น ซึ่ ง รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษาและบริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และในท้องที่อื่นที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนดเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
*พระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับกำรโอนอำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒
มาตรา ๙ ในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้แก้ไขคาว่า “กรมโยธาธิ
การ” เป็ น “กรมโยธาธิการและผั งเมื อง” ค าว่า “อธิบ ดีกรมโยธาธิการ” เป็น “อธิบ ดีกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง” และคาว่า “ผู้แทนสานั กงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม” เป็น “ผู้แทนสานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บั ญ ญั ติให้ จั ดตั้งส่ วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภ ารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม นั้ น แล้ ว และเนื่ องจากพระราชบัญ ญั ติดังกล่าวได้บัญ ญั ติให้ โอนอานาจหน้าที่ของส่ วนราชการ
รัฐมนตรีผู้ดารงตาแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไข
บทบัญญัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏใน
พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอน
ส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอานาจ
หน้ าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของ
หน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ดารง
ตาแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอานาจหน้าที่ และเพิ่มผู้แทนส่วนราชการใน
คณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วน
ราชการเดิมที่มีการยุ บ เลิกแล้ ว ซึ่งเป็ น การแก้ไขให้ ตรงตามพระราชบัญ ญั ติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่ าว
จาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
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คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
นายกมล สุขสมบูรณ์
นายวีระชัย ชมสาคร

ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
รองปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะผู้จัดทำ
นายมานะ บุญยะโภคา
นายพิพิธ ทิพย์ธนสาร
นางสาวอภิรดี ประเสริฐฤทธี
ว่าที่ร้อยตรีสุระชัย เอนกรัตน์
นายพณศักร เอี่ยมสุภาษิต
นางสาวกัลยา สิทธิจันทร์
นางสาวสารวย สียดยอ

รองผู้อานวยการสานักงานฯ ด้านแผน นิติการ
การประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
ผู้อานวยการส่วนนิติการ
นิติกรชานาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานบันทึกข้อมูล
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