อานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด พ.ศ.2540 ได้
กาหนดให้ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดมีหน้าที่ ดังนี้
มาตรา 45 องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดมีอานาจหน้าที่ดาเนินกิจการภายในเขตองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ดังต่อไปนี้
(1) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขดั หรื อแย้งต่อกฎหมาย
(2) จัดทาแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด และประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรี กาหนด
(3) สนับสนุนสภาตาบลและราชการส่ วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(4) ประสานและให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิหน้าที่ของสภาตาบลและราชการส่ วนท้องถิ่นอื่น
(5) แบ่งสรรเงินซึ่ งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตาบลและราชการส่ วนท้องถิ่นอื่น
(6) อานาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการส่ วนจังหวัด พ.ศ.2498 เฉพาะ
ภายในเขตสภาตาบล
(7) คุม้ ครอง ดูแล และบารุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
(8) จัดทากิจการใด ๆ อันเป็ นอานาจหน้าที่ของราชการส่ วนท้องถิ่นอื่นที่อยูใ่ นเขตองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัด และกิจการนั้นเป็ นการสมควร ให้ราชการส่ วนท้องถิ่นอื่นร่ วมกันดาเนิ นการหรื อให้องค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดจัดทา ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(9) จัดทากิจการอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ ีหรื อกฎหมายอื่นกาหนดให้เป็ นอานาจหน้าที่
ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัด บรรดาอานาจหน้าที่ใดซึ่ งเป็ นของราชการส่ วนกลาง หรื อราชการส่ วน
ภูมิภาคอาจมอบอานาจให้องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดปฏิบตั ิได้ ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 46 องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอาจจัดทากิจการใด ๆ อันเป็ นอานาจหน้าที่ของราชการส่ วนท้องถิ่น
อื่นหรื อองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด อื่นที่อยูน่ อกเขตจังหวัดได้เมื่อได้รับความยินยอมจาก ราชการส่ วน
ท้องถิ่นอื่นหรื อองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา 47 กิจการใดเป็ นกิจการที่องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดพึงจัดทาตามอานาจหน้าที่ ถ้าองค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดไม่จดั ทา รัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจมีคาสั่งให้ราชการส่ วนกลางหรื อ
ราชการส่ วนภูมิภาคจัดทากิจการนั้นได้ ในกรณี ที่ราชการส่ วนกลางหรื อราชการส่ วนภูมิภาคจัดทากิจการ
ตามวรรคหนึ่งให้คิดค่าใช้จ่ายและค่าภาระต่างๆ ตามความเป็ นจริ งได้ตามอัตราและระยะเวลาที่เหมาะสม
มาตรา 48 องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอาจให้บริ การแก่เอกชน ส่ วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรื อราชการส่ วนท้องถิ่นอื่น โดยเรี ยกค่าบริ การได้ โดยตราเป็ นข้อบัญญัติ

มาตรา 49 องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอาจมอบให้เอกชนกระทากิจการซึ่ งอยูใ่ นอานาจหน้าที่ขององค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดและเรี ยกเก็บ ค่าธรรมเนียม ค่าบริ การหรื อค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องแทนองค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดได้ แต่ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจาก สภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดและผูว้ า่ ราชการจังหวัด
เสี ยก่อน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้กระทากิจการตาม วรรคหนึ่งให้เป็ นไปตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด สิ ทธิ ในการกระทากิจการตามวรรคหนึ่ง เป็ นสิ ทธิ เฉพาะตัวจะโอนไม่ได้
มาตรา 50 การดาเนินกิจการขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดที่มีลกั ษณะเป็ นการพาณิ ชย์อาจทาได้โดยการ
ตราเป็ นข้อบัญญัติ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา 51 ข้อบัญญัติจะตราขึ้นได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี
(2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดตราข้อบัญญัติหรื อให้มีอานาจตราข้อบัญญัติ
(3) การดาเนิ นการพาณิ ชย์ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดตามมาตรา 50 ในข้อบัญญัติจะกาหนดโทษผู ้
ละเมิดข้อบัญญัติไว้ดว้ ยก็ได้ แต่หา้ มมิให้กาหนดโทษจาคุกเกินหกเดือน และหรื อปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท
เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็ นอย่างอื่น
มาตรา 52 ร่ างข้อบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดหรื อสมาชิกสภาองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัด ร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
จะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
มาตรา 53 ข้อบัญญัติจะใช้บงั คับได้เมื่อผูว้ า่ ราชการจังหวัดอนุมตั ิและประกาศไว้โดยเปิ ดเผย ณ ที่ทาการ
ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัด แล้วสิ บห้าวันเว้นแต่ในกรณี ฉุกเฉิ นถ้ามีความระบุไว้ในข้อบัญญัติน้ นั ว่าให้
ใช้บงั คับได้ทนั ที ให้ใช้บงั คับข้อบัญญัติในวันที่ประกาศ เมื่อผูว้ า่ ราชการจังหวัดได้รับร่ างข้อบัญญัติแล้ว
ต้องอนุมตั ิและประกาศภายในสิ บห้าวัน ถ้าผูว้ า่ ราชการจังหวัดไม่อนุมตั ิและประกาศ ร่ างข้อบัญญัติภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผูว้ า่ ราชการจังหวัดไม่เห็นด้วยกับร่ างข้อบัญญัติ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดจะอนุมตั ิ
ร่ าง ข้อบัญญัติใดมิ ได้ถา้ เห็นว่าร่ างข้อบัญญัติน้ นั เป็ นร่ างข้อบัญญัติที่ฝ่าฝื นกฎหมายหรื อ เป็ นร่ างข้อบัญญัติ
ที่ออกนอก เหนืออานาจ หน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ในกรณี เช่นนั้นให้ร่างข้อบัญญัติน้ นั เป็ นอัน
ตกไป
มาตรา 54 เมื่อสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดได้พิจารณาและเห็นชอบด้วยกับร่ างข้อบัญญัติใด ให้
ประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดส่ งร่ างข้อบัญญัติน้ นั ไปยังนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดเพื่อลง
นามแล้วส่ งไปยังผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดเพื่อพิจารณาภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่สภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดให้ความเห็นชอบในกรณี ที่

นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ไม่เห็นด้วยกับร่ างข้อบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดแล้ว ให้ส่งร่ างข้อบัญญัติน้ นั ไปยังผูว้ า่ ราชการ จังหวัดภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่งเพื่อให้
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดวินิจฉัยชี้ ขาด ถ้าผูว้ า่ ราชการจังหวัดเห็นด้วยกับสภาองค์การบริ หาร ส่ วนจังหวัด ให้ส่ง
ร่ างข้อบัญญัติน้ นั ให้กบั นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด และให้นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลงนาม
ภายในเจ็ดวัน นับแต่วนั ที่ได้รับคืนมา ถ้านายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดไม่ลงนามภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดลงนามและ ประกาศใช้บงั คับต่อไป ถ้าผูว้ า่ ราชการจังหวัดไม่เห็นด้วยกับสภา
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดให้ส่งร่ างข้อบัญญัติคืนไปยังสภาองค์การบริ หาร ส่ วนจังหวัด และให้สภา
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดพิจารณาใหม่ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับร่ างข้อบัญญัติคืนมา ถ้าสภา
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดยังยืนยันให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวน
สมาชิกสภา องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดเท่าที่มีอยูใ่ ห้ดาเนินการประกาศร่ างข้อบัญญัติน้ นั ใช้บงั คับต่อไป
มาตรา 55 เมื่อสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดได้พิจารณาและไม่เห็นชอบด้วยกับหลักการของร่ าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรื อร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้ส่งร่ างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี หรื อร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนั้น ไปยังผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่สภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดไม่ให้ความเห็นชอบ ในกรณี ที่ผวู ้ า่ ราชการจังหวัด
เห็นด้วย กับสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรื อร่ างข้อบัญญัติ
งบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติมนั้นเป็ นอันตกไป และให้นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดพ้นจากตาแหน่งนับ
แต่วนั ที่ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดมีหนังสื อแจ้งความเห็นชองของผูว้ า่ ราชการจังหวัด ไปยังประธานสภาองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัด ถ้าผูว้ า่ ราชการจังหวัดไม่เห็นด้วยกับสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ให้ส่งร่ าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรื อร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมคืนไปยัง สภาองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัด และให้สภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดพิจารณาใหม่ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับ
ร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรื อร่ างข้อบัญญัต ิิงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมคืนมา ถ้าสภา
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดยังยืนยันไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสี ยง ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกสภา
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรื อร่ าง ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเป็ นอันตกไป
มาตรา 56 ข้อบัญญัติให้ใช้บงั คับได้ในเขตขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับ
ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นอื่นในเขตจังหวัดนั้น ให้องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยจัดให้มี
ข้อบัญญัติที่ประกาศใช้บงั คับแล้วไว้ ณ ที่ทาการขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดและ กรมการปกครอง
เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
มาตรา 57 ในกรณี ฉุกเฉิ นซึ่ งจะเรี ยกประชุมสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดให้ทนั ท่วงทีมิได้ นายก
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอาจ ออกข้อบัญญัติชวั่ คราวได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสามัญ

ประจาสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด และเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิ ดเผย ณ ที่ทาการขององค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดแล้วให้ใช้บงั คับได้ ในการประชุมสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดคราวต่อไป ให้นาข้อบัญญัติ
ชัว่ คราวนั้น เสนอต่อสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดเพื่ออนุมตั ิ และเมื่อสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
อนุมตั ิแล้ว ให้ใช้ขอ้ บัญญัติชวั่ คราวนั้นเป็ นข้อบัญญัติต่อไป แต่ถา้ สภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดไม่อนุมตั ิ
ให้ขอ้ บัญญัติชวั่ คราวนั้นเป็ นอันตกไป แต่ท้ งั นี้ไม่กระทบกระเทือนถึงกิจการที่ได้เป็ นไปในระหว่าง
ที่ใช้ขอ้ บัญญัติชวั่ คราวนั้น
อานาจหน้าที่ตามมาตรา 17 และ มาตรา 24 แห่งพระราชกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2542ได้กาหนดให้ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดมีหน้าที่ ดังนี้
มาตรา 17 ภายใต้บงั คับมาตรา 16 ให้องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
บริ การสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน ในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
(1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรี กาหนด
(2) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(3) การประสานและให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น
(4) การแบ่งสรรเงินซึ่ งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น
(5) การคุม้ ครอง ดูแล และบารุ งรักษาป่ าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
(6) การจัดการศึกษา
(7) การส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย ความเสมอภาค และสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชน
(8) การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(9) การส่ งเสริ มการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
(10) การจัดตั้งและดูแลระบบบาบัดน้ าเสี ยรวม
(11) การกาจัดมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู รวม
(12) การจัดการสิ่ งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
(13) การจัดการและดูแลสถานีขนส่ งทั้งทางบกและทางน้ า
(14) การส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
(15) การพาณิ ชย์ การส่ งเสริ มการลงทุน และการทากิจการไม่วา่ จะดาเนินการเองหรื อร่ วมกับบุคคลอื่น
หรื อจากสหการ
(16) การสร้างและบารุ งรักษาทางบกและทางน้ าทื่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น
(17) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
(18) การส่ งเสริ มการกีฬา จารี ตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

(19) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อ
(20) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
(21) การขนส่ งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
(22) การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(23) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรี ยบร้อยในจังหวัด
(24) จัดทากิจการใดอันเป็ นอานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่อยูใ่ นเขตและกิจการ
นั้นเป็ นการสมควรให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น อื่นร่ วมกันดาเนิ นการหรื อให้องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
จัดทา ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(25) สนับสนุนหรื อช่วยเหลือส่ วนราชการ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(26) การให้บริ การแก่เอกชน ส่ วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น
(27) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้ อ้ ยโอกาส
(28) จัดทากิจการอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี หรื อกฎหมายอื่นกาหนดให้เป็ นอานาจและ
หน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
(29) กิจการอื่นใดที่เป็ นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา 24 องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด อาจมีรายได้จากภาษีอากรค่าธรรมเนียม และเงินรายได้ดงั ต่อไปนี้
(1) ภาษีบารุ งองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด สาหรับน้ ามันเบนซิ นและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซลและ
น้ ามันที่คล้ายกัน ก๊าชปิ โตรเลียมที่ใช้เป็ นเชื้อเพลิงสาหรับรถยนต์ซ่ ึ งเก็บจากการค้าภายในเขตจังหวัดโดย
ออกข้อบัญญัติจดั เก็บเพิ่มได้ไม่เกินลิตรละสิ บสตางค์สาหรับน้ ามัน และกิโลกรัมละไม่เกินสิ บสตางค์
สาหรับก๊าซปิ โตรเลียม
(2) ภาษีบารุ งองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสาหรับยาลูบ ซึ่ งเก็บจากการค้าในเขตจังหวัด โดยออกข้อบัญญัติ
จัดเก็บเพิม่ ได้ไม่เกินมวนละสิ บสตางค์
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรรในอัตราซึ่ งเมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา 23
(4) และมาตรา 25 (6) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิ บ ของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จดั เก็บได้หกั ส่ วนที่ตอ้ งจ่ายคืน
แล้ว โดยเป็ นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจดั เก็บเพิ่มขึ้นในอัตราซึ่ งเมื่อรวมกับอัตรา
ตามมาตรา 23 (5) แล้วไม่เกินแล้วไม่เกินร้อยละสามสิ บของอัตราภาษีที่จดั เก็บตามประมวลรัษฎากรโดย
เป็ นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(5) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วย
การขนส่ งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตาม กฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน
(6) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(7) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น

(8) ค่าภาคหลวงแร่ ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละยีส่ ิ บของค่าภาคหลวงแร่ ที่
จัดเก็บได้ภายในเขตองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนั้น
(9) ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิ โตรเลียมให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละยีส่ ิ บของ
ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียมที่จดั เก็บได้ภายในเขต องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนั้น
(10) ค่าธรรมเนียมบารุ งองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดโดยออกข้อบัญญัติเรี ยกเก็บจากผูพ้ กั ในโรงแรมตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(11) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหน้าที่ให้องค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดเป็ นเจ้าหน้าที่ดาเนินการภายในเขต องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนั้น และให้ตกเป็ นรายได้ขององค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัด
(12) ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เรี ยกเก็บจากผูใ้ ช้หรื อได้รับประโยชน์จากบริ การสาะารณะที่องค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดให้มีข้ ึน
(13) รายได้อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็ นขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัด

