พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
พ.ศ. 2542
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ ไว้ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
เป็ นปี ที่ 54 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศ
ว่า โดยที่เป็ นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นจึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้โดยคําแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า "พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542"
มาตรา 2* พระราชบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป *[รก.
2542/114ก/48/17 พฤศจิกายน 2542]
มาตรา 3 บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับใด ๆ ในส่ วนที่มีบญั ญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติน้ ี หรื อซึ่งขัด
หรื อแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัติน้ ี ให้ใช้พระราชบัญญัติน้ ีแทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ ี
"องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น" หมายความว่า องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดเทศบาล องค์การ
บริ หารส่ วนตําบล กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น ที่มีกฎหมายจัดตั้ง
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
"กรรมการ" หมายความว่า กรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
"รัฐมนตรี " หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา 5 ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี ทั้งนี้ ในส่ วนที่เกี่ยวกับอํานาจและหน้าที่ของตนและมี

อํานาจออกกฎกระทรวง และระเบียบเพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อ
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
หมวด 1
คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
มาตรา 6 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรี ยกว่า "คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น" ประกอบด้วย
(1) นายกรัฐมนตรี หรื อรองนายกรัฐมนตรี ซ่ ึ งนายกรัฐมนตรี มอบหมายเป็ นประธาน
(2) รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข เลขาธิ การ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิ การ ก.พ. เลขาธิ การคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงบประมาณ และอธิ บดีกรมการปกครอง
(3) ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจํานวนสิ บสองคน ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารองค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดสองคน ผูบ้ ริ หารเทศบาลสามคน ผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลห้าคน และผูบ้ ริ หาร
กรุ งเทพมหานคร ผูบ้ ริ หารเมืองพัทยาหรื อผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นรวม
สองคน ทั้งนี้ โดยให้ผบู ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทเลือกกันเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกรัฐมนตรี กาํ หนด
(4) ผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวนสิ บสองคน ประกอบด้วยบุคคลซึ่ งมีความรู ้ความเชี่ยวชาญในด้านการ
บริ หารราชการแผ่นดิน ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการปกครองส่ วนท้องถิ่นในสาขา
รัฐศาสตร์ หรื อรัฐประศาสนศาสตร์ และด้านกฎหมาย ทั้งนี้ การสรรหาผูท้ รงคุณวุฒิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกรัฐมนตรี กาํ หนด ให้หวั หน้าสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นเลขานุการคณะกรรมการ
มาตรา 7 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิตอ้ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่าํ กว่าสามสิ บห้าปี บริ บูรณ์
(3) ไม่เป็ นข้าราชการซึ่ งมีตาํ แหน่งหรื อเงินเดือนประจํา พนักงานหรื อลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็ นผูส้ อนใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
(4) ไม่เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง
(5) ไม่เป็ นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
(6) ไม่เป็ นเจ้าหน้าที่หรื อผูม้ ีตาํ แหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง

มาตรา 8 กรรมการตามมาตรา 6 (3) พ้นจากตําแหน่งเมื่อลาออก โดยยืน่ หนังสื อลาออกต่อ
ประธานกรรมการหรื อพ้นจากการเป็ นผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
มาตรา 9 กรรมการตามมาตรา 6 (4) มีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละสี่ ปี และอาจได้รับสรรหาเป็ น
กรรมการอีกได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน ถ้ากรรมการตามวรรคหนึ่งว่างลง ให้สรรหากรรมการแทน และให้
ผูซ้ ่ ึ งได้รับสรรหาอยูใ่ นตําแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยูข่ องผูซ้ ่ ึงตนแทน ในระหว่างที่ยงั มิได้สรรหา
กรรมการแทนตําแหน่งที่วา่ งตามวรรคสอง และยังมีกรรมการเหลืออยูเ่ กินกึ่งหนึ่ง ให้กรรมการที่เหลืออยู่
ปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปได้
มาตรา 10 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิพน้ จากตําแหน่ง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยยื่นหนังสื อลาออกต่อประธานกรรมการ
(3) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(4) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 7
(6) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก
มาตรา 11 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุมในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้
ขาดให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสี ยงหนึ่ง ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
มาตรา 12 ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจและหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) จัดทําแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและแผนปฏิบตั ิการเพื่อขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และรายงานต่อรัฐสภา
(2) กําหนดการจัดระบบการบริ การสาธารณะตามอํานาจและหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้วยกันเอง
(3) ปรับปรุ งสัดส่ วนภาษีและอากร และรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และ
ระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยคํานึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้วยกันเองเป็ นสําคัญ
(4) กําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่ วนกลางและราชการส่ วน
ภูมิภาคให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(5) ประสานการถ่ายโอนข้าราชการ ข้าราชการส่ วนท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจระหว่าง
ส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกับคณะกรรมการพนักงานส่ วนท้องถิ่นหรื อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการกําหนดอํานาจและหน้าที่การจัดสรรภาษีและอากร เงิน
อุดหนุน เงินงบประมาณที่ราชการส่ วนกลางโอนให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และการถ่ายโอนภารกิจ
ตาม (2) (3) และ (4)
(6) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี ให้มีการกระจายอํานาจการอนุมตั ิหรื อการอนุ ญาตตามที่มี
กฎหมายบัญญัติให้ตอ้ งขออนุมตั ิหรื อขออนุญาตไปให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยคํานึงถึงความ
สะดวก รวดเร็ วในการให้บริ การประชาชน และการกํากับดูแลให้เป็ นไปตามกฎหมายนั้น ๆ เป็ นสําคัญ
(7) เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณและการรักษาวินยั
ทางการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(8) เสนอแนะการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง
ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ และคําสั่งที่จาํ เป็ นเพื่อดําเนินการ ให้เป็ นไปตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต่อคณะรัฐมนตรี
(9) เร่ งรัดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับระเบียบ และคําสั่ง
ที่จาํ เป็ นเพื่อดําเนินการให้เป็ นไปตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(10) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี ในการจัดสรรเงินงบประมาณที่จดั สรรเพิ่มขึ้นให้แก่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น เนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจจากส่ วนกลาง
(11) พิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามความ
จําเป็ น
(12) เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีส่วนร่ วมของประชาชนในท้องถิ่น
(13) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาสั่งการในกรณี ที่ปรากฏว่าส่ วนราชการหรื อ
รัฐวิสาหกิจไม่ดาํ เนิ นการตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(14) เสนอรายงานเกี่ยวกับการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต่อ
คณะรัฐมนตรี อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
(15) ออกประกาศกําหนดตามที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี
(16) ปฏิบตั ิการอื่นตามที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ ีและกฎหมายอื่นประกาศของ
คณะกรรมการตาม (15) เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
มาตรา 13 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการเพือ่ ดําเนิ นการใดๆ ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายได้ให้นาํ บทบัญญัติมาตรา 11 มาใช้บงั คับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุ โลม
มาตรา 14 ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจออกคําสั่งเป็ น
หนังสื อเรี ยกให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่ งข้อมูลหรื อเอกสาร
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้ ในการนี้อาจเรี ยกบุคคลใด ๆ มาชี้แจงด้วยก็ได้
มาตรา 15 ให้มีสาํ นักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีอาํ นาจและหน้าที่ดงั ต่อไปนี้

(1) รับผิดชอบงานธุ รการของคณะกรรมการ
(2) รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์เกี่ยวกับการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ
(3) ร่ วมมือและประสานงานกับราชการส่ วนกลาง ราชการส่ วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ เพื่อดําเนินการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติน้ ี
(4) ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตามแผนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(5) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็ นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หรื อตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
หมวด 2
การกําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริ การสาธารณะ
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริ หารส่ วนตําบลมีอาํ นาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริ การสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้
(1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2) การจัดให้มีและบํารุ งรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรื อ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(4) การสาธารณู ปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
(5) การสาธารณู ปการ
(6) การส่ งเสริ ม การฝึ ก และประกอบอาชีพ
(7) การพาณิ ชย์ และการส่ งเสริ มการลงทุน
(8) การส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา และผูด้ อ้ ยโอกาส
(11) การบํารุ งรักษาศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(12) การปรับปรุ งแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย
(13) การจัดให้มีและบํารุ งรักษาสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
(14) การส่ งเสริ มกีฬา
(15) การส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย ความเสมอภาค และสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน
(16) ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง
(18) การกําจัดมูลฝอย สิ่ งปฏิกูล และนํ้าเสี ย
(19) การสาธารณสุ ข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุ สานและฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่น ๆ
(24) การจัดการ การบํารุ งรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่ าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
(25) การผังเมือง
(26) การขนส่ งและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรี ยบร้อย การส่ งเสริ มและสนับสนุนการป้ องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
(31) กิจการอื่นใดที่เป็ นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด
มาตรา 17 ภายใต้บงั คับมาตรา 16 ให้องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดมีอาํ นาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริ การสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
(1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรี กาํ หนด
(2) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(3) การประสานและให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น
(4) การแบ่งสรรเงินซึ่ งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น
(5) การคุม้ ครอง ดูแล และบํารุ งรักษาป่ าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
(6) การจัดการศึกษา
(7) การส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย ความเสมอภาค และสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน
(8) การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(9) การส่ งเสริ มการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
(10) การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดนํ้าเสี ยรวม
(11) การกําจัดมูลฝอยและสิ่ งปฏิกูลรวม
(12) การจัดการสิ่ งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
(13) การจัดการและดูแลสถานีขนส่ งทั้งทางบกและทางนํ้า
(14) การส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
(15) การพาณิ ชย์ การส่ งเสริ มการลงทุน และการทํากิจการไม่วา่ จะดําเนินการเองหรื อร่ วมกับ
บุคคลอื่นหรื อจากสหการ
(16) การสร้างและบํารุ งรักษาทางบกและทางนํ้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น

อื่น
(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) จัดทํากิจการใดอันเป็ นอํานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่อยูใ่ น
เขต และกิจการนั้นเป็ นการสมควรให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นร่ วมกันดําเนินการ หรื อให้องค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(25) สนับสนุนหรื อช่วยเหลือส่ วนราชการ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนา
ท้องถิ่น
(26) การให้บริ การแก่เอกชน ส่ วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรื อองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นอื่น
(27) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา และผูด้ อ้ ยโอกาส
(28) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ ีหรื อกฎหมายอื่นกําหนดให้เป็ น
อํานาจและหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
(29) กิจการอื่นใดที่เป็ นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด
มาตรา 18 ให้กรุ งเทพมหานครมีอาํ นาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริ การสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 และมาตรา 17
มาตรา 19 ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกําหนดให้เป็ นองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นรู ปแบบพิเศษไม่เต็มพื้นที่จงั หวัด มีอาํ นาจและหน้าที่ ในการจัดระบบบริ การสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกําหนดให้
เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรู ปแบบพิเศษเต็มพื้นที่จงั หวัด มีอาํ นาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริ การ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 และมาตรา 17
มาตรา 20 ในกรณี ที่กฎหมายบัญญัติให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีอาํ นาจและหน้าที่เกี่ยวกับ
การให้บริ การสาธารณะอย่างเดียวกัน หรื อคล้ายคลึงกันให้คณะกรรมการมีอาํ นาจกําหนดว่าองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นมีอาํ นาจและหน้าที่รับผิดชอบในส่ วนใด
มาตรา 21 บรรดาอํานาจและหน้าที่ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมายรัฐอาจมอบ

อํานาจและหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดําเนินการแทนได้ ในการดําเนินงานตามอํานาจและหน้าที่
ที่ระบุไว้ในมาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18และมาตรา 19 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอาจร่ วมมือกัน
ดําเนินการหรื ออาจร้องขอให้รัฐหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น แล้วแต่กรณี ดําเนินการแทนได้
มาตรา 22 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอาจมอบให้เอกชนดําเนินการตามอํานาจและหน้าที่แทน
ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํ หนดในกฎกระทรวง

หมวด 3
การจัดสรรสัดส่ วนภาษีและอากร
มาตรา 23 เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริ หารส่ วนตําบลอาจมีรายได้จากภาษี
อากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้ดงั ต่อไปนี้
(1) ภาษีโรงเรื อนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
(2) ภาษีบาํ รุ งท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบาํ รุ งท้องที่
(3) ภาษีป้ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย
(4) ภาษีมูลค่าเพิม่ ตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรร ในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับการจัดสรร
ตามมาตรา 24 (3) และมาตรา 25 (6) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิ บของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จดั เก็บได้หกั ส่ วนที่ตอ้ ง
จ่ายคืนแล้ว โดยเป็ นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจดั เก็บเพิ่มขึ้น ในอัตราซึ่ งเมื่อรวม
กับอัตราตามมาตรา 24 (4) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิ บของอัตราภาษีที่จดั เก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเป็ น
หน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(6) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุ รา และ
ค่าแสตมป์ ยาสู บ ตามกฎหมายว่าด้วยยาสู บ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตเทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล โดยออกข้อบัญญัติจดั เก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิ บของอัตราภาษี ที่กรมสรรพสามิต
จัดเก็บ และให้ถือเป็ นภาษีและค่าแสตมป์ ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น โดยเป็ นหน้าที่ของกรมสรรพสามิตที่
จะจัดเก็บ
(7) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ภาษีรถตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน
(8) ภาษีการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
(9) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(10) อากรการฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์
(11) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น

(12) ค่าภาคหลวงแร่ ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ หลังจากหักส่ งเป็ นรายได้ของรัฐในอัตราร้อยละสี่
สิ บแล้วดังต่อไปนี้
(ก) องค์การบริ หารส่ วนตําบลหรื อเทศบาลที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพื้นที่ตามประทานบัตร ให้
ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละยีส่ ิ บของเงินค่าภาคหลวงแร่ ที่จดั เก็บได้ภายในเขต
(ข) องค์การบริ หารส่ วนตําบลและเทศบาลอื่นที่อยูภ่ ายในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพื้นที่
ตามประทานบัตร ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิ บของเงินค่าภาคหลวงแร่ ที่จดั เก็บได้ภายในเขต
(ค) องค์การบริ หารส่ วนตําบลและเทศบาลในจังหวัดอื่นให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละ
สิ บของเงินค่าภาคหลวงแร่ ที่จดั เก็บได้ภายในเขต
(13) ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิ โตรเลียมหลังจากหักส่ งเป็ นรายได้ของรัฐใน
อัตราร้อยละสี่ สิบแล้ว ดังต่อไปนี้
(ก) องค์การบริ หารส่ วนตําบลหรื อเทศบาลที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพื้นที่ตามสัมปทาน ให้ได้รับ
การจัดสรรในอัตราร้อยละยีส่ ิ บของเงินค่าภาคหลวงปิ โตรเลียมที่จดั เก็บได้ภายในเขต
(ข) องค์การบริ หารส่ วนตําบลหรื อเทศบาลอื่นที่อยูภ่ ายในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพื้นที่
ตามสัมปทาน ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิ บของเงินค่าภาคหลวงปิ โตรเลียมที่จดั เก็บได้ภายในเขต
(ค) องค์การบริ หารส่ วนตําบลและเทศบาลในจังหวัดอื่น ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละ
สิ บของเงินค่าภาคหลวงปิ โตรเลียมที่จดั เก็บได้ภายในเขต
(14) ค่าธรรมเนี ยมการจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์
ภายในเขต ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
(15) ค่าธรรมเนี ยมสนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามอัตราและ
วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
(16) ค่าธรรมเนี ยมดังต่อไปนี้ โดยออกข้อบัญญัติจดั เก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสิ บของ
ค่าธรรมเนียมที่มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุ ราตามกฎหมายว่าด้วยสุ รา
(ข) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
(17) ค่าธรรมเนี ยม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหน้าที่ให้
เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริ หารส่ วนตําบลเป็ นเจ้าหน้าที่ดาํ เนินการ ภายในเขตท้องถิ่นนั้น ๆ และให้
ตกเป็ นรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดังกล่าว ในกรณี กฎหมายกําหนด ให้เทศบาลเป็ นผูจ้ ดั เก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุ ญาต และค่าปรับ ให้นาํ รายได้มาแบ่งให้แก่องค์การบริ หารส่ วนตําบลที่อยูภ่ ายในเขต
จังหวัด ตามที่คณะกรรมการกําหนด
(18) ค่าใช้น้ าํ บาดาลตามกฎหมายว่าด้วยนํ้าบาดาล ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามสัดส่ วนที่คณะกรรมการ
กําหนด
(19) ค่าธรรมเนี ยมใด ๆ ที่เรี ยกเก็บจากผูใ้ ช้หรื อได้รับประโยชน์จากบริ การสาธารณะที่จดั ให้มี
ขึ้น
(20) รายได้อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็ นของเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริ หารส่ วน
ตําบล

มาตรา 24 องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอาจมีรายได้จากภาษีอากรค่าธรรมเนียมและเงิน
รายได้ ดังต่อไปนี้
(1) ภาษีบาํ รุ งองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด สําหรับนํ้ามันเบนซิ นและนํ้ามันที่คล้ายกัน นํ้ามัน
ดีเซลและนํ้ามันที่คล้ายกัน ก๊าซปิ โตรเลียมที่ใช้เป็ นเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์ซ่ ึงเก็บจากการค้าในเขตจังหวัด
โดยออกข้อบัญญัติจดั เก็บเพิ่มได้ไม่เกินลิตรละสิ บสตางค์สาํ หรับนํ้ามันและกิโลกรัมละไม่เกินสิ บสตางค์
สําหรับก๊าซปิ โตรเลียม
(2) ภาษีบาํ รุ งองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสําหรับยาสู บ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตจังหวัดโดยออก
ข้อบัญญัติจดั เก็บเพิ่มได้ไม่เกินมวนละสิ บสตางค์
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับอัตราตาม
มาตรา 23 (4) และมาตรา 25 (6) แล้วไม่เกิน ร้อยละสามสิ บของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จดั เก็บได้หกั ส่ วนที่ตอ้ งจ่าย
คืนแล้ว โดยเป็ นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจดั เก็บเพิ่มขึ้นในอัตราซึ่ งเมื่อรวม
กับอัตราตามมาตรา 23 (5) แล้วไม่เกิน ร้อยละสามสิ บของอัตราภาษีท่ีจดั เก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเป็ น
หน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(5) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ภาษีรถตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน
(6) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(7) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น
(8) ค่าภาคหลวงแร่ ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละยีส่ ิ บของ
ค่าภาคหลวงแร่ ที่จดั เก็บได้ภายในเขตขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนั้น
(9) ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิ โตรเลียมให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละ
ยีส่ ิ บ ของค่าภาคหลวงปิ โตรเลียมที่จดั เก็บได้ภายในเขตขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนั้น
(10) ค่าธรรมเนียมบํารุ งองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดโดยออกข้อบัญญัติเรี ยกเก็บจากผูพ้ กั ใน
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(11) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหน้าที่ให้องค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัด เป็ นเจ้าหน้าที่ดาํ เนิ นการภายในเขตองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนั้นและให้ตกเป็ นรายได้
ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
(12) ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรี ยกเก็บจากผูใ้ ช้หรื อได้รับประโยชน์จากบริ การสาธารณะที่องค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดจัดให้มีข้ ึน
(13) รายได้อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็ นขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
มาตรา 25 กรุ งเทพมหานครอาจมีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้ดงั ต่อไปนี้
(1) ภาษีโรงเรื อนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
(2) ภาษีบาํ รุ งท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบาํ รุ งท้องที่

(3) ภาษีป้ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย
(4) ภาษีบาํ รุ งกรุ งเทพมหานครสําหรับนํ้ามันเบนซิ นและนํ้ามันที่คล้ายกัน นํ้ามันดีเซลและนํ้ามัน
ที่คล้ายกัน ก๊าซปิ โตรเลียมที่ใช้เป็ นเชื้ อเพลิงสําหรับรถยนต์ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร โดย
ออกข้อบัญญัติจดั เก็บเพิ่มได้ไม่เกินลิตรละสิ บสตางค์สาํ หรับนํ้ามันและไม่เกินกิโลกรัมละสิ บสตางค์สาํ หรับ
ก๊าซปิ โตรเลียม
(5) ภาษีบาํ รุ งกรุ งเทพมหานครสําหรับยาสู บซึ่งเก็บจากการค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยออก
ข้อบัญญัติจดั เก็บเพิ่มได้ไม่เกินมวนละสิ บสตางค์
(6) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับอัตราตาม
มาตรา 23 (4) และมาตรา 24 (3) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิ บ ของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จดั เก็บได้หกั ส่ วนที่ตอ้ งจ่าย
คืนแล้ว โดยเป็ นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(7) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจดั เก็บเพิ่มขึ้น ในอัตราไม่เกินร้อย
ละสามสิ บของอัตราภาษีที่จดั เก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเป็ นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(8) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุ รา และ
ค่าแสตมป์ ยาสู บตามกฎหมายว่าด้วยยาสู บ ซึ่ งเก็บจากการค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยออกข้อบัญญัติ
จัดเก็บเพิ่มขึ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิ บของอัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ และให้ถือเป็ นภาษีและ
ค่าแสตมป์ ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นโดยเป็ นหน้าที่ของกรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บ
(9) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(10) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ภาษีรถตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน
(11) ภาษีการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
(12) ค่าภาคหลวงแร่ ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ที่จดั เก็บภายในเขตของกรุ งเทพมหานคร ในอัตรา
ร้อยละสี่ สิบของค่าภาคหลวงแร่ ที่กรมทรัพยากรธรณี จดั เก็บได้จริ ง
(13) ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิ โตรเลียมที่จดั เก็บภายในเขตของ
กรุ งเทพมหานคร ในอัตราร้อยละสี่ สิบของค่าภาคหลวงปิ โตรเลียมที่กรมทรัพยากรธรณี จดั เก็บได้จริ ง
(14) อากรการฆ่าสัตว์ และผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์
(15) ค่าธรรมเนี ยมบํารุ งกรุ งเทพมหานคร โดยออกข้อบัญญัติเรี ยกเก็บจากผูพ้ กั ในโรงแรมตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(16) ค่าธรรมเนี ยมสนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามอัตราและ
วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
(17) ค่าธรรมเนี ยมการจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
(18) ค่าธรรมเนี ยมดังต่อไปนี้ โดยออกข้อบัญญัติจดั เก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิ บ
ของค่าธรรมเนียมที่จดั เก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุ ราตามกฎหมายว่าด้วยสุ รา

(ข) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
(19) ค่าธรรมเนี ยม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหน้าที่ให้
กรุ งเทพมหานครเป็ นเจ้าหน้าที่ดาํ เนินการภายในเขตของกรุ งเทพมหานคร และให้ตกเป็ นรายได้ของ
กรุ งเทพมหานคร
(20) ค่าธรรมเนี ยมใด ๆ ที่เรี ยกเก็บจากผูใ้ ช้หรื อได้รับประโยชน์จากบริ การสาธารณะที่
กรุ งเทพมหานครจัดให้มีข้ ึน
(21) รายได้อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็ นของกรุ งเทพมหานคร
มาตรา 26 ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกําหนดให้เป็ นองค์กรปกครอง
รู ปแบบพิเศษไม่เต็มพื้นที่จงั หวัด มีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้อ่ืนตามมาตรา 23 ให้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกําหนดให้เป็ นองค์กรปกครอง รู ปแบบพิเศษเต็มพื้นที่จงั หวัด มี
รายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้อื่นตามมาตรา 23และมาตรา 24
มาตรา 27 ภาษีและอากรประเภทอื่นนอกเหนือจากที่บญั ญัติไว้ในมาตรา 23
มาตรา 24 มาตรา 25 และมาตรา 26 อาจกําหนดให้ เป็ นภาษีและอากรร่ วมกันระหว่างรัฐกับองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น หรื ออาจกําหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดเก็บเพิ่มได้ เพื่อให้สอดคล้องกับการถ่ายโอน
ภาระหน้าที่และงบประมาณจากราชการส่ วนกลางมายังองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามแผนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น การจัดสรรสัดส่ วนภาษีและอากรตามวรรคหนึ่งในแต่ละ
ปี ให้คณะกรรมการ พิจารณากําหนดโดยคํานึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและ
ระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้วยกันเองเป็ นสําคัญ
มาตรา 28 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอาจมีรายรับดังต่อไปนี้
(1) รายได้จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(2) รายได้จากสาธารณู ปโภค
(3) รายได้จากการพาณิ ชย์และการทํากิจการ ไม่วา่ จะดําเนิ นการเองหรื อร่ วมกับบุคคลอื่น หรื อ
จากสหการ
(4) ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุ ญาต ค่าปรับ ค่าตอบแทน หรื อรายได้อื่นใดตามที่มี
กฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็ นรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(5) ค่าบริ การ
(6) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น
(7) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรื อองค์การระหว่างประเทศ
(8) รายได้จากการจําหน่ายพันธบัตร
(9) เงินกูจ้ ากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรื อนิติบุคคลต่าง ๆ
(10) เงินกูจ้ ากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรื อองค์การระหว่างประเทศ
(11) เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผอู ้ ุทิศให้

(12) เงินช่วยเหลือหรื อเงินค่าตอบแทน
(13) รายได้จากทรัพย์สินของแผ่นดิน หรื อรายได้จากทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจที่ดาํ เนิ นการเพื่อ
มุ่งหากําไรในเขตขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(14) รายได้จากค่าธรรมเนียมพิเศษ การออกพันธบัตรตาม (8) การกูเ้ งินจากองค์การ หรื อนิติ
บุคคลต่าง ๆ ตาม (9) การกูเ้ งินตาม (10) และรายได้ตาม (13) ให้ออกเป็ นข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นโดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
มาตรา 29 การกําหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้รับรายได้ตามหมวดนี้ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราการจัดสรร การนําส่ งเงินรายได้และการได้รับเงินรายได้สาํ หรับองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณี ที่การกําหนด
รายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเรื่ องใดมีกฎหมายอื่นบัญญัติไว้และเป็ นการกําหนดรายได้ของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในเรื่ องเดียวกับที่บญั ญัติไว้แล้วในบทบัญญัติเกี่ยวกับรายได้ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นตามหมวดนี้ ให้ใช้บทบัญญัติตามหมวดนี้บงั คับแทนบทบัญญัติของกฎหมายนั้น
ทั้งนี้ ถ้าการกําหนดรายได้ในเรื่ องใดมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราการจัดสรร การ
นําส่ งเงินรายได้และการได้รับเงินรายได้ใช้บงั คับอยูแ่ ล้ว ให้ใช้บงั คับตามกฎหมายเช่นว่านั้นไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีการประกาศของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง แต่ถา้ การกําหนดรายได้ในเรื่ องใดยังไม่มีกฎหมาย
เช่นว่านั้น ให้การกําหนดรายได้ตามบทบัญญัติในหมวดนี้ มีผลใช้บงั คับเมื่อมีประกาศของคณะกรรมการตาม
วรรคหนึ่ง องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะมอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นอื่น จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุ ญาต ค่าตอบแทน หรื อรายได้อื่นใด เพื่อองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นนั้นก็ได้ ทั้งนี้โดย ให้คิดค่าใช้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
หมวด 4
แผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
มาตรา 30 แผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้ดาํ เนินการดังนี้
(1) ให้ดาํ เนินการถ่ายโอนภารกิจการให้บริ การสาธารณะที่รัฐดําเนิ นการอยูใ่ นวันที่
พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับแก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นภายในกําหนดเวลา ดังนี้
(ก) ภารกิจที่เป็ นการดําเนิ นการซํ้าซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หรื อ
ภารกิจที่รัฐจัดให้บริ การในเขตขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ให้ดาํ เนินการให้เสร็ จสิ้ นภายในสี่ ปี
(ข) ภารกิจที่รัฐจัดให้บริ การในเขตขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและกระทบถึงองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น ให้ดาํ เนินการให้เสร็ จสิ้ นภายในสี่ ปี
(ค) ภารกิจที่เป็ นการดําเนิ นงานตามนโยบายของรัฐบาล ให้ดาํ เนินการให้เสร็ จสิ้ นภายในสี่ ปี
(2) กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริ การสาธารณะของรัฐและขององค์กรปกครอง

ส่ วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้วยกันเองตามอํานาจและหน้าที่ที่กาํ หนดไว้ใน
พระราชบัญญัติน้ ีให้ชดั เจน โดยในระยะแรกอาจกําหนดภารกิจขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้แตกต่าง
กันได้ โดยให้เป็ นไปตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ซึ่ งต้องพิจารณาจากรายได้
และบุคลากรขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น จํานวนประชากร ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ตลอดจน
คุณภาพในการให้บริ การที่ประชาชนจะได้รับ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลาสิ บปี
(3) กําหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ให้รัฐทําหน้าที่ประสานความร่ วมมือและช่วยเหลือการ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้มีประสิ ทธิ ภาพ
(4) กําหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อื่นให้แก่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการดําเนิ นการตามอํานาจ และหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทอย่างเหมาะสม โดยในช่วงระยะเวลาไม่เกิน พ.ศ. 2544ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีรายได้
เพิ่มขึ้นคิดเป็ น สัดส่ วนต่อรายได้ของรัฐบาลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละยีส่ ิ บ และในช่วงระยะเวลาไม่
เกิน พ.ศ. 2549 ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้ของรัฐบาลในอัตรา
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสามสิ บห้า ทั้งนี้ โดยการเพิ่มสัดส่ วนตามระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การพัฒนา ให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นสามารถดําเนินกิจการบริ การสาธารณะได้ดว้ ยตนเอง และโดยการจัดสรรสัดส่ วนที่เป็ น
ธรรมแก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยคํานึงถึงรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้นด้วย
(5) การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี ในส่ วนที่เกี่ยวกับการบริ การสาธารณะในเขตองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุ นให้เป็ นไปตามความจําเป็ นและความต้องการขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น
มาตรา 31 ในการดําเนินการตามอํานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ถ้ามี
กฎหมายใดบัญญัติไว้ในลักษณะที่ เป็ นผลทําให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นไม่อาจดําเนินการตามอํานาจ
และหน้าที่ได้ดว้ ยตนเอง หรื อมีลกั ษณะเป็ นการซํ้าซ้อนกับการปฏิบตั ิหน้าที่ ในการให้บริ การสาธารณะ
ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหรื อระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้วยกัน และ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้มีการแก้ไขกฎหมายนั้น ให้คณะกรรมการรายงานต่อรัฐมนตรี เพื่อ
ดําเนินการให้มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวต่อไป
มาตรา 32 ให้คณะกรรมการดําเนิ นการจัดทําแผนปฏิบตั ิการเพื่อกําหนดขั้นตอนการกระจาย
อํานาจตามแผนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้
(1) กําหนดรายละเอียดของอํานาจหน้าที่ในการให้บริ การสาธารณะที่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นแต่ละรู ปแบบจะต้องกระทํา โดยในกรณี ใดเป็ นอํานาจและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นการของรัฐ
หรื อระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้วยกัน ให้กาํ หนดแนวทางวิธีปฏิบตั ิ เพื่อประสานการดําเนินการ
ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
(2) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีดาํ เนินการในการจัดสรรสัดส่ วนภาษีและอากรให้เพียงพอแก่การ
ดําเนินการตามอํานาจ และหน้าที่ที่กาํ หนดให้เป็ นอํานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วน

ท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยต้องคํานึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐในการให้บริ การสาธารณะเป็ นส่ วนรวมด้วย
(3) รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอให้แก้ไขหรื อจัดให้มีกฎหมายที่จาํ เป็ นเพื่อดําเนินการตาม
แผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(4) จัดระบบการบริ หารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยกําหนดนโยบายและ
มาตรการการกระจายบุคลากรจากราชการส่ วนกลาง และราชการส่ วนภูมิภาคไปสู่ ส่วนท้องถิ่น โดยการสร้าง
ระบบการถ่ายเทกําลังคนสู่ ทอ้ งถิ่น และสร้างระบบความก้าวหน้าสายอาชีพที่เหมาะสม
แผนปฏิบตั ิการตามวรรคหนึ่งต้องกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบตั ิ และกําหนดหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบ รวมทั้งระยะเวลาในการดําเนินการให้ชดั เจนด้วย
มาตรา 33 เมื่อคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบตั ิการตามมาตรา 32 แล้ว ให้เสนอคณะรัฐมนตรี ให้
ความเห็นชอบ แล้วรายงานต่อรัฐสภา เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บงั คับต่อไป
แผนปฏิบตั ิการที่ประกาศใช้บงั คับตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ต้องดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการนั้น ในกรณี ที่สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างที่แผนปฏิบตั ิการใช้
บังคับคณะกรรมการอาจดําเนินการปรับปรุ งแผนปฏิบตั ิการให้เหมาะสมกับสภาพการณ์น้ นั ได้ ให้
คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการและรายงานให้คณะรัฐมนตรี ทราบทุก
ปี ในกรณี ที่มีปัญหาอุปสรรคไม่อาจดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการได้ ให้คณะกรรมการรายงานให้
คณะรัฐมนตรี ทราบปั ญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไขด้วย
มาตรา 34 ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการกําหนดอํานาจและหน้าที่และการจัดสรร
รายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นภายหลังที่ได้ดาํ เนิ นการ ตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นไปแล้ว โดยต้องพิจารณาทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาไม่เกินห้าปี นับแต่วนั ที่มีการกําหนด
อํานาจและหน้าที่ หรื อวันที่มีการจัดสรรรายได้ ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกําหนด
อํานาจและหน้าที่และการจัดสรรรายได้ เพื่อกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
บทเฉพาะกาล
มาตรา 35 ในวาระเริ่ มแรก ให้คณะกรรมการจัดทําแผนตามมาตรา 30 และแผนปฏิบตั ิการตาม
มาตรา 32 ให้แล้วเสร็ จภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่กรรมการเริ่ มปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา 36 ในวาระเริ่ มแรก ให้นายกรัฐมนตรี จดั ให้มีการเลือกผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นและสรรหาผูท้ รงคุณวุฒิตามมาตรา 6 ให้แล้วเสร็ จภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้
บังคับ
มาตรา 37 ในวาระเริ่ มแรก เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามอํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตามพระราชบัญญัติน้ ี นายกรัฐมนตรี อาจมีคาํ สั่งให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดําเนินการเพื่อช่วยเหลือการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการได้ตามที่เห็นสมควร
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
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ราชอาณาจักรไทย ได้บญั ญัติให้มีกฎหมายกําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจเพื่อพัฒนาการ
กระจายอํานาจให้แก่ทอ้ งถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดอํานาจหน้าที่ ในการ
จัดระบบการบริ การสาธารณะ และการจัดสรรสัดส่ วนภาษีและอากรขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และ
ให้มีคณะกรรมการซึ่ งประกอบด้วยผูแ้ ทนของหน่วยราชการ ที่เกี่ยวข้องผูแ้ ทนขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น และผูท้ รงคุณวุฒิ มีจาํ นวนฝ่ ายละเท่ากันเพื่อทําหน้าที่ดงั กล่าว จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี

