
   พระราชบัญญตัิ 

กาํหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วนัที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 

เป็นปีที ่54 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ ใหป้ระกาศ

วา่ โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายวา่ดว้ยการกาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจ ใหแ้ก่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอม

ของรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 

มาตรา 1  พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ "พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542" 

 

มาตรา 2* พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป *[รก.

2542/114ก/48/17 พฤศจิกายน 2542] 

 

มาตรา 3  บรรดากฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัใด ๆ ในส่วนท่ีมีบญัญติัไวแ้ลว้ในพระราชบญัญติัน้ี หรือซ่ึงขดั

หรือแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญติัน้ี ใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัน้ีแทน 

 

มาตรา 4  ในพระราชบญัญติัน้ี 

                    "องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน" หมายความวา่  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเทศบาล องคก์าร

บริหารส่วนตาํบล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง 

                    "คณะกรรมการ" หมายความวา่  คณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 

                    "กรรมการ" หมายความวา่  กรรมการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

                    "รัฐมนตรี" หมายความวา่  รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี  

 

                    มาตรา 5  ใหน้ายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั และรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี  ทั้งน้ี ในส่วนท่ีเก่ียวกบัอาํนาจและหนา้ท่ีของตนและมี



อาํนาจออกกฎกระทรวง และระเบียบเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี  กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เม่ือ

ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

หมวด 1 

คณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

มาตรา 6  ใหมี้คณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา่ "คณะกรรมการการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน"  ประกอบดว้ย 

                    (1) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน 

                    (2) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั ปลดักระทรวง

มหาดไทย ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวงศึกษาธิการ ปลดักระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการ

คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ และอธิบดีกรมการปกครอง 

                    (3) ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจาํนวนสิบสองคน ประกอบดว้ยผูบ้ริหารองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัสองคน ผูบ้ริหารเทศบาลสามคน ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหา้คน และผูบ้ริหาร

กรุงเทพมหานคร ผูบ้ริหารเมืองพทัยาหรือผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้งข้ึนรวม

สองคน  ทั้งน้ี โดยใหผู้บ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

แต่ละประเภทเลือกกนัเองตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีนายกรัฐมนตรีกาํหนด 

                    (4) ผูท้รงคุณวฒิุจาํนวนสิบสองคน ประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญในดา้นการ

บริหารราชการแผน่ดิน ดา้นการพฒันาทอ้งถ่ิน ดา้นเศรษฐศาสตร์ ดา้นการปกครองส่วนทอ้งถ่ินในสาขา

รัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ และดา้นกฎหมาย  ทั้งน้ี การสรรหาผูท้รงคุณวุฒิใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีนายกรัฐมนตรีกาํหนด ใหห้วัหนา้สาํนกังานคณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นเลขานุการคณะกรรมการ  

 

                    มาตรา 7  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี  

                    (1) มีสัญชาติไทย 

                    (2) มีอายไุม่ต ํ่ากวา่สามสิบหา้ปีบริบูรณ์  

                    (3) ไม่เป็นขา้ราชการซ่ึงมีตาํแหน่งหรือเงินเดือนประจาํ พนกังานหรือลูกจา้งของหน่วย

ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เวน้แต่เป็นผูส้อนใน

สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 

                    (4) ไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง 

                    (5) ไม่เป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

                    (6) ไม่เป็นเจา้หนา้ท่ีหรือผูมี้ตาํแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง 

 



                    มาตรา 8  กรรมการตามมาตรา 6 (3) พน้จากตาํแหน่งเม่ือลาออก โดยยืน่หนงัสือลาออกต่อ

ประธานกรรมการหรือพน้จากการเป็นผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

 

                    มาตรา 9  กรรมการตามมาตรา 6 (4) มีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละส่ีปี และอาจไดรั้บสรรหาเป็น

กรรมการอีกไดไ้ม่เกินสองวาระติดต่อกนั ถา้กรรมการตามวรรคหน่ึงวา่งลง ใหส้รรหากรรมการแทน และให้

ผูซ่ึ้งไดรั้บสรรหาอยูใ่นตาํแหน่งเท่ากบัระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตนแทน ในระหวา่งท่ียงัมิไดส้รรหา

กรรมการแทนตาํแหน่งท่ีวา่งตามวรรคสอง และยงัมีกรรมการเหลืออยูเ่กินก่ึงหน่ึง ใหก้รรมการท่ีเหลืออยู่

ปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปได ้

 

                    มาตรา 10  นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิพน้จากตาํแหน่ง เม่ือ 

                    (1) ตาย 

                    (2) ลาออกโดยยื่นหนงัสือลาออกต่อประธานกรรมการ 

                    (3) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

                    (4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

                    (5) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 7 

                    (6) ไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก 

 

                    มาตรา 11  การประชุมของคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ

จาํนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุมในการประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่

สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม การวนิิจฉยัช้ี

ขาดใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงใหมี้เสียงหน่ึง ในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้

ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 

                    มาตรา 12  ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจและหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

                    (1) จดัทาํแผนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและแผนปฏิบติัการเพื่อขอ

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภา 

                    (2) กาํหนดการจดัระบบการบริการสาธารณะตามอาํนาจและหนา้ท่ีระหวา่งรัฐกบัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัเอง 

                    (3) ปรับปรุงสัดส่วนภาษีและอากร และรายไดร้ะหวา่งรัฐกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ

ระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัเอง โดยคาํนึงถึงภาระหนา้ท่ีของรัฐกบัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน และระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัเองเป็นสาํคญั 

                    (4) กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางและราชการส่วน

ภูมิภาคใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

                    (5) ประสานการถ่ายโอนขา้ราชการ ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน และพนกังานรัฐวสิาหกิจระหวา่ง

ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัคณะกรรมการพนกังานส่วนทอ้งถ่ินหรือ



หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการกาํหนดอาํนาจและหนา้ท่ีการจดัสรรภาษีและอากร เงิน

อุดหนุน เงินงบประมาณท่ีราชการส่วนกลางโอนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และการถ่ายโอนภารกิจ

ตาม (2) (3) และ (4) 

                    (6) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีใหมี้การกระจายอาํนาจการอนุมติัหรือการอนุญาตตามท่ีมี

กฎหมายบญัญติัใหต้อ้งขออนุมติัหรือขออนุญาตไปใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยคาํนึงถึงความ

สะดวก รวดเร็วในการใหบ้ริการประชาชน และการกาํกบัดูแลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายนั้น ๆ เป็นสาํคญั 

                    (7) เสนอแนะมาตรการดา้นการเงิน การคลงั การภาษีอากร การงบประมาณและการรักษาวนิยั

ทางการเงิน การคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

                    (8) เสนอแนะการตราพระราชบญัญติั พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง

ประกาศ ขอ้บงัคบั ระเบียบ และคาํสั่งท่ีจาํเป็นเพื่อดาํเนินการ ใหเ้ป็นไปตามแผนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อคณะรัฐมนตรี 

                    (9) เร่งรัดใหมี้การตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ขอ้บงัคบัระเบียบ และคาํสั่ง

ท่ีจาํเป็นเพื่อดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

                     (10) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจดัสรรเงินงบประมาณท่ีจดัสรรเพิ่มข้ึนใหแ้ก่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เน่ืองจากการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง 

                     (11) พิจารณาหลกัเกณฑก์ารจดัสรรเงินอุดหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามความ

จาํเป็น 

                     (12) เสนอแนะและจดัระบบตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ิน 

                     (13) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีท่ีปรากฏวา่ส่วนราชการหรือ

รัฐวสิาหกิจไม่ดาํเนินการตามแผนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

                     (14) เสนอรายงานเก่ียวกบัการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อ

คณะรัฐมนตรีอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

                     (15) ออกประกาศกาํหนดตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 

                     (16) ปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีและกฎหมายอ่ืนประกาศของ

คณะกรรมการตาม (15) เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

                    มาตรา 13  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพือ่ดาํเนินการใดๆ ตามท่ีคณะกรรมการ

มอบหมายไดใ้หน้าํบทบญัญติัมาตรา 11 มาใชบ้งัคบักบัการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 

                    มาตรา 14  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจออกคาํสั่งเป็น

หนงัสือเรียกใหส่้วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ และเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  ส่งขอ้มูลหรือเอกสาร

ใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาเพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาได ้ในการน้ีอาจเรียกบุคคลใด ๆ มาช้ีแจงดว้ยก็ได ้

 

                    มาตรา 15  ใหมี้สาํนกังานคณะกรรมการการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ในสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี โดยมีอาํนาจและหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี  



                    (1) รับผดิชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 

                    (2) รวบรวมขอ้มูล ศึกษา และวเิคราะห์เก่ียวกบัการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน และขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบังานของคณะกรรมการ 

                    (3) ร่วมมือและประสานงานกบัราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน และรัฐวสิาหกิจ เพื่อดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี 

                    (4) ติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามแผนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

                    (5) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกาํหนดให้เป็นหนา้ท่ีของสาํนกังานคณะกรรมการการ

กระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

หมวด 2 

การกาํหนดอาํนาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะ 

                    มาตรา 16  ใหเ้ทศบาล เมืองพทัยา และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีอาํนาจและหนา้ท่ีในการ

จดัระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองดงัน้ี 

                    (1) การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 

                    (2) การจดัใหมี้และบาํรุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า 

                    (3) การจดัใหมี้และควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และท่ีจอดรถ 

                    (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 

                    (5) การสาธารณูปการ 

                    (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 

                    (7) การพาณิชย ์และการส่งเสริมการลงทุน 

                    (8) การส่งเสริมการท่องเท่ียว 

                    (9) การจดัการศึกษา 

                     (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 

                     (11) การบาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 

                     (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 

                     (13) การจดัให้มีและบาํรุงรักษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 

                     (14) การส่งเสริมกีฬา 

                     (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

                     (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

                     (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 

                     (18) การกาํจดัมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และนํ้าเสีย 

                     (19) การสาธารณสุข การอนามยัครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

                     (20) การจดัให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

                     (21) การควบคุมการเล้ียงสตัว ์



                     (22) การจดัให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว ์

                     (23) การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามยัโรงมหรสพ และ

สาธารณสถานอ่ืน ๆ 

                     (24) การจดัการ การบาํรุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากป่าไม ้ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

                     (25) การผงัเมือง 

                     (26) การขนส่งและการวศิวกรรมจราจร 

                     (27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

                     (28) การควบคุมอาคาร 

                     (29) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

                     (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและรักษาความ

ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

                     (31) กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศ

กาํหนด 

 

                    มาตรา 17  ภายใตบ้งัคบัมาตรา 16 ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีอาํนาจและหนา้ท่ีในการ

จดัระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเอง ดงัน้ี 

                    (1) การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง และประสานการจดัทาํแผนพฒันาจงัหวดัตาม

ระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกาํหนด 

                    (2) การสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

                    (3) การประสานและใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 

                    (4) การแบ่งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตอ้งแบ่งใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 

                    (5) การคุม้ครอง ดูแล และบาํรุงรักษาป่าไม ้ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

                    (6) การจดัการศึกษา 

                    (7) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

                    (8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

                    (9) การส่งเสริมการพฒันาเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

                     (10) การจดัตั้งและดูแลระบบบาํบดันํ้าเสียรวม 

                     (11) การกาํจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลรวม 

                     (12) การจดัการส่ิงแวดลอ้มและมลพิษต่าง ๆ 

                     (13) การจดัการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางนํ้า 

                     (14) การส่งเสริมการท่องเท่ียว 

                     (15) การพาณิชย ์การส่งเสริมการลงทุน และการทาํกิจการไม่วา่จะดาํเนินการเองหรือร่วมกบั

บุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 

                     (16) การสร้างและบาํรุงรักษาทางบกและทางนํ้าท่ีเช่ือมต่อระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน



อ่ืน 

                     (17) การจดัตั้งและดูแลตลาดกลาง 

                     (18) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ิน 

                     (19) การจดัให้มีโรงพยาบาลจงัหวดั การรักษาพยาบาล การป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ 

                     (20) การจดัให้มีพิพิธภณัฑแ์ละหอจดหมายเหตุ 

                     (21) การขนส่งมวลชนและการวศิวกรรมจราจร 

                     (22) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

                     (23) การจดัให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจงัหวดั  

                     (24) จดัทาํกิจการใดอนัเป็นอาํนาจและหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีอยูใ่น

เขต และกิจการนั้นเป็นการสมควรใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนร่วมกนัดาํเนินการ หรือให้องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัจดัทาํ  ทั้งน้ี ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกาํหนด 

                     (25) สนบัสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในการพฒันา

ทอ้งถ่ิน 

                     (26) การใหบ้ริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจหรือองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 

                     (27) การสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 

                     (28) จดัทาํกิจการอ่ืนใดตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืนกาํหนดใหเ้ป็น

อาํนาจและหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

                     (29) กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศ

กาํหนด 

 

                    มาตรา 18  ใหก้รุงเทพมหานครมีอาํนาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบบริการสาธารณะเพื่อ

ประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองตามมาตรา 16 และมาตรา 17 

 

                    มาตรา 19  ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษไม่เตม็พื้นท่ีจงัหวดั มีอาํนาจและหนา้ท่ี ในการจดัระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์

ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองตามมาตรา 16 ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายกาํหนดให้

เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษเตม็พื้นท่ีจงัหวดั  มีอาํนาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบบริการ

สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองตามมาตรา 16 และมาตรา 17 

 

                    มาตรา 20  ในกรณีท่ีกฎหมายบญัญติัให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอาํนาจและหนา้ท่ีเก่ียวกบั

การใหบ้ริการสาธารณะอยา่งเดียวกนั หรือคลา้ยคลึงกนัให้คณะกรรมการมีอาํนาจกาํหนดวา่องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินมีอาํนาจและหนา้ท่ีรับผดิชอบในส่วนใด 

 

                    มาตรา 21  บรรดาอาํนาจและหนา้ท่ีท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของรัฐตามกฎหมายรัฐอาจมอบ



อาํนาจและหนา้ท่ีใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดาํเนินการแทนได ้ในการดาํเนินงานตามอาํนาจและหนา้ท่ี

ท่ีระบุไวใ้นมาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18และมาตรา 19 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจร่วมมือกนั 

ดาํเนินการหรืออาจร้องขอให้รัฐหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน แลว้แต่กรณี ดาํเนินการแทนได ้

 

                    มาตรา 22  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจมอบใหเ้อกชนดาํเนินการตามอาํนาจและหนา้ท่ีแทน

ได ้ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

 

 

หมวด 3 

การจดัสรรสัดส่วนภาษีและอากร 

                    มาตรา 23  เทศบาล เมืองพทัยา และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาจมีรายไดจ้ากภาษี

อากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายไดด้งัต่อไปน้ี 

                    (1) ภาษีโรงเรือนและท่ีดินตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

                    (2) ภาษีบาํรุงทอ้งท่ีตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีบาํรุงทอ้งท่ี 

                    (3) ภาษีป้ายตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีป้าย 

                    (4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรท่ีไดรั้บการจดัสรร ในอตัราซ่ึงเม่ือรวมกบัการจดัสรร

ตามมาตรา 24 (3) และมาตรา 25 (6) แลว้ไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีจดัเก็บไดห้กัส่วนท่ีตอ้ง

จ่ายคืนแลว้ โดยเป็นหนา้ท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจดัเก็บ 

                    (5) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอ้บญัญติัจดัเก็บเพิ่มข้ึน ในอตัราซ่ึงเม่ือรวม

กบัอตัราตามมาตรา 24 (4) แลว้ไม่เกินร้อยละสามสิบของอตัราภาษีท่ีจดัเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเป็น

หนา้ท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจดัเก็บ 

                    (6) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายวา่ดว้ยสุรา และ

ค่าแสตมป์ยาสูบ ตามกฎหมายวา่ดว้ยยาสูบ ซ่ึงเก็บจากการคา้ในเขตเทศบาลเมืองพทัยา และองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล โดยออกขอ้บญัญติัจดัเก็บเพิ่มข้ึนในอตัราไม่เกินร้อยละสามสิบของอตัราภาษี ท่ีกรมสรรพสามิต

จดัเก็บ และใหถื้อเป็นภาษีและค่าแสตมป์ตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น โดยเป็นหนา้ท่ีของกรมสรรพสามิตท่ี

จะจดัเก็บ 

                    (7) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต ์รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนตภ์าษีรถตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมลอ้เล่ือนตามกฎหมายวา่ดว้ยลอ้เล่ือน 

                    (8) ภาษีการพนนัตามกฎหมายวา่ดว้ยการพนนั 

                    (9) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ 

                     (10) อากรการฆ่าสัตวแ์ละผลประโยชน์อ่ืนอนัเกิดจากการฆ่าสัตวต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการ

ควบคุมการฆ่าสตัวแ์ละจาํหน่ายเน้ือสัตว ์

                     (11) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายวา่ดว้ยอากรรังนกอีแอ่น 



                     (12) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายวา่ดว้ยแร่หลงัจากหกัส่งเป็นรายไดข้องรัฐในอตัราร้อยละส่ี

สิบแลว้ดงัต่อไปน้ี 

                         (ก) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหรือเทศบาลท่ีมีพื้นท่ีครอบคลุมพื้นท่ีตามประทานบตัร ให้

ไดรั้บการจดัสรรในอตัราร้อยละยีสิ่บของเงินค่าภาคหลวงแร่ท่ีจดัเก็บไดภ้ายในเขต 

                         (ข) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลและเทศบาลอ่ืนท่ีอยูภ่ายในจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีครอบคลุมพื้นท่ี

ตามประทานบตัร ใหไ้ดรั้บการจดัสรรในอตัราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงแร่ท่ีจดัเก็บไดภ้ายในเขต 

                         (ค) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลและเทศบาลในจงัหวดัอ่ืนใหไ้ดรั้บการจดัสรรในอตัราร้อยละ

สิบของเงินค่าภาคหลวงแร่ท่ีจดัเก็บไดภ้ายในเขต 

                     (13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายวา่ดว้ยปิโตรเลียมหลงัจากหกัส่งเป็นรายไดข้องรัฐใน

อตัราร้อยละส่ีสิบแลว้ ดงัต่อไปน้ี 

                         (ก) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหรือเทศบาลท่ีมีพื้นท่ีครอบคลุมพื้นท่ีตามสัมปทาน ใหไ้ดรั้บ

การจดัสรรในอตัราร้อยละยีสิ่บของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมท่ีจดัเก็บไดภ้ายในเขต 

                         (ข) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหรือเทศบาลอ่ืนท่ีอยูภ่ายในจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีครอบคลุมพื้นท่ี

ตามสมัปทาน ใหไ้ดรั้บการจดัสรรในอตัราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมท่ีจดัเก็บไดภ้ายในเขต 

                         (ค) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลและเทศบาลในจงัหวดัอ่ืน ใหไ้ดรั้บการจดัสรรในอตัราร้อยละ

สิบของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมท่ีจดัเก็บไดภ้ายในเขต 

                     (14) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยท่ี์มีทุนทรัพย์

ภายในเขต  ทั้งน้ี ตามประมวลกฎหมายท่ีดินและกฎหมายวา่ดว้ยอาคารชุด 

                     (15) ค่าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายวา่ดว้ยการเดินอากาศ  ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามอตัราและ

วธีิการท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

                     (16) ค่าธรรมเนียมดงัต่อไปน้ี โดยออกขอ้บญัญติัจดัเก็บเพิ่มข้ึนในอตัราไม่เกินร้อยละสิบของ

ค่าธรรมเนียมท่ีมีการจดัเก็บตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 

                         (ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวา่ดว้ยสุรา 

                         (ข) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนนัตามกฎหมายวา่ดว้ยการพนนั 

                     (17) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการท่ีกฎหมายมอบหมายหนา้ท่ีให้

เทศบาล เมืองพทัยา และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นเจา้หนา้ท่ีดาํเนินการ ภายในเขตทอ้งถ่ินนั้น ๆ และให้

ตกเป็นรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดงักล่าว ในกรณีกฎหมายกาํหนด ใหเ้ทศบาลเป็นผูจ้ดัเก็บ

ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ใหน้าํรายไดม้าแบ่งใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีอยูภ่ายในเขต

จงัหวดั ตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

                     (18) ค่าใชน้ํ้าบาดาลตามกฎหมายวา่ดว้ยนํ้าบาดาล  ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามสัดส่วนท่ีคณะกรรมการ

กาํหนด 

                     (19) ค่าธรรมเนียมใด ๆ ท่ีเรียกเก็บจากผูใ้ชห้รือไดรั้บประโยชน์จากบริการสาธารณะท่ีจดัใหมี้

ข้ึน 

                     (20) รายไดอ่ื้นตามท่ีกฎหมายบญัญติัใหเ้ป็นของเทศบาล เมืองพทัยา และองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล 



 

                    มาตรา 24  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอาจมีรายไดจ้ากภาษีอากรค่าธรรมเนียมและเงิน

รายได ้ดงัต่อไปน้ี 

                    (1) ภาษีบาํรุงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สาํหรับนํ้ามนัเบนซินและนํ้ามนัท่ีคลา้ยกนั นํ้ามนั

ดีเซลและนํ้ามนัท่ีคลา้ยกนั ก๊าซปิโตรเลียมท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิงสาํหรับรถยนตซ่ึ์งเก็บจากการคา้ในเขตจงัหวดั 

โดยออกขอ้บญัญติัจดัเก็บเพิ่มไดไ้ม่เกินลิตรละสิบสตางคส์าํหรับนํ้ามนัและกิโลกรัมละไม่เกินสิบสตางค์

สาํหรับก๊าซปิโตรเลียม 

                    (2) ภาษีบาํรุงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสาํหรับยาสูบ ซ่ึงเก็บจากการคา้ในเขตจงัหวดัโดยออก

ขอ้บญัญติัจดัเก็บเพิ่มไดไ้ม่เกินมวนละสิบสตางค ์

                    (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรท่ีไดรั้บการจดัสรรในอตัราซ่ึงเม่ือรวมกบัอตัราตาม

มาตรา 23 (4) และมาตรา 25 (6) แลว้ไม่เกิน ร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีจดัเก็บไดห้กัส่วนท่ีตอ้งจ่าย

คืนแลว้ โดยเป็นหนา้ท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจดัเก็บ 

                    (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอ้บญัญติัจดัเก็บเพิ่มข้ึนในอตัราซ่ึงเม่ือรวม

กบัอตัราตามมาตรา 23 (5) แลว้ไม่เกิน ร้อยละสามสิบของอตัราภาษีท่ีจดัเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเป็น

หนา้ท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจดัเก็บ 

                    (5) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต ์รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนตภ์าษีรถตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมลอ้เล่ือนตามกฎหมายวา่ดว้ยลอ้เล่ือน 

                    (6) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ 

                    (7) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายวา่ดว้ยอากรรังนกอีแอ่น 

                    (8) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายวา่ดว้ยแร่ ให้ไดรั้บการจดัสรรในอตัราร้อยละยีสิ่บของ

ค่าภาคหลวงแร่ท่ีจดัเก็บไดภ้ายในเขตขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันั้น 

                    (9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายวา่ดว้ยปิโตรเลียมใหไ้ดรั้บการจดัสรรในอตัราร้อยละ

ยีสิ่บ ของค่าภาคหลวงปิโตรเลียมท่ีจดัเก็บไดภ้ายในเขตขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันั้น 

                      (10) ค่าธรรมเนียมบาํรุงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัโดยออกขอ้บญัญติัเรียกเก็บจากผูพ้กัใน

โรงแรมตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม 

                      (11) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการท่ีกฎหมายมอบหมายหนา้ท่ีใหอ้งคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั เป็นเจา้หนา้ท่ีดาํเนินการภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันั้นและใหต้กเป็นรายได้

ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

                      (12) ค่าธรรมเนียมใด ๆ ท่ีเรียกเก็บจากผูใ้ชห้รือไดรั้บประโยชน์จากบริการสาธารณะท่ีองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัจดัใหมี้ข้ึน 

                      (13) รายไดอ่ื้นตามท่ีกฎหมายบญัญติัใหเ้ป็นขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

 

                    มาตรา 25  กรุงเทพมหานครอาจมีรายไดจ้ากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายไดด้งัต่อไปน้ี 

                    (1) ภาษีโรงเรือนและท่ีดินตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

                    (2) ภาษีบาํรุงทอ้งท่ีตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีบาํรุงทอ้งท่ี 



                    (3) ภาษีป้ายตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีป้าย 

                    (4) ภาษีบาํรุงกรุงเทพมหานครสาํหรับนํ้ามนัเบนซินและนํ้ามนัท่ีคลา้ยกนั นํ้ามนัดีเซลและนํ้ามนั

ท่ีคลา้ยกนั ก๊าซปิโตรเลียมท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิงสาํหรับรถยนต ์ซ่ึงเก็บจากการคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ออกขอ้บญัญติัจดัเก็บเพิ่มไดไ้ม่เกินลิตรละสิบสตางคส์าํหรับนํ้ามนัและไม่เกินกิโลกรัมละสิบสตางคส์าํหรับ

ก๊าซปิโตรเลียม 

                    (5) ภาษีบาํรุงกรุงเทพมหานครสาํหรับยาสูบซ่ึงเก็บจากการคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออก

ขอ้บญัญติัจดัเก็บเพิ่มไดไ้ม่เกินมวนละสิบสตางค ์

                    (6) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรท่ีไดรั้บการจดัสรรในอตัราซ่ึงเม่ือรวมกบัอตัราตาม

มาตรา 23 (4) และมาตรา 24 (3) แลว้ไม่เกินร้อยละสามสิบ ของภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีจดัเก็บไดห้กัส่วนท่ีตอ้งจ่าย

คืนแลว้ โดยเป็นหนา้ท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจดัเก็บ  

                    (7) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอ้บญัญติัจดัเก็บเพิ่มข้ึน ในอตัราไม่เกินร้อย

ละสามสิบของอตัราภาษีท่ีจดัเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเป็นหนา้ท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจดัเก็บ 

                    (8) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายวา่ดว้ยสุรา และ

ค่าแสตมป์ยาสูบตามกฎหมายวา่ดว้ยยาสูบ ซ่ึงเก็บจากการคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออกขอ้บญัญติั

จดัเก็บเพิ่มข้ึน ในอตัราไม่เกินร้อยละสามสิบของอตัราภาษีท่ีกรมสรรพสามิตจดัเก็บ และใหถื้อเป็นภาษีและ

ค่าแสตมป์ตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้นโดยเป็นหนา้ท่ีของกรมสรรพสามิตท่ีจะจดัเก็บ 

                    (9) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ 

                     (10) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต ์รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนตภ์าษีรถตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมลอ้เล่ือนตามกฎหมายวา่ดว้ยลอ้เล่ือน 

                     (11) ภาษีการพนนัตามกฎหมายวา่ดว้ยการพนนั 

                     (12) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายวา่ดว้ยแร่ท่ีจดัเก็บภายในเขตของกรุงเทพมหานคร ในอตัรา

ร้อยละส่ีสิบของค่าภาคหลวงแร่ท่ีกรมทรัพยากรธรณีจดัเก็บไดจ้ริง 

                     (13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายวา่ดว้ยปิโตรเลียมท่ีจดัเก็บภายในเขตของ

กรุงเทพมหานคร ในอตัราร้อยละส่ีสิบของค่าภาคหลวงปิโตรเลียมท่ีกรมทรัพยากรธรณีจดัเก็บไดจ้ริง 

                     (14) อากรการฆ่าสัตว ์และผลประโยชน์อ่ืนอนัเกิดจากการฆ่าสัตวต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการ

ควบคุมการฆ่าสัตวแ์ละจาํหน่ายเน้ือสัตว ์

                     (15) ค่าธรรมเนียมบาํรุงกรุงเทพมหานคร โดยออกขอ้บญัญติัเรียกเก็บจากผูพ้กัในโรงแรมตาม

กฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม 

                     (16) ค่าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายวา่ดว้ยการเดินอากาศ  ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามอตัราและ

วธีิการท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

                     (17) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยท่ี์มีทุนทรัพยต์าม

ประมวลกฎหมายท่ีดินและกฎหมายวา่ดว้ยอาคารชุด 

                     (18) ค่าธรรมเนียมดงัต่อไปน้ี โดยออกขอ้บญัญติัจดัเก็บเพิ่มข้ึนในอตัราไม่เกินร้อยละสามสิบ

ของค่าธรรมเนียมท่ีจดัเก็บตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 

                         (ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวา่ดว้ยสุรา 



                         (ข) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนนัตามกฎหมายวา่ดว้ยการพนนั 

                     (19) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการท่ีกฎหมายมอบหมายหนา้ท่ีให้

กรุงเทพมหานครเป็นเจา้หนา้ท่ีดาํเนินการภายในเขตของกรุงเทพมหานคร และใหต้กเป็นรายไดข้อง

กรุงเทพมหานคร 

                     (20) ค่าธรรมเนียมใด ๆ ท่ีเรียกเก็บจากผูใ้ชห้รือไดรั้บประโยชน์จากบริการสาธารณะท่ี

กรุงเทพมหานครจดัใหมี้ข้ึน 

                     (21) รายไดอ่ื้นตามท่ีกฎหมายบญัญติัใหเ้ป็นของกรุงเทพมหานคร 

 

                    มาตรา 26  ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นองคก์รปกครอง

รูปแบบพิเศษไม่เตม็พื้นท่ีจงัหวดั มีรายไดจ้ากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายไดอ่ื้นตามมาตรา 23 ให้

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายกาํหนดให้เป็นองคก์รปกครอง รูปแบบพิเศษเตม็พื้นท่ีจงัหวดั มี

รายไดจ้ากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายไดอ่ื้นตามมาตรา 23และมาตรา 24 

 

                    มาตรา 27  ภาษีและอากรประเภทอ่ืนนอกเหนือจากท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 23

มาตรา 24 มาตรา 25 และมาตรา 26 อาจกาํหนดให ้เป็นภาษีและอากรร่วมกนัระหวา่งรัฐกบัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน หรืออาจกาํหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัเก็บเพิ่มได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการถ่ายโอน

ภาระหนา้ท่ีและงบประมาณจากราชการส่วนกลางมายงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี ตามแผนการ

กระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การจดัสรรสัดส่วนภาษีและอากรตามวรรคหน่ึงในแต่ละ

ปี ใหค้ณะกรรมการ พิจารณากาํหนดโดยคาํนึงถึงภาระหนา้ท่ีของรัฐกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ

ระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัเองเป็นสาํคญั 

 

                    มาตรา 28  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจมีรายรับดงัต่อไปน้ี 

                    (1) รายไดจ้ากทรัพยสิ์นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

                    (2) รายไดจ้ากสาธารณูปโภค 

                    (3) รายไดจ้ากการพาณิชยแ์ละการทาํกิจการ ไม่วา่จะดาํเนินการเองหรือร่วมกบับุคคลอ่ืน หรือ

จากสหการ 

                    (4) ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ ค่าตอบแทน หรือรายไดอ่ื้นใดตามท่ีมี

กฎหมายบญัญติัไวใ้หเ้ป็นรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

                    (5) ค่าบริการ 

                    (6) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 

                    (7) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องคก์ารต่างประเทศ หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ 

                    (8) รายไดจ้ากการจาํหน่ายพนัธบตัร 

                    (9) เงินกูจ้ากกระทรวง ทบวง กรม องคก์าร หรือนิติบุคคลต่าง ๆ 

                     (10) เงินกูจ้ากต่างประเทศ องคก์ารต่างประเทศ หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ 

                     (11) เงินและทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนท่ีมีผูอุ้ทิศให ้



                     (12) เงินช่วยเหลือหรือเงินค่าตอบแทน 

                     (13) รายไดจ้ากทรัพยสิ์นของแผน่ดิน หรือรายไดจ้ากทรัพยสิ์นของรัฐวสิาหกิจท่ีดาํเนินการเพื่อ

มุ่งหากาํไรในเขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

                     (14) รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมพิเศษ การออกพนัธบตัรตาม (8) การกูเ้งินจากองคก์าร หรือนิติ

บุคคลต่าง ๆ ตาม (9) การกูเ้งินตาม (10) และรายไดต้าม (13) ใหอ้อกเป็นขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินโดยไดรั้บความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

 

                    มาตรา 29  การกาํหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บรายไดต้ามหมวดน้ีใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์วธีิการ เง่ือนไข อตัราการจดัสรร การนาํส่งเงินรายไดแ้ละการไดรั้บเงินรายไดส้าํหรับองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามท่ีคณะกรรมการกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีท่ีการกาํหนด

รายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเร่ืองใดมีกฎหมายอ่ืนบญัญติัไวแ้ละเป็นการกาํหนดรายไดข้อง

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเร่ืองเดียวกบัท่ีบญัญติัไวแ้ลว้ในบทบญัญติัเก่ียวกบัรายไดข้ององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามหมวดน้ี ใหใ้ชบ้ทบญัญติัตามหมวดน้ีบงัคบัแทนบทบญัญติัของกฎหมายนั้น 

ทั้งน้ี ถา้การกาํหนดรายไดใ้นเร่ืองใดมีกฎหมายกาํหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ เง่ือนไข อตัราการจดัสรร การ

นาํส่งเงินรายไดแ้ละการไดรั้บเงินรายไดใ้ชบ้งัคบัอยูแ่ลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัตามกฎหมายเช่นวา่นั้นไปพลางก่อน

จนกวา่จะมีการประกาศของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง แต่ถา้การกาํหนดรายไดใ้นเร่ืองใดยงัไม่มีกฎหมาย

เช่นวา่นั้น ใหก้ารกาํหนดรายไดต้ามบทบญัญติัในหมวดน้ีมีผลใชบ้งัคบัเม่ือมีประกาศของคณะกรรมการตาม

วรรคหน่ึง  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะมอบใหส่้วนราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินอ่ืน จดัเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทน หรือรายไดอ่ื้นใด เพื่อองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินนั้นก็ได ้ ทั้งน้ีโดย ใหคิ้ดค่าใชจ่้ายไดต้ามหลกัเกณฑ ์วธีิการและอตัราท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

 

หมวด 4 

แผนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

                    มาตรา 30  แผนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้ดาํเนินการดงัน้ี 

                    (1) ใหด้าํเนินการถ่ายโอนภารกิจการใหบ้ริการสาธารณะท่ีรัฐดาํเนินการอยูใ่นวนัท่ี

พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายในกาํหนดเวลา ดงัน้ี 

                          (ก) ภารกิจท่ีเป็นการดาํเนินการซํ้ าซอ้นระหวา่งรัฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือ

ภารกิจท่ีรัฐจดัใหบ้ริการในเขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหด้าํเนินการให้เสร็จส้ินภายในส่ีปี 

                          (ข) ภารกิจท่ีรัฐจดัใหบ้ริการในเขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและกระทบถึงองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ใหด้าํเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในส่ีปี 

                          (ค) ภารกิจท่ีเป็นการดาํเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ใหด้าํเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในส่ีปี 

                    (2) กาํหนดขอบเขตความรับผดิชอบในการให้บริการสาธารณะของรัฐและขององคก์รปกครอง



ส่วนทอ้งถ่ิน และระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัเองตามอาํนาจและหนา้ท่ีท่ีกาํหนดไวใ้น

พระราชบญัญติัน้ีใหช้ดัเจน โดยในระยะแรกอาจกาํหนดภารกิจขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหแ้ตกต่าง

กนัได ้ โดยใหเ้ป็นไปตามความพร้อมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่ง ซ่ึงตอ้งพิจารณาจากรายได้

และบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น จาํนวนประชากร ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน ตลอดจน

คุณภาพในการใหบ้ริการท่ีประชาชนจะไดรั้บ  ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินระยะเวลาสิบปี 

                    (3) กาํหนดแนวทางและหลกัเกณฑใ์หรั้ฐทาํหนา้ท่ีประสานความร่วมมือและช่วยเหลือการ

ดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมี้ประสิทธิภาพ 

                    (4) กาํหนดการจดัสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายไดอ่ื้นใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินการตามอาํนาจ และหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละ

ประเภทอยา่งเหมาะสม โดยในช่วงระยะเวลาไม่เกิน พ.ศ. 2544ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีรายได้

เพิ่มข้ึนคิดเป็น สัดส่วนต่อรายไดข้องรัฐบาลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละยีสิ่บ และในช่วงระยะเวลาไม่

เกิน พ.ศ. 2549 ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีรายไดเ้พิ่มข้ึน คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดข้องรัฐบาลในอตัรา

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสามสิบหา้  ทั้งน้ี โดยการเพิ่มสัดส่วนตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมแก่การพฒันา ให้องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถดาํเนินกิจการบริการสาธารณะไดด้ว้ยตนเอง และโดยการจดัสรรสัดส่วนท่ีเป็น

ธรรมแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยคาํนึงถึงรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นดว้ย 

                    (5) การจดัตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาํปีในส่วนท่ีเก่ียวกบัการบริการสาธารณะในเขตองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหรั้ฐจดัสรรเงินอุดหนุนใหเ้ป็นไปตามความจาํเป็นและความตอ้งการขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 

 

                    มาตรา 31  ในการดาํเนินการตามอาํนาจและหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ถา้มี

กฎหมายใดบญัญติัไวใ้นลกัษณะท่ี เป็นผลทาํใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่อาจดาํเนินการตามอาํนาจ

และหนา้ท่ีไดด้ว้ยตนเอง หรือมีลกัษณะเป็นการซํ้ าซอ้นกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี ในการให้บริการสาธารณะ

ระหวา่งรัฐกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนั  และ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหมี้การแกไ้ขกฎหมายนั้น ใหค้ณะกรรมการรายงานต่อรัฐมนตรีเพื่อ

ดาํเนินการใหมี้การแกไ้ขกฎหมายดงักล่าวต่อไป 

 

                    มาตรา 32  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการจดัทาํแผนปฏิบติัการเพื่อกาํหนดขั้นตอนการกระจาย

อาํนาจตามแผนการกระจายอาํนาจ ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีสาระสาํคญั

ดงัต่อไปน้ี 

                    (1) กาํหนดรายละเอียดของอาํนาจหนา้ท่ีในการใหบ้ริการสาธารณะท่ีองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินแต่ละรูปแบบจะตอ้งกระทาํ โดยในกรณีใดเป็นอาํนาจและหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการของรัฐ

หรือระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนั ใหก้าํหนดแนวทางวธีิปฏิบติั เพื่อประสานการดาํเนินการ

ใหเ้กิดประโยชน์แก่ส่วนรวม 

                    (2) กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิดาํเนินการในการจดัสรรสัดส่วนภาษีและอากรใหเ้พียงพอแก่การ

ดาํเนินการตามอาํนาจ และหนา้ท่ีท่ีกาํหนดให้เป็นอาํนาจและหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วน



ทอ้งถ่ิน  ทั้งน้ี โดยตอ้งคาํนึงถึงภาระหนา้ท่ีของรัฐในการใหบ้ริการสาธารณะเป็นส่วนรวมดว้ย 

                    (3) รายละเอียดเก่ียวกบัการเสนอใหแ้กไ้ขหรือจดัใหมี้กฎหมายท่ีจาํเป็นเพื่อดาํเนินการตาม

แผนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

                    (4) จดัระบบการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยกาํหนดนโยบายและ

มาตรการการกระจายบุคลากรจากราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาคไปสู่ส่วนทอ้งถ่ิน โดยการสร้าง

ระบบการถ่ายเทกาํลงัคนสู่ทอ้งถ่ิน และสร้างระบบความกา้วหนา้สายอาชีพท่ีเหมาะสม 

                    แผนปฏิบติัการตามวรรคหน่ึงตอ้งกาํหนดรายละเอียดวธีิปฏิบติั และกาํหนดหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ี

รับผดิชอบ รวมทั้งระยะเวลาในการดาํเนินการใหช้ดัเจนดว้ย 

 

                    มาตรา 33  เม่ือคณะกรรมการจดัทาํแผนปฏิบติัการตามมาตรา 32 แลว้ ใหเ้สนอคณะรัฐมนตรีให้

ความเห็นชอบ แลว้รายงานต่อรัฐสภา เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบ้งัคบัต่อไป 

                    แผนปฏิบติัการท่ีประกาศใชบ้งัคบัตามวรรคหน่ึง ใหมี้ผลผกูพนัหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง

ตอ้งดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการนั้น ในกรณีท่ีสภาพการณ์เปล่ียนแปลงไปในระหวา่งท่ีแผนปฏิบติัการใช้

บงัคบัคณะกรรมการอาจดาํเนินการปรับปรุงแผนปฏิบติัการใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์นั้นได ้ให้

คณะกรรมการมีหนา้ท่ีติดตามผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการและรายงานใหค้ณะรัฐมนตรีทราบทุก

ปี ในกรณีท่ีมีปัญหาอุปสรรคไม่อาจดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการได ้ใหค้ณะกรรมการรายงานให้

คณะรัฐมนตรีทราบปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแกไ้ขดว้ย 

 

                    มาตรา 34  ใหค้ณะกรรมการพิจารณาทบทวนการกาํหนดอาํนาจและหนา้ท่ีและการจดัสรร

รายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายหลงัท่ีไดด้าํเนินการ ตามแผนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไปแลว้ โดยตอ้งพิจารณาทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาไม่เกินหา้ปีนบัแต่วนัท่ีมีการกาํหนด

อาํนาจและหนา้ท่ี หรือวนัท่ีมีการจดัสรรรายได ้ ทั้งน้ี จะตอ้งพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกาํหนด

อาํนาจและหนา้ท่ีและการจดัสรรรายได ้เพื่อกระจายอาํนาจเพิ่มข้ึนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

บทเฉพาะกาล 

 

                    มาตรา 35  ในวาระเร่ิมแรก ใหค้ณะกรรมการจดัทาํแผนตามมาตรา 30 และแผนปฏิบติัการตาม

มาตรา 32  ใหแ้ลว้เสร็จภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีกรรมการเร่ิมปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี 

 

                    มาตรา 36  ในวาระเร่ิมแรก ใหน้ายกรัฐมนตรีจดัใหมี้การเลือกผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินและสรรหาผูท้รงคุณวฒิุตามมาตรา 6  ใหแ้ลว้เสร็จภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้

บงัคบั 

 

                    มาตรา 37  ในวาระเร่ิมแรก เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามอาํนาจและหนา้ท่ีของคณะกรรมการ



ตามพระราชบญัญติัน้ี  นายกรัฐมนตรีอาจมีคาํสั่งใหห้น่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการเพื่อช่วยเหลือการ

ปฏิบติังานของคณะกรรมการไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

 

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภยั 

นายกรัฐมนตรี 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีมาตรา 284 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย ไดบ้ญัญติัใหมี้กฎหมายกาํหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอาํนาจเพื่อพฒันาการ

กระจายอาํนาจให้แก่ทอ้งถ่ินเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยมีสาระสาํคญัเก่ียวกบัการกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ี ในการ

จดัระบบการบริการสาธารณะ และการจดัสรรสัดส่วนภาษีและอากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ

ใหมี้คณะกรรมการซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนของหน่วยราชการ ท่ีเก่ียวขอ้งผูแ้ทนขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน และผูท้รงคุณวฒิุ มีจาํนวนฝ่ายละเท่ากนัเพื่อทาํหนา้ท่ีดงักล่าว  จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 

 

 


