
 1

 
พระราชบัญญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2542 
--------------- 
ภูมิพลอดลุยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ 11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2542 
เปนปที่ 54 ในรัชกาลปจจุบนั 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 

โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบญัญตัิข้ึนไวโดยคําแนะนําและ 
ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 

 
 มาตรา 1 พระราชบัญญตัิน้ีเรียกวา "พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน้ตอน 
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542" 
 มาตรา 2* พระราชบญัญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถดัจากวนัประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษาเปนตนไป  
*[รก.2542/114ก/48/17 พฤศจิกายน 2542] 
 มาตรา 3 บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับใด ๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลว 
ในพระราชบญัญัตินี้ หรือซึง่ขัดหรือแยงกบับทแหงพระราชบญัญตัิน้ี ใหใชพระราชบัญญัตินีแ้ทน 
 มาตรา 4 ในพระราชบญัญัตนิี้ 
"องคกรปกครองสวนทองถิน่" หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
อ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง 
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น 
"กรรมการ" หมายความวา กรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถิน่ 
"รัฐมนตรี" หมายความวา รฐัมนตรผีูรักษาการตามพระราชบญัญตัิน้ี  
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 มาตรา 5 ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรวีาการ 
กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี ทั้งนี ้ในสวนทีเ่กีย่วกับอํานาจและหนาที่ 
ของตนและมอํีานาจออกกฎกระทรวง และระเบยีบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบญัญัติน้ี 
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช 
บังคับได 
 

หมวด 1 
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

--------------- 
 
 มาตรา 6 ใหมคีณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการการกระจายอํานาจ 
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น" ประกอบดวย 
(1) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน 
(2) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร ปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎกีา เลขาธิการ ก.พ. เลขาธกิารคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานกังบประมาณ และอธิบดีกรมการปกครอง 
(3) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่จาํนวนสิบสองคน ประกอบดวยผูบริหาร 
องคการบริหารสวนจังหวัดสองคน ผูบริหารเทศบาลสามคน ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
หาคน และผูบริหารกรุงเทพมหานคร ผูบรหิารเมืองพัทยาหรือผูบริหารองคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นอ่ืนท่ีมกีฎหมายจัดตั้งขึ้นรวมสองคน ทั้งนี้ โดยใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
แตละประเภทเลือกกันเองตามหลักเกณฑและวิธกีารท่ีนายกรัฐมนตรกีําหนด 
(4) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสบิสองคน ประกอบดวยบุคคลซ่ึงมีความรูความเชี่ยวชาญ 
ในดานการบรหิารราชการแผนดนิ ดานการพัฒนาทองถิน่ ดานเศรษฐศาสตร ดานการปกครอง 
สวนทองถิน่ในสาขารัฐศาสตรหรือรัฐประศาสนศาสตร และดานกฎหมาย ทั้งนี้ การสรรหา 
ผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนด 
 ใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถิน่เปนเลขานกุารคณะกรรมการ  
 มาตรา 7 กรรมการผูทรงคณุวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  
ดังตอไปนี้  
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(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ  
(3) ไมเปนขาราชการซึ่งมตีําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรอืลูกจางของ 
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น เวนแตเปนผูสอน 
ในสถาบันอุดมศึกษาของรฐั 
(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(5) ไมเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิน่ 
(6) ไมเปนเจาหนาที่หรือผูมีตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมือง 

มาตรา 8 กรรมการตามมาตรา 6 (3) พนจากตําแหนงเมื่อลาออก โดยยืน่หนังสือ 
ลาออกตอประธานกรรมการหรือพนจากการเปนผูบริหารทองถิน่ 
 มาตรา 9 กรรมการตามมาตรา 6 (4) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจ 
ไดรับสรรหาเปนกรรมการอกีไดไมเกินสองวาระติดตอกนั 
ถากรรมการตามวรรคหนึ่งวางลง ใหสรรหากรรมการแทน และใหผูซึ่งไดรับ 
สรรหาอยูในตาํแหนงเทากับระยะเวลาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 
ในระหวางท่ียงัมิไดสรรหากรรมการแทนตาํแหนงที่วางตามวรรคสอง และยังม ี
กรรมการเหลอือยูเกินกึ่งหนึง่ ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏบัิติหนาท่ีตอไปได 
 มาตรา 10 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคณุวฒิุพนจาก 
ตําแหนง เมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยยืน่หนังสือลาออกตอประธานกรรมการ 
(3) เปนบุคคลลมละลาย 
(4) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมอืนไรความสามารถ 
(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลกัษณะตองหามตามมาตรา 7 
(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 
 มาตรา 11 การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา 
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชมุ 
 ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัต ิ
หนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 
 การวินจิฉัยช้ีขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ 
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ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียง 
ช้ีขาด 
 มาตรา 12 ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
(1) จัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่และ 
แผนปฏิบัตกิารเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรแีละรายงานตอรัฐสภา 
(2) กําหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตามอํานาจและหนาทีร่ะหวางรฐั 
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง 
(3) ปรับปรงุสัดสวนภาษแีละอากร และรายไดระหวางรัฐกับองคกรปกครอง 
สวนทองถิน่ และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิน่ดวยกันเอง โดยคํานึงถึงภาระหนาท่ีของรัฐ 
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเองเปนสําคัญ 
(4) กําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการถายโอนภารกจิจากราชการสวนกลาง 
และราชการสวนภูมิภาคใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(5) ประสานการถายโอนขาราชการ ขาราชการสวนทองถิ่น และพนกังาน 
รัฐวิสาหกิจระหวางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับคณะกรรมการ 
พนักงานสวนทองถิ่นหรือหนวยงานที่เกีย่วของ เพ่ือใหสอดคลองกับการกําหนดอํานาจและ 
หนาที่การจดัสรรภาษแีละอากร เงินอุดหนุน เงินงบประมาณทีร่าชการสวนกลางโอนใหแก 
องคกรปกครองสวนทองถิน่ และการถายโอนภารกิจตาม (2) (3) และ (4) 
(6) เสนอแนะตอคณะรฐัมนตรใีหมีการกระจายอํานาจการอนุมัติหรอืการอนญุาต 
ตามที่มีกฎหมายบัญญัตใิหตองขออนุมัติหรือขออนุญาตไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย 
คํานึงถึงความสะดวก รวดเรว็ในการใหบรกิารประชาชน และการกํากับดูแลใหเปนไปตาม 
กฎหมายนั้น ๆ เปนสําคญั 
(7) เสนอแนะมาตรการดานการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณ 
และการรักษาวินัยทางการเงนิ การคลังขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
(8) เสนอแนะการตราพระราชบญัญตัิ พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง 
ประกาศ ขอบงัคับ ระเบยีบ และคําสั่งที่จําเปนเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามแผนการกระจาย 
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ตอคณะรัฐมนตร ี
(9) เรงรัดใหมีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ขอบังคับ 
ระเบียบ และคําสั่งที่จําเปนเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น 
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(10) เสนอแนะตอคณะรฐัมนตรใีนการจัดสรรเงนิงบประมาณที่จดัสรรเพิ่มขึ้น 
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เนื่องจากการถายโอนภารกจิจากสวนกลาง 
(11) พิจารณาหลักเกณฑการจัดสรรเงนิอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตามความจําเปน 
(12) เสนอแนะและจดัระบบตรวจสอบและการมีสวนรวมของประชาชนใน 
ทองถิ่น 
(13) เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสัง่การในกรณีทีป่รากฏวา 
สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไมดําเนนิการตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น 
(14) เสนอรายงานเกีย่วกบัการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
ตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
(15) ออกประกาศกําหนดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้
(16) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่กาํหนดไวในพระราชบญัญัตนิี้และกฎหมายอื่น 
ประกาศของคณะกรรมการตาม (15) เม่ือไดประกาศในราชกิจจานเุบกษาแลว 
ใหใชบังคับได 

มาตรา 13 คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการใด ๆ 
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา 11 มาใชบังคับกบัการประชุมของคณะอนกุรรมการ 
โดยอนโุลม 
 มาตรา 14 ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจ 
ออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเจาหนาที่ของรัฐ  
สงขอมูลหรือเอกสารใด ๆ ทีเ่กี่ยวของมาเพือ่ใชประกอบการพจิารณาได ในการนี้อาจเรยีกบุคคล 
ใด ๆ มาชีแ้จงดวยก็ได 
 มาตรา 15 ใหมีสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นในสํานักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี โดยมีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปนี้  
(1) รับผิดชอบงานธรุการของคณะกรรมการ 
(2) รวบรวมขอมูล ศึกษา และวิเคราะหเกีย่วกับการกระจายอํานาจใหแกองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น และขอมูลตาง ๆ เกีย่วกับงานของคณะกรรมการ 
(3) รวมมือและประสานงานกับราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมภิาค องคกร 
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ปกครองสวนทองถิ่น และรฐัวิสาหกิจ เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบญัญตัิน้ี 
(4) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(5) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามทีก่ฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานักงาน 
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรอืตามที่คณะกรรมการ 
มอบหมาย 
 

หมวด 2 
การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบรกิารสาธารณะ 

--------------- 
 
 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและ 
หนาที่ในการจดัระบบการบรกิารสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิน่ของตนเองดังนี ้
(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 
(2) การจัดใหมีและบํารุงรกัษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
(3) การจัดใหมีและควบคมุตลาด ทาเทยีบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ 
(4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ 
(5) การสาธารณูปการ 
(6) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ 
(7) การพาณชิย และการสงเสริมการลงทนุ 
(8) การสงเสริมการทองเที่ยว 
(9) การจัดการศึกษา 
(10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชวีิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
(11) การบํารุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
(12) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 
(13) การจดัใหมีและบํารุงรักษาสถานทีพั่กผอนหยอนใจ 
(14) การสงเสริมกีฬา 
(15) การสงเสริมประชาธปิไตย ความเสมอภาค และสทิธิเสรภีาพของประชาชน 
(16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 
(17) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรยีบรอยของบานเมือง 
(18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกลู และน้ําเสีย 
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(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรกัษาพยาบาล 
(20) การจดัใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(21) การควบคุมการเลีย้งสัตว 
(22) การจดัใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรยีบรอย และการอนามัย 
โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ 
(24) การจดัการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดินทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 
(25) การผังเมือง 
(26) การขนสงและการวศิวกรรมจราจร 
(27) การดแูลรักษาที่สาธารณะ 
(28) การควบคุมอาคาร 
(29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
(30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรกัษา 
ความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสิน 
(31) กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการ 
ประกาศกําหนด 
 มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจงัหวัดมีอํานาจและ 
หนาที่ในการจดัระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี ้
(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนา 
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรฐัมนตรกีําหนด 
(2) การสนบัสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนในการพฒันาทองถิ่น 
(3) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน 
(4) การแบงสรรเงนิซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่อ่ืน 
(5) การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(6) การจัดการศึกษา 
(7) การสงเสริมประชาธปิไตย ความเสมอภาค และสทิธิเสรภีาพของประชาชน 
(8) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 
(9) การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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(10) การจดัตั้งและดแูลระบบบําบัดน้ําเสยีรวม 
(11) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
(12) การจดัการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ 
(13) การจดัการและดแูลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา 
(14) การสงเสริมการทองเที่ยว 
(15) การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากจิการไมวาจะดําเนินการเอง 
หรือรวมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ 
(16) การสรางและบํารุงรกัษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคกรปกครอง 
สวนทองถิน่อ่ืน 
(17) การจดัตั้งและดแูลตลาดกลาง 
(18) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณ ีและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น 
(19) การจดัใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
(20) การจดัใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ 
(21) การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
(22) การปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
(23) การจดัใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด  
(24) จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิน่อืน่ 
ท่ีอยูในเขต และกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนรวมกนัดําเนนิการ 
หรือใหองคการบริหารสวนจงัหวัดจัดทํา ท้ังนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
(25) สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนในการพัฒนาทองถิ่น 
(26) การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจหรือ 
องคกรปกครองสวนทองถิน่อื่น 
(27) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชวีิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
(28) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบญัญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
กําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
(29) กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา 18 ใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ 
เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 และมาตรา 17 

มาตรา 19 ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่อ่ืนที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกร 
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ปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษไมเต็มพื้นที่จังหวัด มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบรกิาร 
สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนที่มกีฎหมายกําหนดใหเปนองคกรปกครอง 
สวนทองถิน่รปูแบบพิเศษเตม็พ้ืนที่จังหวัด มีอํานาจและหนาที่ในการจดัระบบบริการสาธารณะ 
เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิน่ของตนเองตามมาตรา 16 และมาตรา 17 

มาตรา 20 ในกรณีที่กฎหมายบัญญัตใิหองคกรปกครองสวนทองถิน่มอํีานาจ 
และหนาท่ีเกีย่วกับการใหบรกิารสาธารณะอยางเดยีวกันหรือคลายคลึงกันใหคณะกรรมการ 
มีอํานาจกําหนดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจและหนาท่ีรับผดิชอบในสวนใด 

มาตรา 21 บรรดาอํานาจและหนาท่ีที่อยูในความรับผดิชอบของรัฐตามกฎหมาย 
รัฐอาจมอบอํานาจและหนาที่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการแทนได 
ในการดําเนินงานตามอํานาจและหนาท่ีทีร่ะบุไวในมาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 
และมาตรา 19 องคกรปกครองสวนทองถิน่อาจรวมมือกนัดําเนนิการหรืออาจรองขอใหรัฐหรือ 
องคกรปกครองสวนทองถิน่อื่น แลวแตกรณี ดําเนนิการแทนได 

มาตรา 22 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหเอกชนดําเนนิการตามอํานาจ 
และหนาท่ีแทนได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด 3 
การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากร 

--------------- 
 
มาตรา 23 เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลอาจมรีายได 
จากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายไดดังตอไปนี ้
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
(2) ภาษีบํารงุทองท่ีตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่ 
(3) ภาษีปายตามกฎหมายวาดวยภาษีปาย 
(4) ภาษีมลูคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ไดรับการจัดสรรในอัตราซึง่เมื่อรวม 
กับการจัดสรรตามมาตรา 24 (3) และมาตรา 25 (6) แลวไมเกินรอยละสามสิบของภาษมีูลคาเพิ่ม 
ท่ีจัดเก็บไดหักสวนท่ีตองจายคืนแลว โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจดัเก็บ 
(5) ภาษีธรุกจิเฉพาะตามประมวลรษัฎากร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้น 
ในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา 24 (4) แลวไมเกนิรอยละสามสิบของอัตราภาษีท่ีจัดเก็บตาม 
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ประมวลรษัฎากร โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 
(6) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมาย 
วาดวยสรุา และคาแสตมปยาสูบตามกฎหมายวาดวยยาสบู ซึ่งเก็บจากการคาในเขตเทศบาล 
เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล โดยออกขอบญัญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไมเกินรอยละ 
สามสิบของอัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตจดัเก็บ และใหถือเปนภาษแีละคาแสตมปตามกฎหมาย 
วาดวยการนั้น โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บ 
(7) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต รวมทัง้เงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวยรถยนต 
ภาษีรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเลื่อนตามกฎหมายวาดวยลอเลื่อน 
(8) ภาษีการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน 
(9) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
(10) อากรการฆาสัตวและผลประโยชนอ่ืนอันเกิดจากการฆาสัตวตามกฎหมาย 
วาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 
(11) อากรรงันกอีแอนตามกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน 
(12) คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแรหลังจากหักสงเปนรายไดของรัฐ 
ในอัตรารอยละสี่สิบแลวดังตอไปนี ้
(ก) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพื้นที่ตาม 
ประทานบัตร ใหไดรับการจดัสรรในอัตรารอยละยี่สิบของเงินคาภาคหลวงแรที่จดัเก็บได 
ภายในเขต 
(ข) องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลอื่นที่อยูภายในจังหวัดท่ีมีพืน้ที่ 
ครอบคลุมพืน้ท่ีตามประทานบัตร ใหไดรบัการจัดสรรในอัตรารอยละสิบของเงินคาภาคหลวงแร 
ท่ีจัดเก็บไดภายในเขต 
(ค) องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในจังหวดัอ่ืนใหไดรับการจดัสรร 
ในอัตรารอยละสิบของเงินคาภาคหลวงแรที่จัดเก็บไดภายในเขต 
(13) คาภาคหลวงปโตรเลยีมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมหลังจากหักสงเปน 
รายไดของรัฐในอัตรารอยละสี่สิบแลว ดังตอไปนี ้
(ก) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพื้นที่ตาม 
สัมปทาน ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละยี่สิบของเงินคาภาคหลวงปโตรเลียมที่จดัเก็บได 
ภายในเขต 
(ข) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลอื่นที่อยูภายในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ 
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ครอบคลุมพืน้ท่ีตามสัมปทาน ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละสิบของเงินคาภาคหลวง 
ปโตรเลียมท่ีจดัเก็บไดภายในเขต 
(ค) องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในจังหวดัอ่ืน ใหไดรับการจดัสรร 
ในอัตรารอยละสิบของเงินคาภาคหลวงปโตรเลียมทีจ่ัดเก็บไดภายในเขต 
(14) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธแิละนิตกิรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย 
ท่ีมีทุนทรัพยภายในเขต ทั้งนี ้ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายวาดวยอาคารชดุ 
(15) คาธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ ทั้งนี้ ใหเปนไป 
ตามอัตราและวิธกีารที่คณะกรรมการกําหนด 
(16) คาธรรมเนียมดังตอไปนี้ โดยออกขอบัญญัติจัดเกบ็เพ่ิมขึ้นในอตัราไมเกิน 
รอยละสิบของคาธรรมเนียมท่ีมีการจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
(ก) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา 
(ข) คาธรรมเนียมใบอนุญาตเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนนั 
(17) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหนาที่ 
ใหเทศบาล เมอืงพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลเปนเจาหนาที่ดําเนินการภายในเขตทองถิ่น 
น้ัน ๆ และใหตกเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว ในกรณกีฎหมายกําหนดให 
เทศบาลเปนผูจัดเก็บคาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ใหนํารายไดมาแบงใหแกองคการ 
บริหารสวนตําบลท่ีอยูภายในเขตจังหวัดตามที่คณะกรรมการกําหนด 
(18) คาใชน้ําบาดาลตามกฎหมายวาดวยนํ้าบาดาล ท้ังนี้ ใหเปนไปตามสัดสวน 
ท่ีคณะกรรมการกําหนด 
(19) คาธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่รยีกเก็บจากผูใชหรือไดรับประโยชนจากบริการ 
สาธารณะท่ีจัดใหมีข้ึน 
(20) รายไดอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัตใิหเปนของเทศบาล เมืองพัทยา และองคการ 
บริหารสวนตําบล 

มาตรา 24 องคการบริหารสวนจังหวัดอาจมรีายไดจากภาษีอากรคาธรรมเนียม 
และเงินรายได ดังตอไปนี ้
(1) ภาษีบํารงุองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับน้ํามันเบนซินและน้าํมันที่ 
คลายกนั นํ้ามนัดีเซลและน้ํามันที่คลายกัน กาซปโตรเลียมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนตซึ่งเก็บ 
จากการคาในเขตจังหวัด โดยออกขอบัญญตัิจัดเก็บเพิ่มไดไมเกนิลิตรละสิบสตางคสําหรับน้ํามัน 
และกโิลกรัมละไมเกนิสิบสตางคสําหรับกาซปโตรเลยีม 
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(2) ภาษีบํารงุองคการบริหารสวนจังหวัดสําหรับยาสูบ ซึ่งเก็บจากการคาใน 
เขตจังหวัดโดยออกขอบัญญตัิจัดเก็บเพิ่มไดไมเกนิมวนละสิบสตางค 
(3) ภาษีมลูคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ไดรับการจัดสรรในอัตราซึง่เมื่อรวมกับ 
อัตราตามมาตรา 23 (4) และมาตรา 25 (6) แลวไมเกินรอยละสามสิบของภาษีมลูคาเพิ่มที่จัดเก็บ 
ไดหักสวนท่ีตองจายคืนแลว โดยเปนหนาท่ีของกรมสรรพากรทีจ่ะจัดเก็บ 
(4) ภาษีธรุกจิเฉพาะตามประมวลรษัฎากร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้น 
ในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา 23 (5) แลวไมเกนิรอยละสามสิบของอัตราภาษีท่ีจัดเก็บ 
ตามประมวลรษัฎากร โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรทีจ่ะจดัเก็บ 
(5) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต รวมทัง้เงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวยรถยนต 
ภาษีรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเลื่อนตามกฎหมายวาดวยลอเลื่อน 
(6) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
(7) อากรรังนกอีแอนตามกฎหมายวาดวยอากรรงันกอแีอน 
(8) คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแร ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละ 
ย่ีสิบของคาภาคหลวงแรที่จดัเก็บไดภายในเขตขององคการบริหารสวนจังหวัดนัน้ 
(9) คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมใหไดรับการจัดสรร 
ในอัตรารอยละยี่สิบของคาภาคหลวงปโตรเลียมทีจ่ัดเก็บไดภายในเขตขององคการบริหาร 
สวนจังหวัดนัน้ 
(10) คาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดโดยออกขอบญัญัติเรียกเก็บจาก 
ผูพักในโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(11) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหนาที่ 
ใหองคการบรหิารสวนจังหวัดเปนเจาหนาที่ดําเนินการภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวดันั้น 
และใหตกเปนรายไดขององคการบริหารสวนจังหวดั 
(12) คาธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่รยีกเก็บจากผูใชหรือไดรับประโยชนจากบริการ 
สาธารณะท่ีองคการบริหารสวนจังหวดัจัดใหมีขึ้น 
(13) รายไดอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัตใิหเปนขององคการบริหารสวนจังหวัด 

มาตรา 25 กรุงเทพมหานครอาจมีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และ 
เงินรายไดดังตอไปนี ้
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
(2) ภาษีบํารงุทองท่ีตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่ 
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(3) ภาษีปายตามกฎหมายวาดวยภาษีปาย 
(4) ภาษีบํารงุกรุงเทพมหานครสําหรับน้าํมันเบนซินและน้ํามันที่คลายกัน นํ้ามัน 
ดีเซลและน้ํามนัที่คลายกัน กาซปโตรเลยีมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต ซ่ึงเก็บจากการคา 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออกขอบัญญตัิจัดเก็บเพิ่มไดไมเกนิลิตรละสิบสตางคสําหรับน้ํามัน 
และไมเกินกโิลกรัมละสิบสตางคสําหรับกาซปโตรเลยีม 
(5) ภาษีบํารงุกรุงเทพมหานครสําหรับยาสูบซ่ึงเก็บจากการคาในเขตกรุงเทพ 
มหานคร โดยออกขอบัญญตัิจัดเก็บเพิ่มไดไมเกนิมวนละสิบสตางค 
(6) ภาษีมลูคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ไดรับการจัดสรร ในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับ 
อัตราตามมาตรา 23 (4) และมาตรา 24 (3) แลวไมเกินรอยละสามสิบของภาษีมลูคาเพิ่มที่จัดเก็บ 
ไดหักสวนท่ีตองจายคืนแลว โดยเปนหนาท่ีของกรมสรรพากรทีจ่ะจัดเก็บ  
(7) ภาษีธรุกจิเฉพาะตามประมวลรษัฎากร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้น 
ในอัตราไมเกนิรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวลรษัฎากร โดยเปนหนาท่ีของ 
กรมสรรพากรที่จะจดัเก็บ 
(8) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตาม 
กฎหมายวาดวยสุรา และคาแสตมปยาสูบตามกฎหมายวาดวยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการคา 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออกขอบัญญตัิจัดเก็บเพิ่มขึน้ในอัตราไมเกินรอยละสามสิบ 
ของอัตราภาษทีี่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ และใหถือเปนภาษีและคาแสตมปตามกฎหมาย 
วาดวยการนั้นโดยเปนหนาทีข่องกรมสรรพสามิตที่จะจดัเก็บ 
(9) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
(10) ภาษีและคาธรรมเนยีมรถยนต รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวยรถยนต 
ภาษีรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเลื่อนตามกฎหมายวาดวย 
ลอเลื่อน 
(11) ภาษีการพนนัตามกฎหมายวาดวยการพนัน 
(12) คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแรทีจ่ัดเก็บภายในเขตของกรุงเทพ 
มหานคร ในอตัรารอยละส่ีสบิของคาภาคหลวงแรที่กรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บไดจรงิ 
(13) คาภาคหลวงปโตรเลยีมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมท่ีจัดเกบ็ภายในเขต 
ของกรุงเทพมหานคร ในอัตรารอยละสี่สิบของคาภาคหลวงปโตรเลยีมที่กรมทรัพยากรธรณจีัดเก็บ 
ไดจริง 
(14) อากรการฆาสัตว และผลประโยชนอ่ืนอันเกิดจากการฆาสัตวตามกฎหมาย 
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วาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 
(15) คาธรรมเนียมบํารุงกรุงเทพมหานคร โดยออกขอบัญญัติเรียกเก็บจากผูพักใน 
โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(16) คาธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ ทั้งนี้ ใหเปนไป 
ตามอัตราและวิธกีารที่คณะกรรมการกําหนด 
(17) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธแิละนิตกิรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย 
ท่ีมีทุนทรัพยตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายวาดวยอาคารชุด 
(18) คาธรรมเนียมดังตอไปนี้ โดยออกขอบัญญัติจัดเกบ็เพ่ิมขึ้นในอตัราไมเกิน 
รอยละสามสบิของคาธรรมเนียมที่จดัเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
(ก) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา 
(ข) คาธรรมเนียมใบอนุญาตเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนนั 
(19) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหนาที่ 
ใหกรุงเทพมหานครเปนเจาหนาที่ดําเนนิการภายในเขตของกรุงเทพมหานคร และใหตกเปนรายได 
ของกรุงเทพมหานคร 
(20) คาธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่รยีกเก็บจากผูใชหรือไดรับประโยชนจากบริการ 
สาธารณะท่ีกรงุเทพมหานครจัดใหมีข้ึน 
(21) รายไดอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัตใิหเปนของกรุงเทพมหานคร 

มาตรา 26 ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่อ่ืนที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกร 
ปกครองรูปแบบพิเศษไมเตม็พื้นที่จังหวัด มีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนยีม และเงินรายไดอ่ืน 
ตามมาตรา 23 

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนที่มกีฎหมายกําหนดใหเปนองคกรปกครอง 
รูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่จังหวดั มีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนยีม และเงินรายไดอ่ืนตามมาตรา 23 
และมาตรา 24 

มาตรา 27 ภาษีและอากรประเภทอืน่นอกเหนือจากที่บัญญัติไวในมาตรา 23 
มาตรา 24 มาตรา 25 และมาตรา 26 อาจกําหนดใหเปนภาษีและอากรรวมกันระหวางรัฐกับ 
องคกรปกครองสวนทองถิน่ หรืออาจกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจดัเก็บเพิ่มได เพ่ือให 
สอดคลองกับการถายโอนภาระหนาท่ีและงบประมาณจากราชการสวนกลางมายังองคกรปกครอง 
สวนทองถิน่ ท้ังนี้ ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรตามวรรคหนึ่งในแตละป ใหคณะกรรมการ 
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พิจารณากําหนดโดยคํานึงถงึภาระหนาที่ของรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและระหวาง 
องคกรปกครองสวนทองถิน่ดวยกันเองเปนสําคัญ 

มาตรา 28 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมีรายรับดังตอไปนี ้
(1) รายไดจากทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(2) รายไดจากสาธารณูปโภค 
(3) รายไดจากการพาณิชยและการทํากจิการ ไมวาจะดาํเนินการเองหรือรวมกับ 
บุคคลอื่น หรอืจากสหการ 
(4) ภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาปรับ คาตอบแทน หรือรายไดอ่ืนใด 
ตามที่มีกฎหมายบัญญัตไิวใหเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(5) คาบริการ 
(6) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครอง 
สวนทองถิน่อ่ืน 
(7) เงินชวยเหลือจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ 
(8) รายไดจากการจําหนายพันธบัตร 
(9) เงินกูจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติบคุคลตาง ๆ 
(10) เงินกูจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ 
(11) เงินและทรพัยสินอยางอื่นที่มีผูอุทศิให 
(12) เงินชวยเหลือหรือเงนิคาตอบแทน 
(13) รายไดจากทรัพยสินของแผนดิน หรือรายไดจากทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจ 
ท่ีดําเนินการเพื่อมุงหากําไรในเขตขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
(14) รายไดจากคาธรรมเนยีมพิเศษ 
การออกพันธบัตรตาม (8) การกูเงนิจากองคการ หรือนิตบิุคคลตาง ๆ ตาม (9) 
การกูเงินตาม (10) และรายไดตาม (13) ใหออกเปนขอบญัญัติทองถิน่โดยไดรับความเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตร ี
 มาตรา 29 การกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ไดรับรายไดตามหมวดนี ้
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกีาร เง่ือนไข อัตราการจดัสรร การนําสงเงินรายไดและการไดรับเงนิ 
รายไดสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษา 
 ในกรณีที่การกําหนดรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเรื่องใดมีกฎหมาย 
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อ่ืนบัญญัติไวและเปนการกําหนดรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเรื่องเดียวกับที่บัญญัต 
 ิไวแลวในบทบัญญัติเกีย่วกบัรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิน่ตามหมวดนี้ ใหใชบทบัญญัต ิ
ตามหมวดนี้บงัคับแทนบทบญัญัติของกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ถาการกําหนดรายไดในเรื่องใดมีกฎหมาย 
กําหนดหลักเกณฑ วธิกีาร เงือ่นไข อัตราการจัดสรร การนําสงเงินรายไดและการไดรบัเงินรายได 
ใชบังคับอยูแลว ใหใชบังคับตามกฎหมายเชนวานัน้ไปพลางกอนจนกวาจะมีการประกาศของ 
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง แตถาการกําหนดรายไดในเรื่องใดยังไมมกีฎหมายเชนวานั้นใหการ 
กําหนดรายไดตามบทบัญญตัิในหมวดนี้มผีลใชบังคับเมือ่มีประกาศของคณะกรรมการตาม 
วรรคหนึ่ง 
 องคกรปกครองสวนทองถิน่จะมอบใหสวนราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน จัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาตอบแทน หรือรายได 
อ่ืนใด เพ่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่นัน้ก็ได ทั้งนี้ โดยใหคิดคาใชจายไดตามหลกัเกณฑ วิธกีาร 
และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด 4 
แผนการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

--------------- 
 
 มาตรา 30 แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
ใหดําเนินการดังนี ้
(1) ใหดําเนนิการถายโอนภารกิจการใหบริการสาธารณะทีร่ัฐดําเนินการอยูใน 
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในกําหนดเวลา ดงันี้ 
(ก) ภารกิจที่เปนการดําเนนิการซ้ําซอนระหวางรัฐและองคกรปกครอง 
สวนทองถิน่ หรือภารกิจท่ีรฐัจัดใหบริการในเขตขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหดําเนินการ 
ใหเสร็จส้ินภายในส่ีป 
(ข) ภารกจิที่รฐัจัดใหบริการในเขตขององคกรปกครองสวนทองถิน่และ 
กระทบถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในสี่ป 
(ค) ภารกจิที่เปนการดําเนนิงานตามนโยบายของรัฐบาล ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในสี่ป 
(2) กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการใหบริการสาธารณะของรัฐและของ 
องคกรปกครองสวนทองถิน่ และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิน่ดวยกันเองตามอํานาจและ 
หนาที่ท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ีใหชัดเจน โดยในระยะแรกอาจกําหนดภารกจิขององคกร 
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ปกครองสวนทองถิ่นใหแตกตางกันได โดยใหเปนไปตามความพรอมขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นแตละแหง ซึ่งตองพิจารณาจากรายไดและบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนัน้ 
จํานวนประชากร คาใชจายในการดําเนนิงาน ตลอดจนคณุภาพในการใหบริการที่ประชาชนจะ 
ไดรับ ทั้งนี้ ตองไมเกินระยะเวลาสิบป 
(3) กําหนดแนวทางและหลักเกณฑใหรฐัทําหนาที่ประสานความรวมมือและ 
ชวยเหลือการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิน่ใหมีประสิทธิภาพ 
(4) กําหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงนิอุดหนุน และรายไดอ่ืนใหแกองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทอยางเหมาะสม โดยในชวงระยะเวลาไมเกิน พ.ศ. 2544 
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมรีายไดเพ่ิมขึ้นคิดเปนสัดสวนตอรายไดของรัฐบาลไมนอยกวา 
รอยละยี่สิบ และในชวงระยะเวลาไมเกิน พ.ศ. 2549 ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่มีรายไดเพิ่มขึน้ 
คิดเปนสัดสวนตอรายไดของรัฐบาลในอัตราไมนอยกวารอยละสามสิบหา ทั้งนี้ โดยการเพิ่ม 
สัดสวนตามระยะเวลาที่เหมาะสมแกการพฒันา ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนนิ 
กิจการบริการสาธารณะไดดวยตนเอง และโดยการจดัสรรสัดสวนทีเ่ปนธรรมแกองคกรปกครอง 
สวนทองถิน่ โดยคํานึงถึงรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นดวย 
(5) การจัดตัง้งบประมาณรายจายประจําปในสวนท่ีเกีย่วกับการบริการสาธารณะ 
ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหรัฐจัดสรรเงนิอุดหนุนใหเปนไปตามความจําเปนและความ 
ตองการขององคกรปกครองสวนทองถิน่นัน้ 
 มาตรา 31 ในการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น ถามีกฎหมายใดบญัญัติไวในลกัษณะที่เปนผลทาํใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมอาจ 
ดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ไดดวยตนเอง หรือมีลกัษณะเปนการซ้ําซอนกับการปฏิบตัิหนาที่ 
ในการใหบริการสาธารณะระหวางรฐักับองคกรปกครองสวนทองถิน่หรือระหวางองคกรปกครอง 
สวนทองถิน่ดวยกัน และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหมีการแกไขกฎหมายนัน้  
ใหคณะกรรมการรายงานตอรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการใหมีการแกไขกฎหมายดังกลาวตอไป 
 มาตรา 32 ใหคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัตกิารเพื่อกําหนดขั้นตอน 
การกระจายอํานาจตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยอยางนอย 
ตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี ้
(1) กําหนดรายละเอียดของอํานาจหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะทีอ่งคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบจะตองกระทํา โดยในกรณใีดเปนอํานาจและหนาที่ที่เกี่ยวของ 
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กับการดําเนินการของรัฐหรอืระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกัน ใหกําหนดแนวทาง 
วิธีปฏิบัติเพ่ือประสานการดาํเนินการใหเกดิประโยชนแกสวนรวม 
(2) กําหนดหลักเกณฑและวิธีดําเนินการในการจัดสรรสัดสวนภาษแีละอากร 
ใหเพียงพอแกการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ที่กําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น ท้ังนี้ โดยตองคํานึงถึงภาระหนาที่ของรัฐในการใหบริการสาธารณะเปน 
สวนรวมดวย 
(3) รายละเอยีดเกีย่วกับการเสนอใหแกไขหรือจัดใหมกีฎหมายที่จําเปนเพื่อ 
ดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(4) จัดระบบการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยกําหนด 
นโยบายและมาตรการการกระจายบุคลากรจากราชการสวนกลางและราชการสวนภูมภิาคไปสู 
สวนทองถิน่ โดยการสรางระบบการถายเทกําลังคนสูทองถิ่น และสรางระบบความกาวหนา 
สายอาชีพท่ีเหมาะสม 

แผนปฏิบัตกิารตามวรรคหนึง่ตองกําหนดรายละเอียดวธิปีฏิบัติ และกําหนด 
หนวยงานที่มหีนาที่รับผดิชอบ รวมทั้งระยะเวลาในการดําเนินการใหชัดเจนดวย 
 มาตรา 33 เมื่อคณะกรรมการจัดทําแผนปฏบัิติการตามมาตรา 32 แลว ใหเสนอ 
คณะรัฐมนตรใีหความเห็นชอบ แลวรายงานตอรัฐสภาเพือ่ประกาศในราชกิจจานเุบกษาใชบังคับ 
ตอไป 
 แผนปฏิบัตกิารที่ประกาศใชบังคับตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลผูกพนัหนวยงานของรัฐ 
ท่ีเกี่ยวของตองดําเนินการตามแผนปฏิบัตกิารนั้น 
 ในกรณีที่สภาพการณเปลีย่นแปลงไปในระหวางที่แผนปฏิบัติการใชบังคับ 
คณะกรรมการอาจดําเนนิการปรับปรุงแผนปฏิบัติการใหเหมาะสมกับสภาพการณน้ันได 
 ใหคณะกรรมการมีหนาท่ีตดิตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและรายงาน 
ใหคณะรัฐมนตรีทราบทุกป ในกรณีท่ีมีปญหาอุปสรรคไมอาจดําเนนิการตามแผนปฏิบัติการได ให 
คณะกรรมการรายงานใหคณะรฐัมนตรีทราบปญหาและอปุสรรค และแนวทางแกไขดวย 
 มาตรา 34 ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนการกําหนดอํานาจและหนาท่ีและ 
การจัดสรรรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายหลังที่ไดดําเนนิการตามแผนการกระจาย 
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ไปแลว โดยตองพิจารณาทบทวนใหมทุกระยะเวลาไมเกนิ 
หาปนับแตวันท่ีมีการกําหนดอํานาจและหนาท่ีหรือวนัท่ีมีการจัดสรรรายได ทั้งนี้ จะตองพิจารณา 
ถึงความเหมาะสมของการกาํหนดอํานาจและหนาท่ีและการจัดสรรรายได เพ่ือกระจายอํานาจ 
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เพ่ิมขึ้นใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
 

บทเฉพาะกาล 
--------------- 

 
 มาตรา 35 ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการจัดทําแผนตามมาตรา 30 และ 
แผนปฏิบัตกิารตามมาตรา 32 ใหแลวเสรจ็ภายในหนึ่งปนับแตวนัที่กรรมการเริ่มปฏบิัติหนาที่ 
ตามพระราชบญัญัติน้ี 
 มาตรา 36 ในวาระเริ่มแรก ใหนายกรัฐมนตรจีัดใหมีการเลือกผูแทนองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นและสรรหาผูทรงคณุวุฒิตามมาตรา 6 ใหแลวเสร็จภายในหกสบิวันนับแต 
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 มาตรา 37 ในวาระเริ่มแรก เพื่อประโยชนในการปฏิบัตติามอํานาจและหนาที่ 
ของคณะกรรมการตามพระราชบญัญตัิน้ี นายกรัฐมนตรอีาจมีคําสั่งใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 
ดําเนินการเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการไดตามท่ีเห็นสมควร 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน หลกีภยั 
นายกรัฐมนตร ี
 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบญัญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 284 ของรัฐธรรมนญู 
แหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติใหมีกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจเพื่อพฒันา 
การกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นเพิ่มขึน้อยางตอเนื่อง โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดอํานาจ 
หนาที่ในการจดัระบบการบรกิารสาธารณะ และการจดัสรรสัดสวนภาษแีละอากรขององคกรปกครอง 
สวนทองถิน่ และใหมีคณะกรรมการซ่ึงประกอบดวยผูแทนของหนวยราชการที่เกี่ยวของผูแทนของ 
องคกรปกครองสวนทองถิน่ และผูทรงคณุวุฒิ มีจํานวนฝายละเทากนัเพือ่ทําหนาท่ีดังกลาว จึงจําเปน 
ตองตราพระราชบัญญัตินี ้

สวนบนของเอกสาร 


