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ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เป็นปีที่ 54 ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่
เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ
รฐัสภา ดังต่อไปนี้ 

มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542" 
 
มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *[รก.
2542/114ก/48/17 พฤศจิกายน 2542] 
 
มาตรา 3  บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับใด ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 

                    "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
                    "คณะกรรมการ" หมายความว่า  คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
                    "กรรมการ" หมายความว่า  กรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                    "รัฐมนตรี" หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
 
                    มาตรา 5  ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจและหน้าที่ของตนและมี
อ านาจออกกฎกระทรวง และระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อ
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 



หมวด 1 

คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรา 6  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น"  ประกอบด้วย 

                    (1) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน 
                    (2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และอธิบดีกรมการปกครอง 
                    (3) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนสิบสองคน ประกอบด้วยผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสองคน ผู้บริหารเทศบาลสามคน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลห้าคน และผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเมืองพัทยาหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นรวม
สองคน  ทั้งนี ้โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ละประเภทเลือกกันเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกรัฐมนตรีก าหนด 
                    (4) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบสองคน ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นในสาขา
รัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ และด้านกฎหมาย  ทั้งนี้ การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่นายกรัฐมนตรีก าหนด ให้หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการคณะกรรมการ  
 
                    มาตรา 7  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้  
                    (1) มีสัญชาติไทย 
                    (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์  
                    (3) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 
                    (4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
                    (5) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
                    (6) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้มีต าแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง 
 
                    มาตรา 8  กรรมการตามมาตรา 6 (3) พ้นจากต าแหน่งเมื่อลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อ
ประธานกรรมการหรือพ้นจากการเป็นผู้บริหารท้องถิ่น 
 
                    มาตรา 9  กรรมการตามมาตรา 6 (4) มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับสรรหา
เป็นกรรมการอีกได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน ถ้ากรรมการตามวรรคหนึ่งว่างลง ให้สรรหากรรมการแทน และ
ให้ผู้ซึ่งได้รับสรรหาอยู่ในต าแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ในระหว่างที่ยังมิได้สรรหา



กรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างตามวรรคสอง และยังมีกรรมการเหลืออยู่เกินก่ึงหนึ่ง ให้กรรมการที่เหลืออยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 
 
                    มาตรา 10  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ต าแหน่ง เมื่อ 
                    (1) ตาย 
                    (2) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ 
                    (3) เป็นบุคคลล้มละลาย 
                    (4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
                    (5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 
                    (6) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
 
                    มาตรา 11  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาด
ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 
                    มาตรา 12  ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
                    (1) จัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภา 
                    (2) ก าหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตามอ านาจและหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
                    (3) ปรับปรุงสัดส่วนภาษีและอากร และรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยค านึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองเป็นส าคัญ 
                    (4) ก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางและราชการส่วน
ภูมิภาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                    (5) ประสานการถ่ายโอนข้าราชการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจระหว่าง
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง เพ่ือให้สอดคล้องกับการก าหนดอ านาจและหน้าที่การจัดสรรภาษีและอากร เงิน
อุดหนุน เงินงบประมาณท่ีราชการส่วนกลางโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการถ่ายโอนภารกิจ
ตาม (2) (3) และ (4) 
                    (6) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการกระจายอ านาจการอนุมัติหรือการอนุญาตตามที่มี
กฎหมายบัญญัติให้ต้องขออนุมัติหรือขออนุญาตไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยค านึงถึงความ
สะดวก รวดเร็วในการให้บริการประชาชน และการก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น ๆ เป็นส าคัญ 
                    (7) เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณและการรักษา
วินัยทางการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



                    (8) เสนอแนะการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง
ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งที่จ าเป็นเพื่อด าเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อคณะรัฐมนตรี 
                    (9) เร่งรัดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับระเบียบ และ
ค าสั่งที่จ าเป็นเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                     (10) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดสรรเงินงบประมาณท่ีจัดสรรเพ่ิมข้ึนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง 
                     (11) พิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความ
จ าเป็น 
                     (12) เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
                     (13) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีท่ีปรากฏว่าส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจไม่ด าเนินการตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                     (14) เสนอรายงานเกี่ยวกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ
คณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
                     (15) ออกประกาศก าหนดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
                     (16) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นประกาศของ
คณะกรรมการตาม (15) เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
                    มาตรา 13  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการใดๆ ตามที่
คณะกรรมการมอบหมายได้ให้น าบทบัญญัติมาตรา 11 มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดย
อนุโลม 
 
                    มาตรา 14  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกค าสั่ง
เป็นหนังสือเรียกให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ส่งข้อมูลหรือเอกสาร
ใด ๆ ที่เก่ียวข้องมาเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาได้ ในการนี้อาจเรียกบุคคลใด ๆ มาชี้แจงด้วยก็ได้ 
 
                    มาตรา 15  ให้มีส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้  
                    (1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 
                    (2) รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์เกี่ยวกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ 
                    (3) ร่วมมือและประสานงานกับราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
                    (4) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
                    (5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

หมวด 2 



การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 

                    มาตรา 16  ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 
                    (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
                    (2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
                    (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
                    (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
                    (5) การสาธารณูปการ 
                    (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
                    (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
                    (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
                    (9) การจัดการศึกษา 
                     (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
                     (11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
                     (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
                     (13) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
                     (14) การส่งเสริมกีฬา 
                     (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
                     (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
                     (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
                     (18) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
                     (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
                     (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
                     (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
                     (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
                     (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่น ๆ 
                     (24) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
                     (25) การผังเมือง 
                     (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
                     (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
                     (28) การควบคุมอาคาร 
                     (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                     (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                     (31) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ



ก าหนด 
 
                    มาตรา 17  ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
                    (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
                    (2) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
                    (3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
                    (4) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
                    (5) การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                    (6) การจัดการศึกษา 
                    (7) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
                    (8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
                    (9) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
                     (10) การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
                     (11) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
                     (12) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
                     (13) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า 
                     (14) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
                     (15) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการท ากิจการไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือ
ร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 
                     (16) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน 
                     (17) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
                     (18) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
                     (19) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
                     (20) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
                     (21) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
                     (22) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                     (23) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด  
                     (24) จัดท ากิจการใดอันเป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ใน
เขต และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการ หรือให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจัดท า  ทั้งนี ้ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
                     (25) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
                     (26) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
                     (27) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 



                     (28) จัดท ากิจการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็น
อ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                     (29) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 
 
                    มาตรา 18  ให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 และมาตรา 17 
 
                    มาตรา 19  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษไม่เต็มพ้ืนที่จังหวัด มีอ านาจและหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายก าหนดให้
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่จังหวัด  มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 และมาตรา 17 
 
                    มาตรา 20  ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่
เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะอย่างเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกันให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่รับผิดชอบในส่วนใด 
 
                    มาตรา 21  บรรดาอ านาจและหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมายรัฐอาจมอบ
อ านาจและหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแทนได้ ในการด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที่ท่ี
ระบุไว้ในมาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18และมาตรา 19 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจร่วมมือกัน 
ด าเนินการหรืออาจร้องขอให้รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน แล้วแต่กรณี ด าเนินการแทนได้ 
 
                    มาตรา 22  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้เอกชนด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่
แทนได้  ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 
 

หมวด 3 

การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากร 

                    มาตรา 23  เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีรายได้จากภาษี
อากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้ดังต่อไปนี้ 
                    (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
                    (2) ภาษีบ ารุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ 
                    (3) ภาษีป้ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย 
                    (4) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรร ในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับการจัดสรร
ตามมาตรา 24 (3) และมาตรา 25 (6) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บได้หักส่วนที่ต้อง



จ่ายคืนแล้ว โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 
                    (5) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มข้ึน ในอัตราซึ่งเมื่อ
รวมกับอัตราตามมาตรา 24 (4) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีท่ีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร โดย
เป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 
                    (6) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วย
สุรา และค่าแสตมป์ยาสูบ ตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตเทศบาลเมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนต าบล โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมข้ึนในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษี ที่กรม
สรรพสามิตจัดเก็บ และให้ถือเป็นภาษีและค่าแสตมป์ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น โดยเป็นหน้าที่ของกรม
สรรพสามิตที่จะจัดเก็บ 
                    (7) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทัง้เงินเพ่ิมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ภาษีรถตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน 
                    (8) ภาษีการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
                    (9) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
                     (10) อากรการฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
                     (11) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น 
                     (12) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่หลังจากหักส่งเป็นรายได้ของรัฐในอัตราร้อยละสี่
สิบแล้วดังต่อไปนี้ 
                         (ก) องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่ตามประทานบัตร ให้
ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละยี่สิบของเงินค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ภายในเขต 
                         (ข) องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลอื่นที่อยู่ภายในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่
ตามประทานบัตร ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ภายในเขต 
                         (ค) องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในจังหวัดอ่ืนให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อย
ละสิบของเงินค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ภายในเขต 
                     (13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมหลังจากหักส่งเป็นรายได้ของรัฐ
ในอัตราร้อยละสี่สิบแล้ว ดังต่อไปนี้ 
                         (ก) องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่ตามสัมปทาน ให้ได้รับ
การจัดสรรในอัตราร้อยละยี่สิบของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขต 
                         (ข) องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลอื่นที่อยู่ภายในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่
ตามสัมปทาน ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขต 
                         (ค) องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในจังหวัดอ่ืน ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อย
ละสิบของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขต 
                     (14) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์
ภายในเขต  ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
                     (15) ค่าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามอัตรา
และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
                     (16) ค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสิบของ
ค่าธรรมเนียมที่มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 



                         (ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 
                         (ข) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
                     (17) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหน้าที่ให้
เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเจ้าหน้าที่ด าเนินการ ภายในเขตท้องถิ่นนั้น ๆ และให้
ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ในกรณีกฎหมายก าหนด ให้เทศบาลเป็นผู้จัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ให้น ารายได้มาแบ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลที่อยู่ภายในเขต
จังหวัด ตามที่คณะกรรมการก าหนด 
                     (18) ค่าใช้น้ าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามสัดส่วนที่
คณะกรรมการก าหนด 
                     (19) ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่จัดให้
มีข้ึน 
                     (20) รายได้อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นของเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
 
                    มาตรา 24  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายได้จากภาษีอากรค่าธรรมเนียมและเงิน
รายได้ ดังต่อไปนี้ 
                    (1) ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส าหรับน้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามัน
ดีเซลและน้ ามันที่คล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตจังหวัด โดย
ออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์ส าหรับน้ ามันและกิโลกรัมละไม่เกินสิบสตางค์ส าหรับก๊าซ
ปิโตรเลียม 
                    (2) ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดส าหรับยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตจังหวัดโดย
ออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์ 
                    (3) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรรในอัตราซึ่งเม่ือรวมกับอัตราตาม
มาตรา 23 (4) และมาตรา 25 (6) แล้วไม่เกิน ร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บได้หักส่วนที่ต้องจ่าย
คืนแล้ว โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 
                    (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มข้ึนในอัตราซึ่งเมื่อ
รวมกับอัตราตามมาตรา 23 (5) แล้วไม่เกิน ร้อยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร โดย
เป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 
                    (5) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงินเพ่ิมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ภาษีรถตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน 
                    (6) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
                    (7) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น 
                    (8) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละยี่สิบของ
ค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ภายในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 
                    (9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละ
ยี่สิบ ของค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 
                      (10) ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยออกข้อบัญญัติเรียกเก็บจากผู้พักใน
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 



                      (11) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหน้าที่ให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นเจ้าหน้าที่ด าเนินการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นและให้ตกเป็น
รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                      (12) ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีข้ึน 
                      (13) รายได้อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
                    มาตรา 25  กรุงเทพมหานครอาจมีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้
ดังต่อไปนี้ 
                    (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
                    (2) ภาษีบ ารุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ 
                    (3) ภาษีป้ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย 
                    (4) ภาษีบ ารุงกรุงเทพมหานครส าหรับน้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซลและ
น้ ามันที่คล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์ส าหรับน้ ามันและไม่เกินกิโลกรัมละสิบสตางค์ส าหรับ
ก๊าซปิโตรเลียม 
                    (5) ภาษีบ ารุงกรุงเทพมหานครส าหรับยาสูบซึ่งเก็บจากการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์ 
                    (6) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรรในอัตราซึ่งเม่ือรวมกับอัตราตาม
มาตรา 23 (4) และมาตรา 24 (3) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบ ของภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บได้หักส่วนที่ต้องจ่าย
คืนแล้ว โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ  
                    (7) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มข้ึน ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 
                    (8) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 
และค่าแสตมป์ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออกข้อบัญญัติ
จัดเก็บเพ่ิมข้ึน ในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ และให้ถือเป็นภาษีและค่า
แสตมป์ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นโดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บ 
                    (9) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
                     (10) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงินเพ่ิมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ภาษีรถตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน 
                     (11) ภาษีการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
                     (12) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ที่จัดเก็บภายในเขตของกรุงเทพมหานคร ใน
อัตราร้อยละสี่สิบของค่าภาคหลวงแร่ที่กรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บได้จริง 
                     (13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมที่จัดเก็บภายในเขตของ
กรุงเทพมหานคร ในอัตราร้อยละสี่สิบของค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่กรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บได้จริง 
                     (14) อากรการฆ่าสัตว์ และผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
                     (15) ค่าธรรมเนียมบ ารุงกรุงเทพมหานคร โดยออกข้อบัญญัติเรียกเก็บจากผู้พักในโรงแรม



ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
                     (16) ค่าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามอัตรา
และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
                     (17) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์
ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
                     (18) ค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบ
ของค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
                         (ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 
                         (ข) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
                     (19) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหน้าที่ให้
กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าหน้าที่ด าเนินการภายในเขตของกรุงเทพมหานคร และให้ตกเป็นรายได้ของ
กรุงเทพมหานคร 
                     (20) ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่
กรุงเทพมหานครจัดให้มีข้ึน 
                     (21) รายได้อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นของกรุงเทพมหานคร 
 
                    มาตรา 26  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นองค์กรปกครอง
รูปแบบพิเศษไม่เต็มพ้ืนที่จังหวัด มีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้อ่ืนตามมาตรา 23 ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นองค์กรปกครอง รูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่จังหวัด มี
รายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้อ่ืนตามมาตรา 23และมาตรา 24 
 
                    มาตรา 27  ภาษีและอากรประเภทอ่ืนนอกเหนือจากท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 23
มาตรา 24 มาตรา 25 และมาตรา 26 อาจก าหนดให้ เป็นภาษีและอากรร่วมกันระหว่างรัฐกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรืออาจก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเพ่ิมได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการถ่ายโอน
ภาระหน้าที่และงบประมาณจากราชการส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามแผนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรตามวรรคหนึ่งในแต่ละปี ให้
คณะกรรมการ พิจารณาก าหนดโดยค านึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองเป็นส าคัญ 
 
                    มาตรา 28  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีรายรับดังต่อไปนี้ 
                    (1) รายได้จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                    (2) รายได้จากสาธารณูปโภค 
                    (3) รายได้จากการพาณิชย์และการท ากิจการ ไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับบุคคล
อ่ืน หรือจากสหการ 
                    (4) ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ ค่าตอบแทน หรือรายได้อ่ืนใดตามที่มี
กฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                    (5) ค่าบริการ 
                    (6) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 



                    (7) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
                    (8) รายได้จากการจ าหน่ายพันธบัตร 
                    (9) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ 
                     (10) เงินกู้จากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
                     (11) เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้ 
                     (12) เงินช่วยเหลือหรือเงินค่าตอบแทน 
                     (13) รายได้จากทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือรายได้จากทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจที่ด าเนินการ
เพ่ือมุ่งหาก าไรในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                     (14) รายได้จากค่าธรรมเนียมพิเศษ การออกพันธบัตรตาม (8) การกู้เงินจากองค์การ หรือ
นิติบุคคลต่าง ๆ ตาม (9) การกู้เงินตาม (10) และรายได้ตาม (13) ให้ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
 
                    มาตรา 29  การก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรายได้ตามหมวดนี้ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราการจัดสรร การน าส่งเงินรายได้และการได้รับเงินรายได้ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีที่การก าหนด
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องใดมีกฎหมายอ่ืนบัญญัติไว้และเป็นการก าหนดรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องเดียวกับท่ีบัญญัติไว้แล้วในบทบัญญัติเกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามหมวดนี้ ให้ใช้บทบัญญัติตามหมวดนี้บังคับแทนบทบัญญัติของกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ถ้าการก าหนด
รายได้ในเรื่องใดมีกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราการจัดสรร การน าส่งเงินรายได้และการ
ได้รับเงินรายได้ใช้บังคับอยู่แล้ว ให้ใช้บังคับตามกฎหมายเช่นว่านั้นไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการประกาศของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าการก าหนดรายได้ในเรื่องใดยังไม่มีกฎหมายเช่นว่านั้น ให้การก าหนดรายได้
ตามบทบัญญัติในหมวดนี้มีผลใช้บังคับเมื่อมีประกาศของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน จัดเก็บภาษี
อากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทน หรือรายได้อ่ืนใด เพ่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก็
ได้  ทั้งนี้โดย ให้คิดค่าใช้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด 4 

แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
                    มาตรา 30  แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการดังนี้ 
                    (1) ให้ด าเนินการถ่ายโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะที่รัฐด าเนินการอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในก าหนดเวลา ดังนี้ 
                          (ก) ภารกิจที่เป็นการด าเนินการซ้ าซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ภารกิจที่รัฐจัดให้บริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสี่ปี 
                          (ข) ภารกิจที่รัฐจัดให้บริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทบถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสี่ปี 



                          (ค) ภารกิจที่เป็นการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
สี่ปี 
                    (2) ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะของรัฐและขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองตามอ านาจและหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ให้ชัดเจน โดยในระยะแรกอาจก าหนดภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แตกต่างกัน
ได้  โดยให้เป็นไปตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ซึ่งต้องพิจารณาจากรายได้และ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จ านวนประชากร ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ตลอดจนคุณภาพใน
การให้บริการที่ประชาชนจะได้รับ  ทั้งนี ้ต้องไม่เกินระยะเวลาสิบปี 
                    (3) ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ให้รัฐท าหน้าที่ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
                    (4) ก าหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อ่ืนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินการตามอ านาจ และหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทอย่างเหมาะสม โดยในช่วงระยะเวลาไม่เกิน พ.ศ. 2544ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้น
คิดเป็น สัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ และในช่วงระยะเวลาไม่เกิน พ.ศ. 2549 ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมข้ึน คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบ
ห้า  ทั้งนี ้โดยการเพ่ิมสัดส่วนตามระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินกิจการบริการสาธารณะได้ด้วยตนเอง และโดยการจัดสรรสัดส่วนที่เป็นธรรมแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยค านึงถึงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย 
                    (5) การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในส่วนที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามความจ าเป็นและความต้องการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
 
                    มาตรา 31  ในการด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้ามี
กฎหมายใดบัญญัติไว้ในลักษณะที่ เป็นผลท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจด าเนินการตามอ านาจและ
หน้าที่ได้ด้วยตนเอง หรือมีลักษณะเป็นการซ้ าซ้อนกับการปฏิบัติหน้าที่ ในการให้บริการสาธารณะระหว่างรัฐ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน  และคณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควรให้มีการแก้ไขกฎหมายนั้น ให้คณะกรรมการรายงานต่อรัฐมนตรีเพ่ือด าเนินการให้มีการแก้ไข
กฎหมายดังกล่าวต่อไป 
 
                    มาตรา 32  ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจตามแผนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ
ดังต่อไปนี้ 
                    (1) ก าหนดรายละเอียดของอ านาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละรูปแบบจะต้องกระท า โดยในกรณีใดเป็นอ านาจและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของรัฐ
หรือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน ให้ก าหนดแนวทางวิธีปฏิบัติ เพื่อประสานการด าเนินการให้
เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม 
                    (2) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการในการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรให้เพียงพอแก่
การด าเนินการตามอ านาจ และหน้าที่ที่ก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน



ท้องถิ่น  ทั้งนี้ โดยต้องค านึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐในการให้บริการสาธารณะเป็นส่วนรวมด้วย 
                    (3) รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอให้แก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมายที่จ าเป็นเพ่ือด าเนินการตาม
แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                    (4) จัดระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดนโยบายและ
มาตรการการกระจายบุคลากรจากราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาคไปสู่ส่วนท้องถิ่น โดยการสร้าง
ระบบการถ่ายเทก าลังคนสู่ท้องถิ่น และสร้างระบบความก้าวหน้าสายอาชีพที่เหมาะสม 
                    แผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งต้องก าหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติ และก าหนดหน่วยงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบ รวมทั้งระยะเวลาในการด าเนินการให้ชัดเจนด้วย 
 
                    มาตรา 33  เมื่อคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามมาตรา 32 แล้ว ให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ แล้วรายงานต่อรัฐสภา เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับต่อไป 
                    แผนปฏิบัติการที่ประกาศใช้บังคับตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ต้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติการนั้น ในกรณีท่ีสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างที่แผนปฏิบัติการใช้
บังคับคณะกรรมการอาจด าเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้เหมาะสมกับสภาพการณ์นั้นได้ ให้
คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกปี ใน
กรณีท่ีมีปัญหาอุปสรรคไม่อาจด าเนินการตามแผนปฏิบัติการได้ ให้คณะกรรมการรายงานให้คณะรัฐมนตรี
ทราบปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไขด้วย 
 
                    มาตรา 34  ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการก าหนดอ านาจและหน้าที่และการจัดสรร
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายหลังที่ได้ด าเนินการ ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว โดยต้องพิจารณาทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่มีการก าหนด
อ านาจและหน้าที่ หรือวันที่มีการจัดสรรรายได้  ทั้งนี ้จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของการก าหนด
อ านาจและหน้าที่และการจัดสรรรายได้ เพ่ือกระจายอ านาจเพิ่มขึ้นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
บทเฉพาะกาล 

 
                    มาตรา 35  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการจัดท าแผนตามมาตรา 30 และแผนปฏิบัติการ
ตามมาตรา 32  ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กรรมการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
                    มาตรา 36  ในวาระเริ่มแรก ให้นายกรัฐมนตรีจัดให้มีการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 6  ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 
 
                    มาตรา 37  ในวาระเริ่มแรก เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามอ านาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้  นายกรัฐมนตรีอาจมีค าสั่งให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องด าเนินการเพ่ือ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้ตามที่เห็นสมควร 



 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 

นายกรัฐมนตรี 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 284 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้มีกฎหมายก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจเพื่อพัฒนาการกระจาย
อ านาจให้แก่ท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดอ านาจหน้าที่ ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะ และการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มี
คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยราชการ ที่เกี่ยวข้องผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีจ านวนฝ่ายละเท่ากันเพ่ือท าหน้าที่ดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 


