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เปนปที่ ๕๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ ี้เรียกวา "พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐"
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๔๙๙
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๔๙๙
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๐๖
(๕) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๕)พ.ศ. ๒๕๐๙
(๖) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๖)พ.ศ. ๒๕๑๐
(๗) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๗)พ.ศ. ๒๕๑๑
(๘) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๘)พ.ศ. ๒๕๑๑
(๙) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธพ.ศ. ๒๕๑๕
(๑๐) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๙)พ.ศ. ๒๕๒๑
(๑๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๑๐)พ.ศ. ๒๕๒๓
มาตรา ๔ บทบัญญัตแิ หงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ หรือคําสั่งใดที่อางถึงผูวาราชการจังหวัด
ในฐานะผูปกครองบังคับบัญชาขาราชการสวนจังหวัด ขาราชการสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด หรือสภา
จังหวัดใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ หรือคําสั่งนั้นอางถึงนายกองคการบริหารสวน
จังหวัด ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด หรือสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ตามพระราชบัญญัตนิ ี้แลวแตกรณี ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัตแิ หงพระราชบัญญัตนิ ี้

-๒บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ หรือคําสั่งใดไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ ของ
ผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูบ ริหารองคการบริหารสวนจังหวัดหรือหัวหนาผูบ ริหารทองถิ่น ให ถือ วานายก
องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่เชนวานั้นเทาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
"จังหวัด" หมายความวา จังหวัดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
"อําเภอ" หมายความวา อําเภอตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และใหหมายความ
รวมถึงกิ่งอําเภอดวย
"ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด" หมายความวา ขาราชการที่ปฏิบตั ิกิจการขององคการบริหาร
สวนจังหวัดและไดรบั เงินเดือนโดยมีอตั ราเงินเดือนและตําแหนงในงบประมาณที่องคการบริหารสวนจังหวัด
กําหนดขึน้
"ราชการสวนทองถิ่นอื่น" หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาลองคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา
กรุงเทพมหานคร และราชการสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น นอกจากองคการบริหารสวนจังหวัด
"ขอบัญญัติ" หมายความวา ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้ และใหมีอํานาจออก
กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗ ในจังหวัดหนึ่งใหมอี งคการบริหารสวนจังหวัดประกอบดวยสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และมีอํานาจหนาที่ตามทีบ่ ัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมาย
อื่น
มาตรา ๘ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนนิตบิ ุคคลและเปนราชการสวนทองถิ่นเขตขององคการ
บริหารสวนจังหวัดไดแกเขตจังหวัด
หมวด ๒
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด
มาตรา ๙ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่ง
ราษฎรเลือกตัง้ ขึ้นตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหถือเกณฑจํานวนราษฎรแตละจังหวัดตาม
หลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้ง จังหวัดใดมีราษฎรไมเกินหาแสนคน ให
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดยสี่ ิบสี่คน จังหวัดใดมีราษฎรเกินหาแสนคนแตไมเกินหนึ่ง
ลานคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดสามสิบคนจังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งลานคน
แตไมเกินหนึ่งลานหาแสนคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดสามสิบหกคน จังหวัดใด

-๓มีราษฎรเกินหนึ่งลานหาแสนคนแตไมเกินสองลานคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดได
สี่สิบสองคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินสองลานคนขึ้นไป ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดสี่
สิบแปดคน
ในอําเภอหนึ่งใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดหนึ่งคน เมื่อรวมจํานวนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดจากแตละอําเภอแลว จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยังไมเปนไป
ตามเกณฑตามวรรคสอง ใหดําเนินการดังนี้ เอาจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งองคการบริหาร
สวนจังหวัดจะพึงมีไดไปหารจํานวนราษฎรทั้งจังหวัดไดผลลัพธเทาใดใหถือเปนเกณฑสําหรับคํานวณสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดเพิ่มขึ้น โดยอําเภอใดมี จํานวนราษฎรมากที่สุดใหอําเภอนั้นมีสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน แลวใหเอาผลลัพธดังกลาวหักออกจากจํานวนราษฎรของอําเภอนั้น เหลือ
เทาใดใหถือเปนจํานวนราษฎรของอําเภอนั้นในการพิจารณาเพิ่มสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดที่ยังขาด
จํานวนอยู และให กระทําดังนี้ตอ ๆ ไปจนไดสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดครบจํานวน
มาตรา ๑๐ อายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีกําหนดคราวละสี่ปน ับแตวันเลือกตั้ง
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเริ่มตัง้ แตวันเลือกตัง้
มาตรา ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยอมสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองคการบริหาร สวน
จังหวัด
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
(๔) ผูวาราชการจังหวัดไดสอบสวนแลวสั่งใหออก เมื่อปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัตหิ รือมีลักษณะ
ตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
(๕) รัฐมนตรีสั่งใหออกเมื่อผูวาราชการจังหวัดสั่งสอบสวนแลวปรากฏวาเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออมในสัญญาสัมปทานทีท่ ํากับองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น
(๖) สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติใหออกจากตําแหนงโดยเห็นวามีความประพฤติในทางที่จะ
นํามาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือกอความไมสงบเรียบรอยแกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือกระทําการอันอาจ
เสื่อมเสียประโยชนขององคการบริหารสวนจังหวัด มติใหสมาชิกสภาองคการบริหาร สวนจังหวัดออกจาก
ตําแหนงตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาองคการ บริหารสวนจังหวัดที่มีอยู
(๗) ราษฎรผูมีสทิ ธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดไดลงคะแนนเสียงใหพนจาก ตําแหนง
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นพนจาก ตําแหนง ในกรณีที่
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสิ้นสุดลงพรอมกันทั้งหมด ใหถือวาเปนการยุบสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด
(มาตรา ๑๑ (๗) เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒)
มาตรา ๑๒ กอนเขารับหนาที่ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตองปฏิญาณตนในทีป่ ระชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดวา "จะรักษาไวและปฏิบตั ิตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จะซือ่ สัตยสุจริต
และปฏิบตั ิหนาที่เพื่อประโยชนของประชาชน"
มาตรา ๑๓ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยอมเปนผูแทนของปวงชนในเขตองคการบริหาร
สวนจังหวัดนัน้ และตองปฏิบัติหนาที่ตามความเห็นของตนโดยบริสทุ ธิ์ใจ ไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติ
มอบหมายใด ๆ

-๔มาตรา ๑๔ เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดวางลงเพราะถึงคราวออกตามอายุของ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ครบอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือวันที่มี
การยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัด แลวแตกรณี
มาตรา ๑๕ เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว
ออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขึ้นแทนตําแหนงที่วางภายในสีส่ ิบหาวันนับแตวันที่ ตําแหนงนั้นวางลง เวน
แตอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเหลืออยูไมถงึ หนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมดําเนินการเลือกตั้งขึ้นแทน
ตําแหนงที่วางก็ได
ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งไดรับเลือกตั้งแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทา อายุของ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด
มาตรา ๑๖ เมื่อมีการยุบและรวมเขตการปกครองของจังหวัดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน ใหบรรดาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดของอําเภอที่ถูกยุบหรือถูกรวมเขาไวในการ
ปกครองของจังหวัดใดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดของจังหวัดนั้นจนกวาสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลง
ตามมาตรา ๑๑
มาตรา ๑๗ ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปน
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนหนึ่งและรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสองคน
มาตรา ๑๘ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ดํารงตําแหนงจนครบอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และ รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ลาออก ในกรณีที่ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลาออกใหยนื่ หนังสือลาออกตอ ผู วา
ราชการจังหวัด ในกรณีที่รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลาออก ใหยื่นหนังสือลาออก ตอ
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดในกรณีเชนนี้ใหถือวาพนจากตําแหนงนับแตวันที่ลาออก
(๒) พนจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
(มาตรา ๑๘ วรรคสอง (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๒)
(๓) ดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด มาตรา
๑๙ เมื่อตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดวางลง
เพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด ใหมีการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองประธานสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด แลวแตกรณี แทนตําแหนงทีว่ างภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตาํ แหนงนัน้ วางลง
มาตรา ๒๐ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีหนาที่ดําเนินกิจการของสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด และดําเนินการประชุมใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีหนาที่ชวยประธานสภาองคการบริหารสวน จังหวัด
ปฏิบัติการตามหนาที่และกระทํากิจการตามที่ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมาย

-๕ในกรณีที่ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ให รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนที่หนึ่งปฏิบตั ิหนาทีแ่ ทน และในกรณีทปี่ ระธานสภา องคการบริหาร
สวนจังหวัดและรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนที่หนึ่งไมอยูหรือไม สามารถปฏิบตั ิหนาทีไ่ ด ให
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนที่สองปฏิบัติหนาที่แทน
มาตรา ๒๑ เมื่อประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและรองประธานสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดทั้งสองคนไมอยูใ นทีป่ ระชุม ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเลือกกันขึ้นเองเปนประธานในที่
ประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น
มาตรา ๒๒ ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัย
ผูวาราชการจังหวัดตองกําหนดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดมาประชุมเปน การประชุม
ครั้งแรกภายในสิบหาวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด
สมัยประชุมสามัญใหมีกําหนดสี่สิบหาวัน แตถามีกรณีจําเปน ใหประธานสภาองคการบริหาร สวน
จังหวัดสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกไดตามความจําเปนครั้งละไมเกินสิบหาวัน
การปดสมัยประชุมสามัญกอนครบกําหนดเวลาสี่สิบหาวันจะกระทํามิได
มาตรา ๒๓ การประชุมตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง ใหที่ประชุมมีการเลือกประธานสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
มาตรา ๒๔ ภายใตบังคับมาตรา ๒๒ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูเรียกประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดตามสมัยประชุมและเปนผูเปดและปดการประชุม
ในกรณีที่ไมมีประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือประธานสภาองคการบริหารสวน จังหวัดไม
เรียกประชุมตามกฎหมาย ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูเรียกประชุมและเปนผูเปดและปดการ ประชุม
มาตรา ๒๕ เมื่อเปนการจําเปนเพื่อประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัด ประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดอาจเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนสมัยวิสามัญก็ได หรือนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดเทาที่มีอยู อาจทําคํารองยื่นตอประธานสภาองคการ บริหารสวนจังหวัดขอใหเปดการ
ประชุมสมัยวิสามัญได เมื่อมีเหตุตองเลือกนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา ๓๖ใหประธานสภา
องคการ บริหารสวนจังหวัดเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนสมัยวิสามัญเปนการดวน
ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ทําคํา รองขอให
เปดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมัยวิสามัญ ใหประธานสภาองคการบริหารสวน จังหวัดเรียกประชุม
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมัยวิสามัญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคํา รอง
การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมัยวิสามัญใหมกี ําหนดเจ็ดวัน แตถา จะขยายเวลา ออกไป
อีกตองไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา หนึ่งในสามของ
จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเทาที่มีอยู และใหขยายออกไปไดอีกไม เกินเจ็ดวัน
มาตรา ๒๖ ขอบังคับการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดใหเปนไปตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๒๗ การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดทุกคราวตองมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดมาประชุมไมนอ ยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเทาที่มีอยูจึงจะเปนองคประชุม

-๖มาตรา ๒๘ การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษานั้นใหถือเอาเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตที่มีบัญญัตไิ วเปน
อยางอื่นในพระราชบัญญัตนิ ี้
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนหนึง่ ใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามีคะแนน เสียง
เทากัน ใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๙
การปรึกษาหารือในสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตองเปนกิจการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ องคการ
บริหารสวนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะหามปรึกษาหารือในเรือ่ งนอกเหนืออํานาจหนาที่
มาตรา ๓๐การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะที่จะไดกําหนด
ไวในระเบียบขอบังคับการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด แตการประชุมลับยอมมีไดเมื่อนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดรองขอ หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดรวมกันมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งมาประชุมรองขอ
มาตรา ๓๑สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยอมมีสิทธิตั้งกระทูถามนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดในเรื่องใด ๆ อันเกีย่ วกับการบริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดได
มาตรา ๓๒สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอาจเสนอขอสอบถามตอประธานสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดใหผูวาราชการจังหวัดชี้แจงขอเท็จจริงใด ๆ อันเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของราชการสวนภูมิ ภาคและให
หัวหนาหนวยงานราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินซึ่งมาปฏิบัติ หนาที่ในเขตจังหวัด
ชี้แจงขอเท็จจริงใด ๆ อันเกีย่ วกับงานในหนาที่ได ทั้งนี้ ใหผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนาหนวยงานราชการ
ดังกลาวชี้แจงดวยวาจาหรือเปนหนังสือตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดภายในเวลาอันสมควรก็ได
ผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนาหนวยงานราชการยอมมีสิทธิที่จะไมตอบคําถามเมื่อเห็นวาขอ เท็จจริง
นั้นเปนเรื่องทีเ่ กี่ยวกับความมั่นคงของชาติหรือเกี่ยวกับนโยบายของการบริหารราชการสวน กลางที่ยังไมสมควร
เปดเผย
มาตรา ๓๓ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปน
คณะกรรมการสามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลซึ่งมิไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดรวมเปน
คณะกรรมการวิสามัญเพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยูในวงงานของสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดแลวรายงานตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด แตทั้งนี้กิจการหรือการสอบสวนดังกลาวตองมิใชเปน
เรื่องที่สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเสนอขอสอบถามตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาม
มาตรา ๓๒
ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวน จังหวัดชุด
หนึ่งเพื่อทําหนาที่ใหความเห็นชอบในการออกขอบัญญัติชั่วคราวตามมาตรา ๕๗
มาตรา ๓๔ การประชุมของคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และคณะกรรมการสามัญ
ประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา ๓๓ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ระเบียบการประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหใชระเบียบขอบังคับการประชุมสภาองค การ
บริหารสวนจังหวัดโดยอนุโลม

-๗หมวด ๓ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
มาตรา ๓๕ ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนหนึ่งเปน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูประกาศชือ่ ผูซึ่งไดรับเลือกเปนนายกองค การบริหาร
สวนจังหวัด
ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเขารับหนาที่ตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับเลือกตามวรรค หนึ่ง
ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตั้งรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจากสมาชิกสภา องคการ
บริหารสวนจังหวัดตามเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสี่สิบ แปดคน ให
ตั้งรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสีค่ น
(๒) ในกรณีที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สามสิบหกคน
หรือสี่สิบสองคน ใหตั้งรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสามคน
(๓) ในกรณีที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยี่สิบสี่ คนหรือ
สามสิบคน ใหตั้งรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสองคน
ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินกิจการอันเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนจัง หวัดตามมติ
ของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและหนาทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ หรือที่มีกฎหมาย อื่นบัญญัติไว
มาตรา ๓๖ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
(๒) มีการยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
(๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสิ้นสุดลงพรอมกันทั้งหมดตาม มาตรา ๑๑
(๗)
(๔) พนจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
(๕) สภาองคการบริหารสวนจังหวัดไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปหรือ
รางขอบัญญัตงิ บประมาณรายจายเพิ่มเติมตามมาตรา ๕๕ วรรคสอง
(๖) ลาออก โดยยืน่ หนังสือลาออกตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
(๗) รัฐมนตรีสั่งใหพนจากตําแหนงเมื่อมีพฤติการณตามมาตรา ๗๙
(๘) ราษฎรผูมีสทิ ธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดไดลงคะแนนเสียงใหพนจาก ตําแหนง
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นพนจาก ตําแหนง
ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนงตาม (๑) (๔) (๕) หรือ (๖) นายก
องคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งพนจากตําแหนงตองอยูในตําแหนง เพื่อดําเนินกิจการตอไปจนกวานายก องคการ
บริหารสวนจังหวัดซึ่งไดรับเลือกขึ้นใหมจะเขารับหนาที่
เมื่อนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนงตาม (๔) (๕)(๖) (๗) หรือ (๘) ใหสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดเลือกนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขึ้นใหมภายในสิบหาวันนับแตวันที่ นายก
องคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง และถาพนกําหนดเวลาสิบหาวันแลวไมอาจเลือก นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดได ใหผูวา ราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีเพื่อใหมีคําสั่งยุบสภาองคการ บริหารสวนจังหวัด

-๘เมื่อรัฐมนตรีไดมคี ําสั่งยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามวรรคสามหรือนายกองคการ บริหารสวน
จังหวัดพนจากตําแหนงตาม (๒) หรือ (๓) ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งขาราชการหรือ พนักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนั้นเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อดําเนิน กิจการชั่วคราวจนกวานายก
องคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งไดรับเลือกขึน้ ใหมจะเขารับหนาที่
ในระหวางที่ไมมีนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ใหปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดปฏิบัติ หนาที่
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนการชั่วคราวเทาที่จําเปนไดจนกวานายกองคการบริหาร สวนจังหวัดซึ่งไดรบั
เลือกขึ้นใหมจะเขารับหนาที่
(มาตรา ๓๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒)
มาตรา ๓๗ รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
(๓) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสั่งใหพนจากตําแหนง
(๔) พนจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
(๕) ราษฎรผูมีสทิ ธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดไดลงคะแนนเสียง ใหพนจาก ตําแหนง
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นพนจาก ตําแหนง
(มาตรา ๓๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒)
มาตรา ๓๘ ผูใดซึ่งพนจากตําแหนงตามมาตรา ๓๖ (๗) หรือ (๘) หรือมาตรา ๓๗ (๕) จะเปน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตลอดอายุของสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดนั้นอีกไมได
(มาตรา ๓๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒)
มาตรา ๓๙ ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ
องคการบริหารสวนจังหวัดตามกฎหมาย โดยมีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูชวย อํานาจหนาที่ใน
การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ใหเปนไปตามที่นายกองคการบริหารสวน
จังหวัดมีคําสั่งมอบหมาย
ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติราชการได ใหรองนา ยกองคการ
บริหารสวนจังหวัดตามลําดับที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจัดไวเปนผูรักษาราชการ แทน ในกรณีที่นายก
องคการบริหารสวนจังหวัดและรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไมอยูหรือไม สามารถปฏิบัติราชการได ให
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูรักษาราชการแทน
การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติกิจการที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจะพึง ปฏิบัติ
หรือดําเนินการตามกฎหมายใด ถากฎหมายนั้นมิไดบัญญัติในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดอาจมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด หรือรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดได
มาตรา ๔๐ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดแตงตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัตไิ ด

-๙เมื่อผูกระทําความผิดไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวนั ที่มี การ
เปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๔๑ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด โดยมีนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดเปนผูป กครองบังคับบัญชา และมีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดและปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดเปนผูปกครองบังคับบัญชารองจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตามลําดับ
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดและหัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดมี หนาที่
รับผิดชอบในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัด ตามทีน่ ายกองคการบริหารสวน จังหวัด
มอบหมาย
มาตรา ๔๒ การแบงหนวยการบริหาร การกําหนดตําแหนงการใหไดรับเงินเดือน การบรรจุ การ
แตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ การรองทุกขและการอุทธรณของ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และองคกรกํากับดูแลการบริหารงานบุคคล ใหเปนไปตามที่ กําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา ทั้งนี้ การแบงหนวยการบริหารใหคํานึงถึงภาระงานและเงินรายไดซึ่งไม รวมเงินอุดหนุนดวย
องคกรกํากับดูแลการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง อยางนอยใหประกอบดวยผูแทนนายก องคการ
บริหารสวนจังหวัดซึ่งมาจากการเลือกกันเองในระหวางนายกองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวนสองคน และ
ผูแทนปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งมาจากการเลือกกันเองในระหวางปลัด องคการบริหารสวนจังหวัด
จํานวนสองคนดวย
มาตรา ๔๓ เพื่อประโยชนแกกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอาจขอยืมตัว
ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นมาชวย
ปฏิบัติราชการชั่วคราวโดยมีกําหนดเวลาได โดยเสนอเรือ่ งตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาทําความตกลงกับ
หนวยงานตนสังกัดของผูนนั้ กอน และเมื่อหมดความจําเปนแลวใหรีบสงตัวผูน ั้นคืนตนสังกัด
ใหถือวาผูซึ่งมาชวยราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่เสมือนเปนขาราชการ องคการ
บริหารสวนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินโี้ ดยไมขาดจากสถานภาพเดิมและคงไดรับเงินเดือน ทางตนสังกัดเดิม
มาตรา ๔๔ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายก
องคการบริหารสวนจังหวัด ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดและขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๔
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
มาตรา ๔๕องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาทีด่ ําเนินกิจการภายในเขตองคการบริหารสวน
จังหวัด ดังตอไปนี้
(๑) ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย
(๒) จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
(๓) สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิน่
(๔) ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่น อื่น
(๕) แบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอื่น

- ๑๐ (๖) อํานาจหนาทีข่ องจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘
เฉพาะภายในเขตสภาตําบล
(๗) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๗ ทวิ) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(๘) จัดทํากิจการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นอื่นที่อยูในเขตองคการ บริหาร
สวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอื่นรวมกันดําเนินการหรือให องคการบริหาร
สวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๙) จัดทํากิจการอื่นใดตามทีก่ ําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปน อํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
บรรดาอํานาจหนาที่ใดซึ่งเปนของราชการสวนกลาง หรือราชการสวนภูมภิ าค อาจมอบให องคการ
บริหารสวนจังหวัดปฏิบตั ิได ทั้งนี้ ตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
(มาตรา ๔๕ (๗ ทวิ) เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๒)
มาตรา ๔๖ องคการบริหารสวนจังหวัดอาจจัดทํากิจการใด ๆอันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวน
ทองถิ่นอื่นหรือองคการบริหารสวนจังหวัดอื่นที่อยูนอกเขตจังหวัดได เมื่อไดรับความยินยอมจากราชการสวน
ทองถิ่นอื่นหรือองคการบริหารสวนจังหวัดอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๔๗ กิจการใดเปนกิจการที่องคการบริหารสวนจังหวัดพึงจัดทําตามอํานาจหนาที่ ถาองคการ
บริหารสวนจังหวัดไมจดั ทํา รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจมีคาํ สั่งใหราชการสวนกลางหรือ
ราชการสวนภูมิภาคจัดทํากิจการนั้นได
ในกรณีที่ราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาคจัดทํากิจการตามวรรคหนึ่ง ใหคิดคาใช จายและคา
ภาระตาง ๆ ตามความเปนจริงไดตามอัตราและระยะเวลาที่เหมาะสม
มาตรา ๔๘ องคการบริหารสวนจังหวัดอาจใหบริการแกเอกชนสวนราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่น โดยเรียกคาบริการได โดยตราเปนขอบัญญัติ
มาตรา ๔๙ องคการบริหารสวนจังหวัดอาจมอบใหเอกชนกระทํากิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดและเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบริการหรือคาตอบแทนทีเ่ กี่ยวของแทนองคการบริหาร
สวนจังหวัดได แตตองไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และผูวาราชการจังหวัดเสียกอน
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใหกระทํากิจการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
สิทธิในการกระทํากิจการตามวรรคหนึ่ง เปนสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไปไมได
มาตรา ๕๐ การดําเนินกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดที่มีลักษณะเปนการพาณิชยอาจทําไดโดย
การตราเปนขอบัญญัติ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๕๑ ขอบัญญัตจิ ะตราขึ้นไดในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) เพื่อปฏิบัตกิ ารใหเปนไปตามหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดที่กําหนดไวในพระ ราชบัญญัติ
นี้

- ๑๑ (๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัตใิ หองคการบริหารสวนจังหวัดตราขอบัญญัติหรือใหมีอํานาจตราขอ บัญญัติ
(๓) การดําเนินการพาณิชยขององคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา ๕๐
ในขอบัญญัติจะกําหนดโทษผูล ะเมิดขอบัญญัตไิ วดวยก็ได แตหามมิใหกําหนดโทษจําคุกเกิน หกเดือน
และหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัตไิ วเปนอยางอื่น
มาตรา ๕๒ รางขอบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดยนายกองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด หรือราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเขาชื่อ
ใหสภาทองถิน่ พิจารณาออกขอบัญญัติทอ งถิ่น
การเสนอรางขอบัญญัติเกี่ยวกับการเงินจะตองมีคํารับรองของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
(มาตรา ๕๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒)
มาตรา ๕๓ ขอบัญญัติจะใชบงั คับไดเมื่อผูวา ราชการจังหวัดอมุมัติและประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่ทํา
การขององคการบริหารสวนจังหวัดแลวสิบหาวันเวนแตในกรณีฉุกเฉินถามีความระบุไวในขอบัญญัตินนั้ วาใหใช
บังคับไดทนั ที ใหใชบังคับขอบัญญัติในวันที่ประกาศ
เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดรับรางขอบัญญัติแลวตองอนุมัตแิ ละประกาศภายในสิบหาวัน ถาผู วาราชการ
จังหวัดไมอนุมัติและประกาศรางขอบัญญัติภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวาผูวาราชการ จังหวัดไมเห็นดวยกับ
รางขอบัญญัติ ผู วาราชการจังหวัดจะอนุมัติรางขอบัญญัติใดมิไดถา เห็นวารางขอบัญญัตนิ ั้นเปนรางขอ บัญญัติที่
ฝาฝนกฎหมาย หรือเปนรางขอบัญญัติทอี่ อกนอกเหนืออํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน จังหวัด ในกรณี
เชนนั้นใหรางขอบัญญัตินนั้ เปนอันตกไป
มาตรา ๕๔ เมื่อสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดพิจารณาและเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติใด ให
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสงรางขอบัญญัตนิ ั้นไปยังนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อลงนามแลว
สงไปยังผูวาราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาภายในเจ็ดวันนับแตวนั ที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดใหความเห็นชอบ
ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดไมเห็นดวยกับรางขอบัญญัติทไี่ ดรับความเห็นชอบจากสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดแลว ใหสงรางขอบัญญัตินนั้ ไปยังผูวาราชการจังหวัดภายในกําหนด เวลาตามวรรค
หนึ่งเพื่อใหผูวา ราชการจังหวัดวินิจฉัย ชี้ขาด ถาผูวาราชการจังหวัดเห็นดวยกับสภาองค การบริหารสวนจังหวัดให
สงรางขอบัญญัตินนั้ ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และใหนายกองค การบริหารสวนจังหวัดลงนามภายใน
เจ็ดวันนับแตวันที่ไดรบั คืนมาถานายกองคการบริหารสวนจังหวัด ไมลงนามภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหผูวา
ราชการจังหวัดลงนามและประกาศใชบังคับตอไป
ถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นดวยกับสภาองคการบริหารสวนจังหวัดใหสงรางขอบัญญัตคิ ืน ไปยังสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด และใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาใหมภายใน สามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับรางขอบัญญัตคิ ืนมาถาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยังยืนยันใหความ เห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทาที่มีอยู ใหดาํ เนินการประกาศรางขอบัญญัติ
นั้นใชบังคับตอไป
มาตรา ๕๕ เมื่อสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดพิจารณาและไมเห็นชอบดวยกับหลักการของราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ใหสงรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิม่ เติมนั้นไปยังผูวาราชการจังหวัดภายในเจ็ด
วันนับแตวันทีส่ ภาองคการบริหารสวนจังหวัดไมใหความเห็นชอบ
ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นดวยกับสภาองคการบริหารสวนจังหวัดใหรางขอบัญญัติงบ ประมาณ
รายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมนั้นเปนอันตกไป และใหนายก องคการบริหาร

- ๑๒ สวนจังหวัดพนจากตําแหนงนับแตวันที่ผวู าราชการจังหวัดมีหนังสือแจงความเห็นของผู วาราชการจังหวัดไปยัง
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นดวยกับสภาองคการบริหารสวนจังหวัดใหสงรางขอบัญญัตงิ บ ประมาณ
รายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมคืนไปยังสภาองคการบริหาร สวนจังหวัดและให
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาใหมภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรบั ราง ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมคืนมา ถาสภาองค การบริหารสวนจังหวัดยังยืนยันไมเห็น
ดวยดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภา องคการบริหารสวนจังหวัดเทาที่มอี ยู ใหราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจายเพิ่มเติมเปนอันตกไป
มาตรา ๕๖ ขอบัญญัตใิ หใชบังคับไดในเขตขององคการบริหารสวนจังหวัดเทาที่ไมขดั หรือแยงกับ
ขอบัญญัติทองถิ่นอื่นในเขตจังหวัดนั้น
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยจัดใหมีขอบัญญัติทปี่ ระกาศใชบังคับ แลวไว ณ ที่
ทําการขององคการบริหารสวนจังหวัดและกรมการปกครอง เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได
มาตรา ๕๗ ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดใหทันทวงทีมิได นายก
องคการบริหารสวนจังหวัดอาจออกขอบัญญัติชั่วคราวได เมื่อไดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสามัญประจํา
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด และเมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการขององคการบริหารสวนจังหวัดแลว
ใหใชบังคับได
ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคราวตอไป ใหนําขอบัญญัติชั่วคราวนัน้ เสนอ ตอสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดเพื่ออนุมัติ และเมื่อสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอนุมตั ิแลว ใหใช ขอบัญญัติ
ชั่วคราวนั้นเปนขอบัญญัตติ อ ไป แตถา สภาองคการบริหารสวนจังหวัดไมอนุมตั ิ ใหขอบัญญัติชั่วคราวนั้นเปนอัน
ตกไปแตทั้งนีไ้ มกระทบกระเทือนถึงกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชขอบัญญัติชั่วคราวนั้น
หมวด ๕
การงบประมาณและการคลัง
มาตรา ๕๘ งบประมาณรายจายขององคการบริหารสวนจังหวัดใหทําเปนขอบัญญัติ ถาขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณออกไมทันปงบประมาณใหม ใหใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายใน
ปงบประมาณที่แลวนั้นไปพลางกอน
งบประมาณรายจายจะมีไดเฉพาะในเรื่อง ดังตอไปนี้
(๑) กิจการที่ระบุไวในมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖
(๒) กิจการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๙ ถาในปใดจํานวนเงินที่ไดอนุมัตไิ วตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
ไมพอสําหรับการใชจายประจําปหรือมีความจําเปนที่จะตองตั้งงบประมาณรายจายขึ้นใหมในระหวางป ใหทําเปน
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
มาตรา ๖๐ ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปายอากรการฆาสัตวและผลประโยชนอื่นอัน
เกิดจากการฆาสัตวในพื้นที่เขตจังหวัดที่อยูนอกเขตราชการสวนทองถิ่นอื่น ใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดเก็บ
เปนรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดตามกฎหมายวาดวยการนัน้ และใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดสรร
ใหสภาตําบลตามระเบียบทีก่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด

- ๑๓ มาตรา ๖๑ ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อนที่จัดเก็บไดในจังหวัดใด ใหจัดสรรใหแก
องคการบริหารสวนจังหวัดตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมายวาดวยการนัน้
มาตรา ๖๒ ภาษีมูลคาเพิ่มที่จดั เก็บตามประมวลรัษฎากร จัดเก็บไดในจังหวัดใด ใหสงมอบให
องคการบริหารสวนจังหวัดรอยละหาของภาษีที่จดั เก็บได
มาตรา ๖๓ คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแร และคาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวย
ปโตรเลียม ที่ไดมีการจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนัน้ ในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดใดใหจัดสรรใหแก
องคการบริหารสวนจังหวัดนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๔ องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีบํารุงองคการบริหารสวน
จังหวัดจากสถานคาปลีกในเขตจังหวัด ดังตอไปนี้
(๑) น้ํามันเบนซินและน้าํ มันทีค่ ลายกัน น้ํามันดีเซลและน้ํามันที่คลายกันและกาซปโตรเลียม ไมเกิน
ลิตรละหาสตางค
(๒) ยาสูบ ไมเกินมวนละหาสตางค
ราคาจําหนายปลีกที่เพิ่มขึ้นตามวรรคหนึ่งไมถือวาเปนการตองหามตามกฎหมายวาดวยการ กําหนด
ราคาสินคาและปองกันการผูกขาด
มาตรา ๖๕ องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจออกขอบัญญัติเรียกเก็บคาธรรมเนียมบํารุงองคการ
บริหารสวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม ตามหลักเกณฑ วิธีการและอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๖๖ องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจออกขอบัญญัติเพื่อเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียม
เพิ่มขึ้นไมเกินรอยละสิบของภาษีอากรและคาธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภทสําหรับในพื้นที่
เขตจังหวัดที่อยูนอกเขตราชการสวนทองถิ่นอื่น ดังตอไปนี้
(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร
(๒) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา
(๓) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน
ในการเสียภาษีอากรตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทใหปดทิ้ง
ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวย
การนั้น
มาตรา ๖๗ องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจออกขอบัญญัติเพื่อเก็บภาษีมูลคาเพิม่ โดยใหกําหนด
เปนอัตราภาษีมูลคาเพิ่มเพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรสําหรับในพื้นที่เขตจังหวัดที่อยูนอกเขต
ราชการสวนทองถิ่นอื่น ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละศูนย ใหองคการบริหาร สวน
จังหวัดเก็บในอัตรารอยละศูนย
(๒) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราอื่นใหองคการบริหารสวน จังหวัดเก็บ
หนึ่งในเกาของอัตราภาษีมูลคาเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร
ภาษีมูลคาเพิ่มที่เก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีมลู คาเพิ่มตามประมวลรัษฎากร
มาตรา ๖๘ กิจการใดที่กฎหมายบัญญํติใหเทศบาลเปนผูด าํ เนินการถากิจการนั้นอยูในพื้นที่เขตจังหวัด
ที่ อยูนอกเขตราชการสวนทองถิ่นอื่น ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนพนักงานเจาหนาที่ดาํ เนินการตาม

- ๑๔ กฎหมายนั้น และบรรดาคาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับเนื่องในกิจการเชนวานัน้ ใหถือเปนรายไดของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
มาตรา ๖๙ องคการบริหารสวนจังหวัดอาจออกขอบัญญัติเพื่อเก็บคาธรรมเนียมใด ๆ จากผูซึ่งใชหรือ
ได รับประโยชนจากบริการสาธารณะที่องคการบริหารสวนจังหวัดจัดใหมีขึ้นได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๗๐ ใหการจัดเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และรองปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด เปนพนักงานเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจและหนาที่ปฏิบตั ิการตามกฎหมาย เวนแต กฎหมายวาดวยการนั้น
จะไดบญ
ั ญัติไวเปนอยางอื่น
ในการบังคับเรียกเก็บภาษีอากรคางชําระ ใหปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดหรือหัวหนาสวนราชการ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจสั่งยึดและสั่งขายทอดตลาดทรัพยสินของผูตอ งรับผิดชอบเสียภาษีอากรได
โดยมิตองขอใหศาลออกหมายยึดหรือมีคาํ สั่ง ทั้งนี้ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
แลว
วิธีการยึดและการขายทอดตลาดทรัพยสินดังกลาวในวรรคสอง ใหปฏิบตั ิตามประมวลกฎ หมายวิธี
พิจารณาความแพงโดยอนุโลม เงินที่ไดจากการขายทอดตลาด เมื่อหักคาธรรมเนียมและคาใชจายในการยึดและ
ขายทอดตลาด และเงินภาษีอากรคางชําระแลว ถามีเงินเหลือใหคืนแกเจาของทรัพยสิน
มาตรา ๗๑ องคการบริหารสวนจังหวัดจะมอบใหสวนราชการ ราชการสวนทองถิ่นอื่นเรียกเก็บภาษี
อากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาตอบแทนหรือรายไดอื่นใดเพือ่ องคการบริหารสวนจังหวัดก็ได ทั้งนี้ โดยให
คิดคาใชจา ยไดตามหลักเกณฑ วิธีการและอัตราที่กาํ หนดในกฎกระทรวง ราชการสวนทองถิ่นอื่นจะมอบให
องคการบริหารสวนจังหวัดจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาตอบแทนหรือรายไดอนื่ ใดเพื่อ
ราชการสวนทองถิ่นอื่นก็ได ทั้งนี้ โดยใหคดิ คาใชจาย ไดตามหลักเกณฑ วิธีการและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
องคการบริหารสวนจังหวัดจะมอบหมายใหเอกชนดําเนินการตามวรรคหนึง่ ยกเวนการเรียก เก็บภาษี
อากรก็ได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๗๒ ทุก
ปงบประมาณ ใหรัฐบาลจัดสรรเงินใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนเงินอุดหนุน
มาตรา ๗๓ องคการบริหารสวนจังหวัดอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) ภาษีอากรตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว
(๒) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามที่มีกฎหมายบัญญัตไิ ว
(๓) รายไดจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัด
(๔) รายไดจากสาธารณูปโภคขององคการบริหารสวนจังหวัด
(๕) รายไดจากการพาณิชยขององคการบริหารสวนจังหวัด
(๖) พันธบัตรหรือเงินกูตามที่มกี ฎหมายบัญญัตไิ ว
(๗) เงินกูจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติบคุ คลตาง ๆซึ่งไดรบั ความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรี
(๘) เงินอุดหนุนหรือรายไดอื่นตามที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให
(๙) เงินและทรัพยสินอยางอื่นที่มีผูอุทิศให
(๑๐) รายไดอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัตใิ หเปนขององคการบริหารสวนจังหวัด

- ๑๕ มาตรา ๗๔ องคการบริหารสวนจังหวัดอาจมีรายจาย ดังตอไปนี้
(๑) เงินเดือน
(๒) คาจาง
(๓) เงินตอบแทนอื่น ๆ
(๔) คาใชสอย
(๕) คาวัสดุ
(๖) คาครุภัณฑ
(๗) คาทีด่ ิน สิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่น ๆ
(๘) เงินอุดหนุน
(๙) รายจายอืน่ ใดตามที่มีขอผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว
มาตรา ๗๕ เงินเดือนและคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดและกรรมการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหเปนไปตามที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๗๖ การคลัง การงบประมาณ การรักษาทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน การ
ดําเนินกิจการการพาณิชยขององคการบริหารสวนจังหวัดและการจัดหาพัสดุและการจัดจาง และการใหไดรับ
สวัสดิการของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งใหคํานึงถึงความเปนอิสระ ความคลองตัวและความมีประ สิ ทธิภาพ
ในการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดดวย
หมวด ๖
การกํากับดูแล
มาตรา ๗๗ ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัด
ให เปนไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบขอบังคับของทางราชการ เพื่อการนี้ใหผวู าราชการจังหวัดมีอํานาจสั่ง
สอบสวนขอเท็จจริงหรือสั่งใหองคการบริหารสวนจังหวัดชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนจังหวัดได ในกรณีที่ผวู าราชการจังหวัดเห็นวานายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดปฏิบัติการในทางที่อาจนํามาซึ่งความเสียหายแกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือ
กระทําการฝาฝนกฎหมาย กฎ หรือระเบียบขอบังคับของทางราชการ ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยับยั้ง การ
ปฏิบัติการดังกลาวไวเปนการชั่วคราวได แลวใหรายงานรัฐมนตรีภายในสิบหาวันนับแตวันที่ออก คําสั่ง
ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยสั่งการในเรื่องดังกลาวภายในสามสิบวันนับแตวันทีไ่ ดรับรายงานจากผูวา ราชการ
จังหวัด คําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา ๗๘ ผูวาราชการจังหวัดอาจสั่งเพิกถอนมติของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งมิใช
ขอบัญญัติ ไดในกรณีที่ปรากฏวามตินนั้ ฝาฝนกฎหมาย กฎหรือระเบียบขอบังคับของทางราชการ หรือเปนมติที่
นอกเหนืออํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
คําสั่งเพิกถอนมติของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่งตองแสดงเหตุผลของการเพิกถอนมติ นั้น และ
ตองกระทําภายในสามสิบวันนับแตวนั ที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติ
ในกรณีที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดยังยืนยันมติเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองใน สามของ

- ๑๖ จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเทาที่มีอยูใหผูวาราชการจังหวัดรายงานการยืน ยันมติดังกลาวและ
เหตุผลของการเพิกถอนมติของผูวาราชการจังหวัดตอรัฐมนตรีภายในสิบหาวันนับ แตวนั ที่สภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดมีมติยืนยันมติเดิม
ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยสั่งการในเรื่องดังกลาวภายในสามสิบวันนับแตวันทีไ่ ดรับรายงานจากผูวา ราชการ
จังหวัด
มาตรา ๗๙ ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดละเลยไมปฏิบัตกิ ารตามอํานาจหนาที่หรือ
ปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ หรือประพฤติตนฝาฝนความสงบเรียบรอยของประชาชน ผูวาราชการจังหวัด
จะดําเนินการสอบสวนก็ได
ในการดําเนินการตามวรรคหนึง่ นั้น ผูวาราชการจังหวัดจะตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือสง เรื่องให
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ หรือสํานักงานตรวจ
เงินแผนดิน ดําเนินการสอบสวนก็ได ถาหากผลการสอบสวนปรากฏวานายกองคการบริหารสวนจังหวัดมี
พฤติการณเชนนั้นจริงให ผูวาราชการจังหวัดเสนอใหรัฐมนตรีสั่งใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนจาก
ตําแหนง คําสัง่ ของ รัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา ๘๐ เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด หรือประโยชนของ
ประเทศเปนสวนรวม ผูวาราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเพื่อยุบสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดก็ได
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตามที่กาํ หนดไวในพระราชบัญญัตนิ ี้ รัฐมนตรีมีอํานาจ ยุบสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดไดและใหแสดงเหตุผลไวในคําสั่งดวย
เมื่อมีการยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือถือวามีการยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขึ้นใหมภายในสี่ สิบหาวัน
(มาตรา ๘๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒)
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๘๑ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดทีม่ ีอยูในวันที่พระราชบัญญัตนิ ี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนองคการบริหารสวนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๒ใหสภาจังหวัดที่มอี ยูในวันที่พระราชบัญญัตนิ ปี้ ระกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดตามพระราชบัญญัติน้ี
ใหสมาชิกสภาจังหวัดซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตนิ ี้ใชบังคับ เปนสมาชิกสภา องคการ
บริหารสวนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินจี้ นกวาจะครบสีป่ นับแตวันเลือกตั้งตามพระราช บัญญัตริ ะเบียบบริหาร
ราชการสวนจังหวัดพ.ศ. ๒๔๙๘
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบังคับ ใหผูวาราชการจังหวัดจัดใหสภาองค การบริหาร
สวนจังหวัดตามวรรคหนึ่งดําเนินการเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนหนึ่ง เปนนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด
ในระหวางที่ยังไมมีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตามวรรคสามใหผูวา ราชการจังหวัดทํา หนาที่
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดไปพลางกอน
(มาตรา ๘๒ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตอิ งคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๒)

- ๑๗ มาตรา ๘๓ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ สิทธิ และเงินงบประมาณขององคการบริหารสวน
จังหวัด ที่มีอยู ในวันที่พระราชบัญญัตนิ ี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเปนขององคการบริหารสวนจังหวัดตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๔ ใหบรรดาขาราชการสวนจังหวัดและลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งมีอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดและลูกจางขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี
มาตรา ๘๕ ใหบรรดาขอบัญญัติจังหวัด กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคําสั่ง และประกาศที่ออกตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัดหรือกฎหมายอื่นที่ใชบังคับอยูใ นวันที่พระราชบัญญัตนิ ี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คงใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินจี้ นกวาจะมีการออก
ขอบัญญัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ คําสั่ง และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๖ ให ก.จ. อ.ก.จ.วิสามัญ และ อ.ก.จ.จังหวัดซึง่ ปฏิบัติหนาทีอ่ ยูในวันที่พระราชบัญญัตนิ ี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาปฏิบตั ิหนาทีต่ อไปจนกวาจะไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔๒ ใชบังคับ
ทั้งนี้ไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวนั ทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๘๗ ในวันที่พระราชบัญญัตนิ ี้ใชบังคับ จังหวัดใดยังมีสภาตําบลอยู ใหพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่และทรัพยสินสวนจังหวัดและการคลัง
ยังคงใชบังคับไดตอไปในเขตสภาตําบลสําหรับจังหวัดนัน้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติ แหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๘ ในระหวางที่องคการบริหารสวนจังหวัดยังมิไดมอบใหสวนราชการที่ทําหนาที่จัดเก็บภาษี
อากร คาธรรมเนียมตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ใหสวนราชการดังกลาวเรียกเก็บภาษีอากรคาธรรมเนียมเพื่อ
องคการบริหารสวนจังหวัดเพิ่มขึ้นอีกเทากับอัตราตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗
การเรียกเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมของสวนราชการตามมาตรานี้ใหถือวาองคการบริหาร สวนจังหวัด
ไดมอบใหสวนราชการดังกลาวเรียกเก็บเพื่อองคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา ๖๖ และ มาตรา ๖๗
มาตรา ๘๙ ในระหวางที่ยังไมมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหนาํ กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดมาใชบังคับโดยอนุโลม
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๔ ตอนที่ ๖๒ก หนา ๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๐)
หมายเหตุ
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตนิ ี้ คือ โดยที่องคการบริหารสวนจังหวัดที่จัดตัง้ ขึ้น ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัดพ.ศ. ๒๔๙๘ เปนองคกรปกครองทองถิ่นที่รับ ผิดชอบในพื้นที่
ทั้งจังหวัดที่อยูนอกเขตสุขาภิบาลและเทศบาล เมื่อไดมพี ระราชบัญญัติสภาตําบลและ องคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ออกใชบังคับเพื่อกระจายอํานาจการปกครองใหแกองคการ บริหารสวนตําบล ในการนี้สมควร
ปรับปรุงบทบาทและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด ใหสอดคลองกันและปรับปรุงโครงสรางของ
องคการบริหารสวนจังหวัดใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปน ตองตราพระราชบัญญัตนิ ี้

- ๑๘ พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
หมายเหตุ
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยทีร่ ัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยได
กําหนดหลักการในการจัดระเบียบการปกครองสวนทองถิ่นขึ้นใหม เพื่อใหเปนไปตามหลักแหงการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัดใน
สวนของการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและการพนจากตําแหนงของประธานและรอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด นายกและรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด การยุบสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดรวมทั้งอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตนิ ี้
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๕ ก หนา ๘ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒)

