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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ ี้เรียกวา "พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒"
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับใด ๆ ในสวนที่มีบัญญัตไิ วแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตนิ ี้ ใหใชพระราชบัญญัตินแี้ ทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตนิ ี้
"องคกรปกครองสวนทองถิ่น" หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวน
ตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
"กรรมการ" หมายความวา กรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ของตนและมีอํานาจออกกฎกระทรวง
และระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
กฎกระทรวงและระเบียบนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

-๒หมวด ๑
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น" ประกอบดวย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการ คณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอ ํานวยการสํานักงบประมาณ
และอธิบดีกรมการปกครอง
(๓) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวนสิบสองคน ประกอบดวยผูบริหารองคการบริหารสวน
จังหวัดสองคน ผูบ ริหารเทศบาลสามคน ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหาคน และผูบ ริหารกรุงเทพมหานคร
ผูบริหารเมืองพัทยาหรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่กฎหมายจัดตั้งขึ้นรวมสองคน ทั้งนี้ โดยให
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทเลือกกันเองตามหลักเกณฑและวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกําหนด
(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสองคน ประกอบดวยบุคคลซึง่ มีความรูความเชี่ยวชาญในดานการบริหาร
ราชการแผนดิน ดานการพัฒนาทองถิ่น ดานเศรษฐศาสตร ดานการปกครองสวนทองถิ่นในสาขารัฐศาสตรหรือรัฐ
ประศาสนศาสตร และดานกฎหมาย ทั้งนี้ การสรรหาผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
นายกรัฐมนตรีกําหนด
ใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเลขานุการ
คณะกรรมการ
มาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ
(๓) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น เวนแตเปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
(๔) ไมเปนผูดาํ รงตําแหนงทางการเมือง
(๕) ไมเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
(๖) ไมเปนเจาหนาที่หรือผูมีตาํ แหนงใด ๆ ในพรรคการเมือง
มาตรา ๘ กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) พนจากตําแหนงเมือ่ ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธาน
กรรมการหรือพนจากการเปนผูบริหารทองถิ่น
มาตรา ๙ กรรมการตามมาตรา ๖ (๔) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับสรรหาเปน
กรรมการอีกไดไมเกินสองวาระติดตอกัน
ถากรรมการตามวรรคหนึ่งวางลง ใหสรรหากรรมการแทน และใหผซู ึ่งไดรับสรรหาอยูในตําแหนง
เทากับระยะเวลาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ในระหวางที่ยังมิไดสรรหากรรมการแทนตําแหนงที่วางตามวรรคสอง และยังมีกรรมการเหลืออยูเกินกึ่ง
หนึ่ง ใหกรรมการที่เหลืออยูปฎิบัติหนาทีต่ อ ไปได
มาตรา ๑๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เมื่อ

-๓(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามตามมาตรา ๗
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
มาตรา ๑๑ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาทีไ่ ด ใหทีประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๒ ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาทีด่ ังตอไปนี้
(๑) จัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและแผนปฏิบัติการเพื่อขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานตอรัฐสภา
(๒) กําหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตามอํานาจและหนาที่ระหวางรัฐกับองคการปกครองสวน
ทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง
(๓) ปรับปรุงสัดสวนภาษีและอากร และรายไดระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและระหวาง
องคกรประครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง โดยคํานึงถึงภาระหนาที่ของรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเองเปนสําคัญ
(๔) กําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการถายโอนภารกิจจากราชการสวนกลางและราชการสวนภูมภิ าค
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๕) ประสานการถายโอนขาราชการ ขาราชการสวนทองถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจระหวางสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับคณะกรรมการ พนักงานสวนทองถิ่นหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อใหสอดคลองกับการกําหนดอํานาจและหนาที่การจัดสรรภาษีและการเงินอุดหนุน เงินงบประมาณที่
ราชการสวนกลางโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และการถายโอนภารกิจตาม (๒) (๓) และ (๔)
(๖) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใหมีการกระจายอํานาจการอนุมัติหรือการอนุญาตตามที่มีกฎหมาย
บัญญัติใหตองขออนุมัติหรือขออนุญาตไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคํานึงถึงความสะดวก รวดเร็วใน
การใหบริการประชาชน และการกํากับดูแลใหเปนไปตามกฎหมายนั้น ๆ เปนสําคัญ
(๗) เสนอแนะมาตรการดานการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณและการรักษาวินัยทาง
การเงิน การคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๘) เสนอแนะการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ขอบังคับ ระเบียบ
และคําสั่งที่จาํ เปนเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอ
คณะรัฐมนตรี
(๙) เรงรัดใหมีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ขอบังคับ ระเบียบและคําสั่งที่
จําเปนเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

-๔(๑๐) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในการจัดสรรเงินงบประมาณที่จัดสรรเพิ่มขึ้นใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เนื่องจากการถายโอนภารกิจจากสวนกลาง
(๑๑) พิจารณาหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามความจําเปน
(๑๒) เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น
(๑๓) เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีทปี่ รากฎวาสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจไมดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๑๔) เสนอรายงานเกี่ยวกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอคณะรัฐมนตรีอยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง
(๑๕) ออกประกาศกําหนดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
(๑๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตนิ ี้และกฎหมายอื่น
ประกาศของคณะกรรมการตาม (๑๕) เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบงั คับได
มาตรา ๑๓ คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายได
ใหนําบทบัญญัตมิ าตรา ๑๑ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือ
เรียกใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเจาหนาที่ของรัฐ สงขอมูลหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวของมา
เพื่อใชประกอบการพิจารณาได ในการนี้อาจเรียกบุคคลใด ๆ มาชี้แจงดวยก็ได
มาตรา ๑๕ ใหมสี ํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
(๒) รวบรวมขอมูล ศึกษา และวิเคราะหเกี่ยวกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ
(๓) รวมมือและประสานงานกับราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และรัฐวิสาหกิจ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตนิ ี้
(๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัตติ ามแผนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาทีข่ องสํานักงานคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
หมวด ๒
การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองดังนี้
(๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
(๒) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้าํ
(๓) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ

-๕(๔) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ
(๕) การสาธารณูปการ
(๖) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ
(๗) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน
(๘) การสงเสริมการทองเที่ยว
(๙) การจัดการศึกษา
(๑๐) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
(๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(๑๒) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
(๑๓) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
(๑๔) การสงเสริมกีฬา
(๑๕) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๑๖) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิน่
(๑๗) กรรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
(๑๘) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
(๑๙) การสาธารสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(๒๐) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว
(๒๒) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่น ๆ
(๒๔) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
(๒๕) การผังเมือง
(๒๖) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(๒๘) การควบคุมอาคาร
(๒๙) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
(๓๑) กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามทีค่ ณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๑๗ ภายใตบังคับมาตรา ๑๖ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด

-๖(๒) การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
(๓) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
(๔) การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
(๕) การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๖) การจัดการศึกษา
(๗) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๘) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
(๙) การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
(๑๐) การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้าํ เสียรวม
(๑๑) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
(๑๒) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ
(๑๓) การจัดการและดูแลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา
(๑๔) การสงเสริมการทองเที่ยว
(๑๕) การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการเองหรือรวมกับบุคคล
อื่นหรือจากสหการ
(๑๖) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
(๑๗) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
(๑๘) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงานของทองถิ่น
(๑๙) การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคติดตอ
(๒๐) การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ
(๒๑) การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
(๒๒) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒๓) การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด
(๒๔) จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่อยูในเขตและ
กิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นรวมกันดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัด
จัดทํา ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๒๕) สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
(๒๖) การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่น
(๒๗) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
(๒๘) จัดทํากิจการอื่นใดตามทีก่ ําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจ
และหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
(๒๙) กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามทีค่ ณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๑๘ ใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗

-๗มาตรา ๑๙ ใหองคการปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รูปแบบพิเศษไมเต็มพื้นที่จงั หวัด มีอํานาจและหนาทีใ่ นการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชน
ในทองถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ
เต็มพื้นที่จังหวัด มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของ
ตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับการ
ใหบริการสาธารณะอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกันใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดวาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีอํานาจและหนาที่รบั ผิดชอบในสวนใด
มาตรา ๒๑ บรรดาอํานาจและหนาที่ที่อยูในความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมาย รัฐอาจมอบอํานาจ
และหนาทีใ่ หองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการแทนได
ในการดําเนินงานตามอํานาจและหนาที่ท่รี ะบุไวในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจรวมมือกันดําเนินการหรืออาจรองขอใหรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
แลวแตกรณี ดําเนินการแทนได
มาตรา ๒๒ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหเอกชนดําเนินการตามอํานาจและหนาที่แทนได
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๓
การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากร
มาตรา ๒๓ เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลอาจมีรายไดจากภาษีอากร
คาธรรมเนียม และเงินรายไดดังตอไปนี้
(๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
(๒) ภาษีบาํ รุงทองที่ตามกฎหมายวาดวยภาษีบาํ รุงทองที่
(๓) ภาษีปา ยตามกฎหมายวาดวยภาษีปา ย
(๔) ภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ไดรับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับการจัดสรรตาม
มาตรา ๒๔ (๓) และมาตรา ๒๕ (๖) แลวไมเกินรอยละสามสิบของภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บไดหกั สวนที่ตองจาย
คืนแลว โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(๕) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอบัญญัตจิ ัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับ
อัตราตามมาตรา ๒๔ (๔) แลวไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่จดั เก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเปนหนาที่
ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(๖) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายวาดวยสุราและคา
แสตมปยาสูบตามกฎหมายวาดวยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการคาในเขตเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวน
ตําบล โดยออกขอบัญญัติจดั เก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ
และใหถือเปนภาษีและคาแสตมปตามกฎหมายวาดวยการนั้น โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บ
(๗) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวยรถยนต ภาษีรถตามกฎหมาย
วาดวยการขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเลื่อนตามกฎหมายวาดวยลอเลื่อน

-๘(๘) ภาษีการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน
(๙) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
(๑๐) อากรการฆาสัตวและผลประโยชนอื่นอันเกิดจากการฆาสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการ
ฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
(๑๑) อากรรังนกอีแอนตามกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน
(๑๒) คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแรหลังจากหักสงเปนรายไดของรัฐในอัตรารอยละสี่สิบแลว
ดังตอไปนี้
(ก) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นทีต่ ามประทานบัตร ใหไดรับการ
จัดสรรในอัตรารอยละยี่สิบของเงินคาภาคหลวงแรที่จัดเก็บไดภายในเขต
(ข) องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลอืน่ ที่อยูภายในจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุมพืน้ ที่ตาม
ประทานบัตร ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละสิบของเงินคาภาคหลวงแรที่จัดเก็บไดภายในเขต
(ค) องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในจังหวัดอื่นใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละสิบของเงิน
คาภาคหลวงแรที่จัดเก็บไดภายในเขต
(๑๓) คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมหลังจากหักสงเปนรายไดของรัฐในอัตรา
รอยละสี่สิบแลว ดังตอไปนี้
(ก) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นทีต่ ามสัมปทาน ใหไดรับการจัดสรร
ในอัตรารอยละยี่สิบของเงินคาภาคหลวงปโตรเลียมที่จดั เก็บไดภายในเขต
(ข) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลอืน่ ที่อยูภายในจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุมพืน้ ที่ตาม
สัมปทาน ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละสิบของเงินคาภาคหลวงปโตรเลียมที่จดั เก็บไดภายในเขต
(ค) องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในจังหวัดอื่น ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละสิบของ
เงินคาภาคหลวงปโตรเลียมที่จัดเก็บไดภายในเขต
(๑๔) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่มีทุนทรัพยภายในเขต
ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายวาดวยอาคารชุด
(๑๕) คาธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามอัตราและวิธกี าร
ที่คณะกรรมการกําหนด
(๑๖) คาธรรมเนียมดังตอไปนี้ โดยออกขอบัญญัติจดั เก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไมเกินรอยละสิบของ
คาธรรมเนียมที่มีการจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนัน้
(ก) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา
(ข) คาธรรมเนียมใบอนุญาตเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน
(๑๗) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหนาที่ใหเทศบาลเมือง
พัทยา และองคการบริหารสวนตําบลเปนเจาหนาที่ดาํ เนินการภายในเขตทองถิ่นนั้น ๆ และใหตกเปนรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว ในกรณีกฎหมายกําหนดใหเทศบาลเปนผูจ ดั เก็บคาธรรมเนียม คา
ใบอนุญาต และคาปรับ ใหนํารายไดมาแบงใหแกองคการบริหารสวนตําบลที่อยูภายในเขตจังหวัดตามที่
คณะกรรมการกําหนด
(๑๘) คาใชนา้ํ บาดาลตามกฎหมายวาดวยน้าํ บาดาล ทั้งนี้ ใหเปนไปตามสัดสวนที่คณะกรรมการ
กําหนด

-๙(๑๙) คาธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บจากผูใ ชหรือไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะที่จัดใหมีขึ้น
(๒๐) รายไดอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนของเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล
มาตรา ๒๔ องคการบริหารสวนจังหวัดอาจมีรายไดจากภาษีอากรคาธรรมเนียม และเงินรายได
ดังตอไปนี้
(๑) ภาษีบาํ รุงองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับน้าํ มันเบนซินและน้ํามันที่คลายกัน น้ํามันดีเซลและ
น้ํามันทีค่ ลายกัน กาซปโตรเลียมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนตซึ่งเก็บจากการคาในเขตจังหวัดโดยออก
ขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มไดไมเกินลิตรละสิบสตางคสาํ หรับน้ํามัน และกิโลกรัมละไมเกินสิบสตางค สําหรับกาซ
ปโตรเลียม
(๒) ภาษีบาํ รุงองคการบริหารสวนจังหวัดสําหรับยาสูบ ซึ่งเก็บจากการคาในเขตจังหวัดโดยออก
ขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มไดไมเกินมวนละสิบสตางค
(๓) ภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ไดรับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา
๒๓ (๔) และมาตรา ๒๕ (๖) แลวไมเกินรอยละสามสิบของภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บไดหักสวนทีต่ องจายคืนแลว
โดยเปนหนาทีข่ องกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(๔) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอบัญญัตจิ ดั เก็บเพิ่มขึ้นในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับ
อัตราตามมาตรา ๒๓ (๕) แลวไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่จดั เก็บตามประมวลรัษฎากรโดยเปนหนาที่
ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(๕) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวยรถยนต ภาษีรถตามกฎหมายวา
ดวยการขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเลื่อนตามกฎหมายวาดวยลอเลื่อน
(๖) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
(๗) อากรรังนกอีแอนตามกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน
(๘) คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแร ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละยี่สิบของคาภาคหลวง
แรที่จัดเก็บไดภายในเขตขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้น
(๙) คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละยี่สิบ
ของคาภาคหลวงปโตรเลียมที่จัดเก็บไดภายในเขตขององคการบริหารสวนจังหวัดนัน้
(๑๐) คาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดโดยออกขอบัญญัติเรียกเก็บจากผูพ ักในโรงแรม
ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
(๑๑) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหนาที่ใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดเปนเจาหนาที่ดาํ เนินการภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น และใหตกเปนรายไดขององคการ
บริหารสวนจังหวัด
(๑๒) คาธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บจากผูใ ชหรือไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะที่องคการ
บริหารสวนจังหวัดจัดใหมีขึ้น
(๑๓) รายไดอนื่ ตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนขององคการบริหารสวนจังหวัด
มาตรา ๒๕ กรุงเทพมหานครอาจมีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายไดดังตอไปนี้
(๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
(๒) ภาษีบาํ รุงทองที่ตามกฎหมายวาดวยภาษีบาํ รุงทองที่
(๓) ภาษีปา ยตามกฎหมายวาดวยภาษีปา ย

- ๑๐ (๔) ภาษีบาํ รุงกรุงเทพมหานครสําหรับน้าํ มันเบนซินและน้ํามันที่คลายกัน น้ํามันดีเซลและน้ํามันที่
คลายกัน กาซปโตรเลียมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต ซึ่งเก็บจากการคาในเขตกรุงเทพมหานครโดยออก
ขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มไดไมเกินลิตรละสิบสตางคสาํ หรับน้ํามัน และไมเกินกิโลกรัมละสิบสตางคสําหรับกาซ
ปโตรเลียม
(๕) ภาษีบาํ รุงกรุงเทพมหานครสําหรับยาสูบซึ่งเก็บจากการคาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออก
ขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มไดไมเกินมวนละสิบสตางค
(๖) ภาษีมูลคาเพิม่ ตามประมวลรัษฎากรที่ไดรับการจัดสรร ในอัตราซึ่งเมือ่ รวมกับอัตราตามมาตรา
๒๓ (๔) และมาตรา ๒๔ (๓) แลวไมเกินรอยละสามสิบของภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บไดหักสวนทีต่ องจายคืนแลว
โดยเปนหนาทีข่ องกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(๗) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอบัญญัตจิ ัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไมเกินรอยละ
สามสิบของอัตราภาษีที่จดั เก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเปนหนาทีข่ องกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(๘) ภาษีสรรพสามติตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายวาดวยสุราและคา
แสตมปยาสูบตามกฎหมายวาดวยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการคาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออกขอบัญญัติจดั เก็บ
เพิ่มขึ้นในอัตราไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ และใหถือเปนภาษีและคาแสตมป
ตามกฎหมายวาดวยการนัน้ โดยเปนหนาทีข่ องกรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บ
(๙) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
(๑๐) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวยรถยนต ภาษีรถตามกฎหมาย
วาดวยการขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเลื่อนตามกฎหมายวาดวยลอเลื่อน
(๑๑) ภาษีการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน
(๑๒) คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแรที่จัดเก็บในเขตของกรุงเทพมหานคร ในอัตรารอยละสี่
สิบของคาภาคหลวงแรที่กรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บไดจริง
(๑๓) คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมที่จัดเก็บภายในเขตของกรุงเทพมหานคร
ในอัตรารอยละสี่สิบของคาภาคหลวงปโตรเลียมที่กรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บไดจริง
(๑๔) อากรการฆาสัตว และผลประโยชนอื่นอันเกิดจากการฆาสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการ
ฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
(๑๕) คาธรรมเนียมบํารุงกรุงเทพมหานคร โดยออกขอบัญญัติเรียกเก็บจากผูพักในโรงแรมตาม
กฎหมายวาดวยโรงแรม
(๑๖) คาธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามอัตราและวิธกี าร
ที่คณะกรรมการกําหนด
(๑๗) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่มีทุนทรัพยตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายวาดวยอาคารชุด
(๑๘) คาธรรมเนียมดังตอไปนี้ โดยออกขอบัญญัติจดั เก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไมเกินรอยละสามสิบของ
คาธรรมเนียมที่จัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้น
(ก) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา
(ข) คาธรรมเนียมใบอนุญาตเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน
(๑๙) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหนาที่ให

- ๑๑ กรุงเทพมหานครเปนเจาหนาที่ดาํ เนินการภายในเขตของกรุงเทพมหานคร และใหตกเปนรายไดของ
กรุงเทพมหานคร
(๒๐) คาธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บจากผูใ ชหรือไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะที่
กรุงเทพมหานครจัดใหมีขึ้น
(๒๑) รายไดอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนของกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๒๖ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกรปกครองรูปแบบ
พิเศษไมเต็มพื้นที่จังหวัด มีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายไดอนื่ ตามมาตรา ๒๓
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกรปกครองรูปแบบพิเศษเต็มพื้นที่
จังหวัด มีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายไดอื่นตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔
มาตรา ๒๗ ภาษีและอากรประเภทอื่นนอกเหนือจากที่บญ
ั ญัตไิ วในมาตรา ๒๓ และ มาตรา ๒๔
มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ อาจกําหนดใหเปนภาษีและอากรรวมกันระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรืออาจกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเพิ่มได เพื่อใหสอดคลองกับการถายโอนภาระหนาทีแ่ ละ
งบประมาณจากราชการสวนกลางมายังองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรตามวรรคหนึ่งในแตละป ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนด โดย
คํานึงถึงภาระหนาที่ของรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเองเปน
สําคัญ
มาตรา ๒๘ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมีรายรับดังตอไปนี้
(๑) รายไดจากทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๒) รายไดจากสาธารณูปโภค
(๓) รายไดจากการพาณิชยและการทํากิจการ ไมวาจะดําเนินการเองหรือรวมกับบุคคลอื่นหรือจาก
สหการ
(๔) ภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาปรับ คาตอบแทน หรือรายไดอนื่ ใดตามที่มีกฎหมาย
บัญญัตไิ วใหเปนรายไดขององคกาปกครองสวนทองถิ่น
(๕) คาบริการ
(๖) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
(๗) เงินชวยเหลือจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ
(๘) รายไดจากการจําหนายพันธบัตร
(๙) เงินกูจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติบคุ คลตาง ๆ
(๑๐) เงินกูจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ
(๑๑) เงินและทรัพยสินอยางอื่นที่มีผูอุทิศให
(๑๒) เงินชวยเหลือหรือเงินคาตอบแทน
(๑๓) รายไดจากทรัพยสินของแผนดิน หรือรายไดจากทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการเพื่อมุง หา
กําไรในเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๑๔) รายไดจากคาธรรมเนียมพิเศษ

- ๑๒ การออกพันธบัตรตาม (๘) การกูเงินจากองคการ หรือนิตบิ คุ คลตาง ๆ ตาม (๙) การกูเ งินตาม (๑๐)
และรายไดตาม (๑๓) ใหออกเปนขอบัญญัติทองถิ่นโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๒๙ การกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับรายไดตามหมวดนี้ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธกี าร เงื่อนไข อัตราการจัดสรร การนําสงเงินรายไดและการไดรบั เงินรายไดสําหรับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่การกําหนดรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเรื่องใดมีกฎหมายอื่นบัญญัตไิ วและเปน
การกําหนดรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเรือ่ งเดียวกับที่บญ
ั ญัตไิ วแลวในบทบัญญัติเกี่ยวกับรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหมวดนี้ ใหใชบทบัญญัตติ ามหมวดนี้บังคับแทนบทบัญญัติของกฎหมายนั้น
ทั้งนี้ ถาการกําหนดรายไดในเรื่องใดมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ วิธกี าร เงื่อนไข อัตราการจัดสรร การนําสงเงิน
รายไดและการไดรับเงินรายไดใชบังคับอยูแลว ใหใชบังคับตามกฎหมายเชนวานัน้ ไปพลางกอนจนกวาจะมี
ประกาศของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง แตถา การกําหนดรายไดในเรื่องใดยังไมมีกฎหมายเชนวานัน้ ใหการ
กําหนดรายไดตามบทบัญญัติในหมวดนี้มผี ลใชบังคับเมือ่ มีประกาศของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมอบใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
จัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาตอบแทน หรือรายไดอนื่ ใด เพื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
ก็ได ทั้งนี้ โดยใหคิดคาใชจา ยไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
หมวด ๔
แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มาตรา ๓๐ แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหดําเนินการดังนี้
(๑) ใหดาํ เนินการถายโอนภารกิจการใหบริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการอยูในวันที่พระราชบัญญัตนิ ี้ใช
บังคับแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในกําหนดเวลา ดังนี้
(ก) ภารกิจที่เปนการดําเนินการซ้ําซอนระหวางรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือภารกิจที่รัฐจัด
ใหบริการในเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในสีป่ 
(ข) ภารกิจที่รัฐจัดใหบริการในเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและกระทบถึงองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่น ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายมในสี่ป
(ค) ภารกิจที่เปนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในสี่ป
(๒) กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการใหบริการสาธารณะของรัฐและขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเองตามอํานาจและหนาทีท่ ี่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
ใหชัดเจน โดยในระยะแรกอาจกําหนดภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหแตกตางกันได โดยใหเปนไป
ตามความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง ซึ่งตองพิจารณาจากรายไดและบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น จํานวนประชากร คาใชจายในการดําเนินงาน ตลอดจนคุณภาพในการใหบริการที่
ประชาชนจะไดรับ ทั้งนี้ ตองไมเกินระยะเวลาสิบป
(๓) กําหนดแนวทางและหลักเกณฑใหรัฐทําหนาที่ประสานความรวมมือและชวยเหลือการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
(๔) กําหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายไดอื่นใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทอยาง

- ๑๓ เหมาะสม โดยในชวงระยะเวลาไมเกิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้นคิดเปนสัดสวน
ตอรายไดของรัฐบาลไมนอยกวารอยละยี่สิบ และในชวงระยะเวลาไมเกิน พ.ศ. ๒๕๔๙ ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้นคิดเปนสัดสวนตอรายไดของรัฐบาลในอัตราไมนอยกวารอยละสามสิบหา ทั้งนี้ โดยการ
เพิ่มสัดสวนตามระยะเวลาทีเ่ หมาะสมแกการพัฒนา ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินกิจการบริการ
สาธารณะไดดว ยตนเอง และโดยการจัดสรรสัดสวนที่เปนธรรมแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคํานึงถึงรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นดวย
(๕) การจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําปในสวนที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะในเขตองคการ
ปกครองสวนทองถิ่น ใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนใหเปนไปตามความจําเปนและความตองการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนัน้
มาตรา ๓๑ ในการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ถามีกฎหมายใด
บัญญัตไิ วในลักษณะที่เปนผลทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมอาจดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ไดดวย
ตนเอง หรือมีลักษณะเปนการซ้ําซอนกับการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นหรือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกัน และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหมีการ
แกไขกฎหมายนั้น ใหคณะกรรมการรายงานตอรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการใหมีการแกไขกฎหมายดังกลาวตอไป
มาตรา ๓๒ ใหคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบตั ิการเพื่อกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
(๑) กําหนดรายละเอียดของอํานาจหนาทีใ่ นการใหบริการสาธารณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นแต
ละรูปแบบจะตองกระทํา โดยในกรณีใดเปนอํานาจและหนาที่ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการของรัฐหรือระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกัน ใหกําหนดแนวทางวิธีปฏิบัติเพือ่ ประสานการดําเนินการใหเกิดประโยชนแก
สวนรวม
(๒) กําหนดหลักเกณฑและวิธีดาํ เนินการในการจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรใหเพียงพอแกการ
ดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ที่กําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ โดยตอง
คํานึงถึงภาระหนาที่ของรัฐในการใหบริการสาธารณะเปนสวนรวมดวย
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอใหแกไขหรือจัดใหมีกฎหมายที่จําเปนเพื่อดําเนินการตามแผนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๔) จัดระบบการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดนโยบายและมาตรการ
การกระจายบุคลากรจากราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคไปสูสวนทองถิ่น โดยการสรางระบบการถายเท
กําลังคนสูทองถิ่น และสรางระบบความกาวหนาสายอาชีพที่เหมาะสม
แผนปฏิบตั ิการตามวรรคหนึ่งตองกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติ และกําหนดหนวยงานที่มีหนาที่
รับผิดชอบ รวมทั้งระยะเวลาในการดําเนินการใหชัดเจนดวย
มาตรา ๓๓ เมื่อคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามมาตรา ๓๒ แลว ใหเสนอคณะรัฐมนตรีให
ความเห็นชอบ แลวรายงานตอรัฐสภาเพือ่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับตอไป
แผนปฏิบตั ิการทีป่ ระกาศใชบังคับตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของตอง
ดําเนินการตามแผนปฏิบัตกิ ารนั้น
ในกรณีที่สภาพการณเปลี่ยนแปลงไปในระหวางที่แผนปฏิบัติการใชบังคับ คณะกรรมการอาจ
ดําเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการใหเหมาะสมกับสภาพการณนั้นได

- ๑๔ ใหคณะกรรมการมีหนาที่ตดิ ตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตั ิการและรายงานใหคณะรัฐมนตรี
ทราบทุกป ในกรณีที่มีปญหาอุปสรรคไมอาจดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการได ใหคณะกรรมการรายงานให
คณะรัฐมนตรีทราบปญหาและอุปสรรค และแนวทางแกไขดวย
มาตรา ๓๔ ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนการกําหนดอํานาจและหนาที่และการจัดสรรรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นภายหลังที่ไดดาํ เนินการตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไปแลว โดยตองพิจารณาทบทวนใหมทกุ ระยะเวลาไมเกินหาปนับแตวันที่มีการกําหนดอํานาจและหนาที่หรือวันที่
มีการจัดสรรรายได ทั้งนี้ จะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกําหนดอํานาจและหนาที่และการจัดสรร
รายได เพื่อกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๕ ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการจัดทําแผนตามมาตรา ๓๐ และแผนปฏิบัติการตาม
มาตรา ๓๒ ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่กรรมการเริ่มปฏิบัตหิ นาที่ตามพระราชบัญญัตนิ ี้
มาตรา ๓๖ ในวาระเริ่มแรก ใหนายกรัฐมนตรีจัดใหมีการเลือกผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
สรรหาผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวนั ที่พระราชบัญญัตนิ ี้ใชบังคับ
มาตรา ๓๗ ในวาระเริ่มแรก เพื่อประโยชนในการปฏิบัตติ ามอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัตินี้ นายกรัฐมนตรีอาจมีคําสัง่ ใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของดําเนินการเพื่อชวยเหลือการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการไดตามที่เห็นสมควร
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๑๔ ก หนา ๔๘ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒)
หมายเหตุ
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๘๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย ไดบญ
ั ญัติใหมีกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจเพื่อพัฒนาการกระจาย อํานาจ
ใหแกทองถิ่นเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดระบบ การบริการ
สาธารณะ และการจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และใหมีคณะ กรรมการซึ่ง
ประกอบดวยผูแทนของหนวยราชการที่เกี่ยวของ ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูทรง คุณวุฒิ มี
จํานวนฝายละเทากันเพื่อทําหนาที่ดังกลาวจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตนิ ี้

