


๑ 
พระราชบญัญตั ิ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
แกไ้ขถึงฉบบัที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

------------------------ 
ภมิูพลอดลุยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัที่ ๑๓ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๔๙๖ 
เป็นปีที่ ๘ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ ให้

ประกาศวา่ 
โดยท่ีเป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการเทศบาลใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไว ้โดยค าแนะน าและยนิยอมของ

สภาผูแ้ทนราษฎร ดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรา ๑ พระราชบญัญติัฉบบัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖” 
 

มาตรา ๒  พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นตน้ไป 
 

มาตรา ๓ ใหย้กเลิกพระราชบญัญติัเทศบาล พุทธศกัราช ๒๔๘๖ และบรรดากฎหมาย กฎ 

ขอ้บงัคบัอ่ืนๆในส่วนท่ีบญัญติัไวแ้ลว้ในพระราชบญัญติัน้ีหรือซ่ึงแยง้กบับทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี 
 

มาตรา ๔ 
1 เมื่อพน้ก าหนดเวลาหน่ึงปี นับแต่วนัท่ีไดม้ีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะ

ทอ้งถ่ินใดเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแลว้ หา้มมิใหใ้ชก้ฎหมายวา่ดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งท่ี
ในส่วนท่ีบญัญติัถึงการแต่งตั้งก านัน ผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจ าต าบล และสารวตัรก านัน ในทอ้ง ถ่ิน

น้ัน และใหบ้รรดาบุคคลท่ีเป็นก านัน ผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจ าต าบล และสารวตัรก านัน พน้จาก

ต าแหน่งและหน้าท่ีเฉพาะในเขตทอ้งถ่ินน้ันดว้ย 
ในเขตเทศบาลต าบลใด ถา้หมดความจ าเป็นท่ีจอ้งตอ้งมีต าแหน่งก านัน ผูใ้หญ่บา้น ผูช้ว่ย

ผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจ าต าบล หรือสารวตัรก านัน ใหร้ฐัมนตรีประกาศยกเลิกต าแหน่งดงักล่าวใน

ราชการกิจจานุเบกษา 
 

มาตรา ๕  ใหเ้ทศบาลท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึนแลว้ในวนัใชพ้ระราชบญัญติัน้ี คงมีฐานะเป็นเทศบาล

ต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ตามท่ีเป็นอยู ่แลว้แต่กรณีมีอ านาจหน้าท่ีและอยูใ่นบงัคบัแหง่

พระราชบญัญติัน้ี 
มาตรา ๖  บรรดาเทศบญัญติัท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราช บัญญติัจดัระเบียบ

เทศบาลพุทธศกัราช ๒๔๗๖ พระราชบญัญติัเทศบาล พุทธศกัราช ๒๔๘๑ และพระราชบญัญติั

เทศบาลพุทธศกัราช ๒๔๘๖ หรือโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมายอ่ืน ใหค้งใชบ้งัคบัได ้
                                                           
1 ความเดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทน โดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๒ 
ในกรณีท่ีผูก้ระท าผิดเทศบญัญติัดงักล่าวในวรรคก่อนไมช่ าระค่าปรบัใหน้ าบทบญัญติั

มาตรา๖๐ วรรคทา้ยแหง่พระราชบญัญติัน้ีมาใชบ้งัคบั 
 

ส่วนที่ ๑ 
การจดัตัง้เทศบาล 

มาตรา ๗ เมื่อทอ้งถ่ินใดมีสภาพอนัสมควรยกฐานะเป็นเทศบาลใหจ้ดัตั้งทอ้งถ่ินน้ันๆเป็น

เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ตามพระราชบญัญติัน้ี 
ใหเ้ทศบาลเป็นทบวงการเมือง มีอ านาจหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัน้ีและกฎหมายอ่ืน 
 

มาตรา ๘ 
2 เมื่อมีการจดัตั้งเทศบาลตามพระราชบญัญติั น้ีหรือกฎหมายวา่ดว้ยสภาต าบล

และองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ใหเ้ลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามกฎหมายวา่
ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินภายในส่ีสิบหา้วนันับแต่วนัท่ีไดจ้ดัตั้งเป็น

เทศบาล 
ในระหวา่งท่ีไมม่ีนายกเทศมนตรี ใหป้ลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลซึ่งด ารงต าแหน่งอยูก่่อน

วนัท่ีจดัตั้งเทศบาลปฏิบติัหน้าท่ีปลดัเทศบาล และใหป้ฏิบติัหน้าท่ีนายกเทศมนตรีเท่าท่ีจ าเป็นไดเ้ป็น

การชัว่คราว จนถึงวนัประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
 

มาตรา ๙ 
3 เทศบาลต าบล ไดแ้ก่ ทอ้งถ่ินซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้ นเป็น

เทศบาลต าบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ันใหร้ะบุชื่อและเขตของเทศบาลไวด้ว้ย 
 

มาตรา ๑๐ 
4 เทศบาลเมือง ไดแ้ก่ ทอ้งถ่ินอนัเป็นท่ีตั้งศาลากลางจงัหวดั  หรือทอ้งถ่ินชุมนุม

ชนท่ีมีราษฎรตั้งแต่หน่ึงหมื่นคนข้ึนไป ทั้งมีรายไดพ้อควรแก่การท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีอนัตอ้งท าตาม

พระราชบญัญติัน้ี และซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ประกาศกระทรวง 

มหาดไทยน้ันใหร้ะบุชื่อและเขตของเทศบาลไวด้ว้ย 
 

มาตรา ๑๑   เทศบาลนครไดแ้ก่ทอ้งถ่ินชุมนุมชนท่ีมีราษฎรตั้งแต่หา้หมื่นคนข้ึนไป ทั้งมี
รายไดพ้อควรแก่การท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีอนัตอ้งท าตามพระราชบญัญติัน้ีและซ่ึงมี ประกาศ กระทรวง  

มหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ันใหร้ะบุช่ือและเขตของเทศบาลไวด้ว้ย 
 

มาตรา ๑๒  
5
 ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ การ

เปล่ียนชื่อเทศบาลหรือการเปล่ียนแปลงเขตเทศบาล ใหก้ระท าโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ในกรณีท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ใหก้ านัน ผูใ้หญ่บา้น 

ผูช้ว่ยผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจ าต าบล และสารวตัรก านัน ในทอ้งถ่ินท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงเขตเป็นเทศบาล

                                                           
2 ความในมาตรา ๘  พรบ.เทศบาล(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ.๒๔๙๙และ โดยมาตรา ๔ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
3 ความในมาตรา ๙ แห่ง พรบ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๕  พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ 
4 ความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑  ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล(ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ.๒๕๔๓ เดิมถูกยกเลิกและ
ความใหม่แทน โดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
5 ความเดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทน โดยมาตรา ๘ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๓ 
ตามวรรคหน่ึงส้ินสุดอ านาจหน้าท่ีเฉพาะในเขตท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงน้ันเมื่อพน้ก าหนดหน่ึงปีนับแต่วนัท่ี

ประกาศกระทรวงมหาดไทยเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลใชบ้งัคบัเป็นตน้ไป 
 

มาตรา ๑๓  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ ทอ้งถ่ินซึ่งได้

ยกฐานะเป็นเทศบาลแลว้อาจจถกูเปล่ียนแปลงฐานะหรือยุบเลิกไดโ้ดย ท าเป็นประกาศ กระทรวง  

มหาดไทย 
ทอ้งถ่ินท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงฐานะตามความในวรรคหน่ึง ใหพ้น้จากสภาพแหง่เทศบาลเดิมนับ

แต่วนัท่ีไดถ้กูเปล่ียนแปลงฐานะเป็นตน้ไป บรรดาทรพัยสิ์น หน้ี สิทธิ และสิทธิเรียกรอ้งของเทศบาล

เดิม ใหโ้อนไปเป็นของเทศบาลใหมใ่นขณะเดียวกนัน้ัน และบรรดาเทศบญัญติัท่ีไดใ้ชบ้งัคบัอยูก่่อน

แลว้คงใหใ้ชบ้งัคบัต่อไป 
ในการยุบเลิกเทศบาลใหร้ะบุถึงวิธีการจดัทรพัยสิ์นไวใ้นประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ันดว้ย 

 

ส่วนที่ ๒ 
องคก์ารเทศบาล 

มาตรา ๑๔ 
6 องคก์ารเทศบาลประกอบดว้ยสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี 

บทที่ ๑ 
สภาเทศบาล 

มาตรา ๑๕ 
7 สภาเทศบาลประกอบดว้ยสมาชิกสภาเทศบาลซ่ึง มาจากการเลือกตั้งโดยตรง

ของประชาชนตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตามจ านวน

ดงัต่อไปน้ี 
(๑) สภาเทศบาลต าบล ประกอบดว้ยสมาชิกจ านวนสิบสองคน 
(๒) สภาเทศบาลเมือง ประกอบดว้ยสมาชิกจ านวนสิบแปดคน 
(๓) สภาเทศบาลนคร ประกอบดว้ยสมาชิกจ านวนยีสิ่บส่ีคน 

ผูม้ีสิทธิสมคัรรบัเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล นอกจากตอ้งมีคุณสมบติัและไมม่ีลกัษณะ

ตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินแลว้ จะตอ้งไมเ่ป็น

ผูท่ี้พน้จากต าแหน่งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน รองผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ิน หรือท่ีปรึกษาหรือเลขานุการของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพราะเหตุมีส่วนไดเ้สียไมว่า่ทางตรงหรือทาง 

ออ้มในสญัญาหรือกิจการท่ีกระท ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยงัไมถึ่งหา้ปีนับถึงวนัรบัสมคัรเลือกตั้ง 
ในกรณีท่ีต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลวา่งลงไมว่า่ดว้ยเหตุใดและยงัมิไดม้ีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเทศบาลข้ึนแทนต าแหน่งท่ีวา่ง ใหส้ภาเทศบาลประกอบดว้ยสมาชิกสภาเทศบาลเท่าท่ีมอียู ่
 

มาตรา ๑๖  
8 สมาชิกสภาเทศบาลใหอ้ยูใ่นต าแหน่งไดค้ราวละส่ีปี นับแต่วนัเลือกตั้ง  ถา้

ต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือมีการยุบสภา ให้
                                                           
6 ความเดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๙ แห่ง พระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
7 ความเดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๔ 
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลข้ึนแทน ตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
สมาชิกสภาเทศบาลผูเ้ขา้มาแทนใหอ้ยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระของผูซ้ึ่งตนแทน 
 

มาตรา ๑๗  ก่อนเขา้รบัหน้าท่ี สมาชิกสภาเทศบาลตอ้งปฏิญาณตนในท่ีประชุมสภา

เทศบาลวา่จะรกัษาไว ้และปฏิบติัตามซึ่งรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย ทั้งจะซ่ือสตัยสุ์จริตและ

ปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ของทอ้งถ่ิน 
 

มาตรา ๑๘  สมาชิกสภาเทศบาลยอ่มเป็นผูแ้ทนของปวงชนในเขตเทศบาลน้ัน และจะตอ้ง

ปฏิบติัหน้าท่ีตามความเห็นของตนโดยบริสุทธ์ิใจ ไมอ่ยูใ่นความผกูมดัแหง่อาณติัมอบหมายใดๆ 
 

มาตรา ๑๘  ทวิ 
9 สมาชิกสภาเทศบาลตอ้งไมเ่ป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียไมว่า่ โดยทางตรงหรือ

ทางออ้มในสญัญาท่ีเทศบาลน้ันเป็นคู่สญัญาหรือในกิจการท่ีกระท าใหแ้ก่เทศบาล น้ันหรือท่ีเทศบาล

น้ันจะกระท า 
 

มาตรา ๑๙ 
9 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลส้ินสุดลง เมื่อ 

(๑) ถึงคราวออกตามวาระ หรือมีการยุบสภาเทศบาล 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยืน่หนังสือลาออกต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 
(๔) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง 
(๕) ขาดประชุมสภาเทศบาลสามครั้งติดต่อกนัโดยไมม่ีเหตุอนัสมควร 
(๖) กระท าการอนัตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๘ ทว ิ
(๗) สภาเทศบาลมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง โดยเห็นวา่มีความประพฤติในทางท่ีจะน ามา

ซ่ึงความเส่ือมเสียหรือก่อความไมส่งบเรียบรอ้ยแก่เทศบาลหรือกระท าการอนัเส่ือมเสียประโยชน์ของสภา

เทศบาล โดยมีสมาชิดสภาเทศบาลจ านวนไมน่อ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด

เท่าท่ีมีอยูเ่ขา้ช่ือเสนอใหส้ภาเทศบาลพิจารณา และ มติดงักล่าวตอ้งมีคะแนนเสียง ไมน่อ้ยกวา่สามในส่ีของ

จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู ่ทั้งน้ี ใหส้มาชิกภาพส้ินสุดลงนับแต่วนัท่ีสภาเทศบาลมีมติ 
(๘) ราษฎรผูม้ีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจ านวนไมน่้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูม้ี

สิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนน เห็นวา่สมาชิกสภาเทศบาลผูใ้ดไมส่มควรด ารงต าแหน่งต่อไปตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
เมื่อมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล ผูใ้ดส้ินสุดลงตาม มาตรา (๔) 

(๕) หรือ (๖) ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัสอบสวนและวินิจฉยัโดยเร็วค าวินิจฉยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัใหเ้ป็นท่ีสุด 
ในกรณีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลส้ินสุดลงตาม (๘) พรอ้มทั้งหมด ใหถื้อวา่เป็น

การยุบสภาเทศบาล 
                                                                                                                                                                                           
8 ความเดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
9 ความเดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทน โดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๕ 
มาตรา ๒๐  สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหน่ึง และรองประธานสภาคนหน่ึง ซึ่งผูว้า่

ราชการจงัหวดัแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 
10
ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลอยูใ่นต าแหน่งจนครบอายุของสภา

เทศบาล 
 

มาตรา ๒๐ ทว ิ
11
นอกการพน้จากต าแหน่งตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง ประธานสภาเทศบาล

และรองประธานสภาเทศบาลพน้จากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ลาออก โดยยืน่หนังสือลาออกต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 
(๒) ส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล 
(๓) รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยสัง่ใหพ้น้จากต าแหน่งตามมาตรา ๗๓ 
(๔) สภาเทศบาลมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง โดยเห็นวา่มีความประพฤติในทางท่ีจะ

น ามาซ่ึงความเส่ือมเสียแก่ศกัด์ิต าแหน่งหรือสภาเทศบาล  ปฏิบติัการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบน้อย

หรือ สวสัดิภาพของประชาชน หรือละเลยไมป่ฏิบติัการหรือปฏิบติักรไมช่อบดว้ยอ านาจหน้าท่ี โดยมี
สมาชิกสภาเทศบาลจ านวนไมน่้อยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่

เขา้ช่ือเสนอใหส้ภาเทศบาลพิจารณา และมติดงักล่าวตอ้งมีคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่สามในส่ีของ

จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู ่ทั้งน้ี ใหพ้น้จากต าแหน่งนับแต่วนัท่ีสภาเทศบาลมีมติ 
ผูซ้ึ่งพน้จากต าแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลตาม (๓) หรือ (๔) 

จะด ารงต าแหน่งประธานสภาหรือรองประธานสภาเทศบาลอกัไมไ่ดต้ลอดอายุของสภาเทศบาลน้ัน 
ใหป้ระธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลท่ีไดร้บัเลือกใหมอ่ยูใ่นต าแหน่งตาม

วาระของผูซ้ึ่งตนแทน 
 

มาตรา ๒๐ ตรี ในกรณีท่ีต าแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลวา่ง

ลงเพราะเหตุใดเหตุหน่ึงตามมาตรา ๒๐ ทว ิใหส้ภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลข้ึนแทน

ต าแหน่งท่ีวา่งภายในสิบหา้วนันับแต่วนัท่ีต าแหน่งวา่งลง 
 

มาตรา ๒๑  ประธานสภาเทศบาล มีหน้าท่ีด าเนินกิจการของสภาเทศบาลใหเ้ป็นไปตาม

ระเบียบขอ้บงัคบัการประชุมสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล มีหน้าท่ีกระท ากิจการแทนประธานสภาเทศบาลในเมื่อ

ประธานสภาเทศบาลไมอ่ยู ่หรือไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้
 

มาตรา ๒๒ ในเมื่อประธานและรองสภาเทศบาลไมอ่ยูใ่นท่ีประชุม ใหส้มาชิกสภาเทศบาล 

เลือกตั้งกนัเองเป็นประธานเฉพาะในคราวประชุมน้ัน 
 

มาตรา ๒๓ ใหก้ระทรวงมหาดไทยวางระเบียบขอ้บงัคบัการประชุมสภาเทศบาลไว ้
 

                                                           
10 มาตรา ๒๐ วรรคสอง ยกเลิกและใชค้วามใหม่แทน โดยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
11 มาตรา ๒๐ ทว ิและมาตรา ๒๐ ตรี เพ่ิมเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



๖ 
มาตรา ๒๔ 

12 ในปีหน่ึงใหม้ีสมยัประชุมสามญัสี่สมยั สมยัประชุมสามญัครั้งแรกและ วนัเริ่ม
ประชุมสมยัสามญัประจ าปีใหส้ภาเทศบาลก าหนด 

ผูว้า่ราชการจงัหวดัตอ้งก าหนดใหส้มาชิกสภาเทศบาลไดม้า ประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก 

ภายในสิบหา้วนันับแต่วนัประกาศผลการ เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ครบตามจ านวนแลว้ และใหท่ี้

ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล 
กรณีท่ีสภาเทศบาลไมอ่าจจดัใหม้ีการประชุมครั้งแรกไดต้ามก าหนดเวลาในวรรคสอง หรือ

มีการประชุมสภาเทศบาลแต่ไมอ่าจเลือกประธานสภาเทศบาลได ้ผูว้า่ราชการจงัหวดัอาจเสนอ

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยใหม้ีค าสัง่ยุบสภาเทศบาล 
สมยัประชุมสามญัสมยัหน่ึง ๆ ใหม้ีก าหนดไมเ่กิน สามสิบวนั แต่ถา้จะขยายเวลาออกไปอีก

จะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากผูว้า่ราชการจงัหวดั 
 

มาตรา ๒๕  โดยปกติใหป้ระธานสภาเทศบาลเป็นผูเ้รียกประชุมสภาเทศบาลตามสมยั

ประชุมและเป็นผูเ้ปิดหรือปิดประชุม 
ในกรณีท่ียงัไมม่ีประธานสภาเทศบาล หรือประธานสภาเทศบาลไมเ่รียกประชุมตาม

กฎหมาย ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูเ้รียกประชุมและเป็นผูเ้ปิดหรือปิดประชุม 
 

มาตรา ๒๖  นอกจากสมยัประชุมสามญัแลว้ เมื่อเห็นวา่เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์แหง่

เทศบาล ประธานสภาเทศบาลก็ดี หรือนายกเทศมนตรีก็ดี หรือสมาชิกสภาเทศบาลมีจ านวนไมต่ า่

กวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกท่ีอยูใ่นต าแหน่งก็ดี อาจท าค ารอ้งยืน่ต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั ขอใหเ้ปิด

ประชุมวสิามญั ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณา ถา้เห็นสมควรก็ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเรียกประชุม

วสิามญัได ้
สมยัประชุมวสิามญัใหก้ าหนดไมเ่กินสิบหา้วนั แต่ถา้จะขยายเวลาออกไปอีกจะตอ้งไดร้บั

อนุญาตจากผูว้า่ราชการจงัหวดั 
 

มาตรา ๒๗ 
13 การประชุมสภาเทศบาล ตอ้งมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไมน่้อยกวา่ก่ึง

หน่ึงของจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยู ่จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 

มาตรา ๒๘ การลงมติวนิิจฉยัขอ้ปรึกษาน้ัน ใหถื้อเอาเสียงขา้งมากเป็นประมาณ เวน้แต่จะ

มีบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในพระราชบญัญติัน้ี 
สมาชิกสภาเทศบาลคนหน่ึงยอ่มมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้มีจ านวนเสียงลงคะแนน

เท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนไดอี้กเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 

มาตรา ๒๙ หา้มมิใหส้ภาเทศบาลประชุมปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออ านาจหน้าท่ี หรือ
เรื่องท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย หรือเร่ืองการเมืองแหง่รฐั 

 

                                                           
12 ความในมาตรา ๒๔ ใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
13 ความในมาตรา ๒๗ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๘ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑)พ.ศ. ๒๕๔๓ 



๗ 
มาตรา ๓๐ การประชุมของสภาเทศบาลยอ่มเป็นการเปิดเผยตามลกัษณะ ท่ีจะไดก้ าหนด

ไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัการประชุมสภาเทศบาล 
14
เมื่อนายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลรวมกนัไมต่ า่กวา่หน่ึงในสามของจ านวน

สมาชิกท่ีมาประชุม รอ้งขอใหท้ าการประชุมลบั ก็ใหป้ระธานสภาเทศบาลด าเนินการประชุมลบัได้

โดยไมต่อ้งขอมติท่ีประชุม 
 

มาตรา ๓๑  15 ในท่ีประชุมสภาเทศบาล สมาชิก สภาเทศบาลมีสิทธิตั้งกระทูถ้ามนายกทศ
มนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีในขอ้ความใด ๆ อนัเกี่ยวกบัการงานในหน้าท่ีได ้แต่ นายกเทศมนตรี

หรือรองนายกเทศมนตรียอ่มทรงไวซ้ึ่งสิทธิท่ีจะไมต่อบ เมื่อเห็นวา่ขอ้ความน้ัน ๆ ยงัไมค่วรเปิดเผย

เพราะเก่ียวกบัความปลอดภยั หรือประโยชน์ส าคญัของเทศบาล 
 

มาตรา ๓๒ 
16 สภาเทศบาลมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็นคณะกรรมการสามญั

ของสภาเทศบาล และมีอ านาจเลือกบุคคลผูเ้ป็นหรือมิไดเ้ป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการวสิามญั

ของสภาเทศบาล เพื่อกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเร่ืองใด ๆ อนัอยูใ่นอ านาจ

หน้าท่ีของสภาเทศบาล แลว้รายงานต่อสภาเทศบาล 
ในการตั้งคณะกรรมการวสิามญัตามวรรคหน่ึง นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผูเ้ป็น

หรือมิไดเ้ป็นสมาชิก เพื่อใหส้ภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการวสิามญัไดไ้มเ่กินหน่ึง

ในส่ีของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
คณะกรรมการท่ีสภาเทศบาลตั้งข้ึนตามวรรคหน่ึง จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา

หรือปฏิบติัการในเรื่องใดเรื่องหน่ึงตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได ้
 

มาตรา ๓๒ ทวิ  
17 ในกรณีกิจการ อ่ืนใดอาจกระทบถึงประโยชน์ไดเ้สียของเทศบาลหรือ

ประชาชนในทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาลจ านวนไมน่้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยูห่รือ

นายกเทศมนตรีอาจเสนอต่อประธานสภาเทศบาลเพื่อใหม้ีการออกเสียงประชามติในทอ้งถ่ินได ้และ

ประกาศใหป้ระชาชนทราบ 
การออกเสียงประชามติตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการขอปรึกษาความเห็นของประชาชน

วา่จะเห็นชอบหรือไมเ่ห็นชอบกิจการส าคญัในเรื่องใดเรื่องหน่ึงตามวรรคหน่ึง  ซึ่งมิใชเ่รื่องท่ีขดัหรือ
แยง้ต่อกฎหมาย การออกเสียงประชามติท่ีเก่ียวกบัตวับุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือคณะบุคคลใด คณะ

บุคคลหน่ึงโดยเฉพาะจะกระท ามิได ้
ผูม้ีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลยอ่มมีสิทธิออกเสียงประชามติ 
การออกเสียงประชามติตามมาตราน้ีใหม้ีผลเป็นเพียงการใหค้ าปรึกษาแก่สภาเทศบาลหรือ

นายกเทศมนตรีในเรื่องน้ัน 

                                                           
14 ความในมาตรา ๓๐ วรรคสอง ใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
15 ความในมาตรา ๓๑ ใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
16 ความในมาตรา ๓๒ ใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๙ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
17 มาตรา ๓๒ ทวเิดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๘ 
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการออกเสียงประชามติใหเ้ป็นไป ตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญวา่

ดว้ยการออกเสียงประชามติ 
 

มาตรา ๓๓ การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไมต่ า่กวา่

ก่ึงจ านวนของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการใหใ้ชร้ะเบียบขอ้บงัคบัการประชุมสภาเทศบาลโดย

อนุโลม 
มาตรา ๓๔ 18 - ๓๕ (ยกเลิก) 

บทที่ ๒ 
19 (ยกเลิก) 

มาตรา ๓๖   (ยกเลิก) 
มาตรา ๓๗

20 - มาตรา ๓๘ (ยกเลิก) 
มาตรา ๓๙

21 - มาตรา ๔๐ (ยกเลิก) 
มาตรา ๔๑

22 - มาตรา ๔๔ (ยกเลิก) 
มาตรา ๔๕

23 - มาตรา ๔๗ (ยกเลิก) 

บทที่ ๒ ทวิ 24 
นายกเทศมนตรี 

มาตรา ๔๘ ทวิ
 25 ใหเ้ทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหน่ึงซ่ึง มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชาชนตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
 

มาตรา ๔๘ ตรี
 26 – จตัวา (ยกเลิก) 

 

มาตรา ๔๘ เบญจ  27 บุคคลผูม้ีสิทธิสมคัรรบัเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี ตอ้งมีคุณสมบติั
และไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

และตอ้งมีคุณสมบติัและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ีดว้ย 
(๑)  มีอายุไมต่ า่กวา่สามสิบปีบริบรูณใ์นวนัเลือกตั้ง 

                                                           
18 ความในมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
19 บทท่ี ๒ คณะเทศมนตรี และมาตรา ๓๖ ยกเลิกโดยมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
20 ความในมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ ถูกยกเลิก โดยมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
21 มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐  ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
22 มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๓ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
23 มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๔ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
24 บทท่ี ๒ ทว ิเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
25 ความในมาตรา ๔๘ ทว ิถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๒๕ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
26 ความในมาตรา ๔๘ ตรี และมาตรา ๔๘ จตัวา ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๖ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
27 ความในมาตรา ๔๘ เบญจ ถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๒๗ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๙ 
(๒) ส าเร็จการศึกษาไมต่ า่กวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภา

ทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือสมาชิกรฐัสภา 
(๓) ไมเ่ป็นผูท่ี้พน้จากต าแหน่งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ิน รองผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือท่ีปรึกษาหรือเลขานุการของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพราะเหตุมีส่วนได้

เสียไมว่า่ทางตรงหรือทางออ้มในสญัญาท่ีกระท ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยงัไมถึ่งหา้ปีนับถึงวนั
รบัสมคัรเลือกตั้ง 

(๔) เคยเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ซึ่งถกูใหพ้น้จากต าแหน่ง

เน่ืองจากกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
 

มาตรา ๔๘ ฉ
 28 (ยกเลิก) 

 

มาตรา ๔๘ สตัต 
29 ใหน้ายกเทศมนตรีด ารงต าแหน่งนับแต่วนัเลือกตั้งและมี ระยะเวลาการ

ด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปีนับแต่วนัเลือกตั้ง  
 

มาตรา  ๔๘ อฏัฐ  
30 นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซ่ึงมิใชส่มาชิกสภา

เทศบาลเป็นผูช้ว่ยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายไดต้าม

เกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(๑) เทศบาลต าบล ใหแ้ต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไ้มเ่กินสองคน 
(๒) เทศบาลเมือง ใหแ้ต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไ้มเ่กินสามคน 
(๓) เทศบาลนคร ใหแ้ต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไ้มเ่กินสี่คน 

นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่

สมาชิกสภาเทศบาลได ้โดยในกรณีเทศบาลต าบลใหแ้ต่งตั้งไดจ้ านวนรวมกนัไมเ่กินสองคน ในกรณี

เทศบาลเมืองใหแ้ต่งตั้งไดจ้ านวนรวมกนัไมเ่กินสามคน และในกรณีเทศบาลนครใหแ้ต่งตั้งไดจ้ านวน

รวมกนัไมเ่กินหา้คน 
 

มาตรา ๔๘ นว  รองนายกเทศมนตรีตอ้งมีคุณสมบติัและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้ม ตามมาตรา 

๔๘ เบญจ 
 

มาตรา ๔๘ ทศ  ก่อนนายกเทศมนตรีเขา้ รบัหน้าท่ี ใหป้ระธานสภาเทศบาลเรียกประชุม

สภาเทศบาลเพื่อใหน้ายกเทศมนตรี แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไมม่ีการลงมติ ทั้งน้ี ภายใน

สามสิบวนันับแต่วนัประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
กรณีท่ีไมม่ีผูด้ ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลหรือสภา

เทศบาลถกูยุบตามมาตรา ๒๔ หากมีกรณีท่ีส าคญัและจ าเป็นเรง่ด่วนซึ่งปล่อยใหเ้น่ินชา้ไป จะกระทบ

                                                           
28 ความในมาตรา ๔๘ ฉ ถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
29 ความในมาตรา ๔๘ สตัต ถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๓ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
30 ความในมาตรา ๔๘ อฏัฐมาตรา ๔๘ นวและมาตรา ๔๘ ทศใชค้วามใหม่โดยมาตรา ๓๑ พรบ.เทศบาล(ฉบบัท่ี๑๒)พ.ศ.๒๕๔๖ 



๑๐ 
ต่อประโยชน์ส าคญัของราชการหรือราษฎร นายกเทศมนตรีจะด าเนินการไปพลางก่อนเท่าท่ีจ าเป็นก็

ได ้เมื่อไดม้ีการเลือกประธานสภาเทศบาลแลว้ใหป้ระธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล 

เพื่อใหน้ายกเทศมนตรีแถลงนโยบายโดยไมม่ีการลงมติภายในสิบหา้วนันับแต่วนัท่ีมีการเลือก

ประธานสภาเทศบาล 
การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของ นายกเทศมนตรี ใหก้ระท าโดยเปิดเผย โดย นายก  

เทศมนตรตีอ้งจดัท านโยบายเป็นลายลกัษณอ์กัษรแจกใหส้มาชิกสภาเทศบาลทุกคนท่ีมาประชุมดว้ย 
หากนายกเทศมนตรีไมส่ามารถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได ้ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัแจง้

ใหน้ายกเทศมนตรจีดัท านโยบายแจง้เป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาเทศบาล ทุกคนภายในเจ็ดวนั โดย

ใหน้ าวธีิการแจง้ค าสัง่ทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิปฏิบติัราชการทางปกครองมา

ใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ในกรณีเชน่น้ีใหถื้อวา่นายกเทศมนตรีไดแ้ถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแลว้ 
ใหน้ายกเทศมนตรี จดัท ารายงานแสดงผลการปฏิบติังานตามนโยบายท่ีไดแ้ถลงไวต้่อสภา

เทศบาลเป็นประจ าทุกปี 
ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรแีละรายงานแสดงผลการปฏิบติังานใหป้ระกาศไวโ้ดย

เปิดเผยท่ีส านักงานเทศบาลดว้ย 
 

มาตรา ๔๘ เอกาทศ  นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี หรือผูซ้ึ่งนายกเทศมนตรี

มอบหมายมีสิทธิเขา้ประชุมสภาเทศบาลและมีสิทธิแถลงขอ้เท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกบังานในหน้าท่ีของตนต่อท่ีประชุม แต่ไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มาตรา ๔๘ ทวาทศ  สมาชิกจ านวนไมน่้อยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยูม่ี

สิทธิเขา้ช่ือเสนอญตัติขอเปิดอภิปรายทัว่ไปในท่ีประชุมสภาเทศบาลเพื่อใหน้ายกเทศมนตรีแถลง

ขอ้เท็จจริงหรือแสดงความเห็นในปัญหาอนัเกี่ยวกบัการบริหาราชการเทศบาลโดยไมม่ีการลงมติ 
ญตัติตามวรรคหน่ึงใหย้ืน่ต่อประธานสภาเทศบาล และใหป้ระธานสภาเทศบาลก าหนดวนั

ส าหรบัการอภิปรายทัว่ไป ซึ่งตอ้งไมเ่ร็วกวา่หา้วนัและไมช่า้กวา่สิบหา้วนันับแต่วนัท่ีไดร้บัญตัติ แลว้

แจง้ใหน้ายกเทศมนตรีทราบ 
 

มาตรา ๔๘ เตรส นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าท่ี ดงัต่อไปน้ี 
(๑) 31 ก าหนดนโยบายโดยไมข่ดัต่อกฎหมาย และรบัผิดชอบในการบริหารราชการของ

เทศบาลใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั เทศบญัญติั และนโยบาย 
(๒) สัง่ อนุญาต และอนุมติัเก่ียวกบัราชการของเทศบาล 
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขา -   

นุการนายกเทศมนตรี 
(๔) วางระเบียบเพื่อใหง้านของเทศบาลเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย 
(๕) รกัษาการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติั 
(๖) ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีและกฎหมายอ่ืน 

                                                           
31 ความในมาตรา ๔๘ เตรส วรรคหน่ึง ซ่ึงเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ ถูกยกเลิกและใชค้วาม
ใหม่แทนโดยมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๑๑ 
มาตรา ๔๘ จตทุศ  นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และ

เลขานุการนายกเทศมนตรีตอ้งไมก่ระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนใดในส่วนราชการ  หน่วยงานของรฐั หรือ

รฐัวสิาหกิจ เวน้แต่ต าแหน่งท่ีด ารงตามบทบญัญติัแหง่กฎหมาย 
(๒) รบัเงินหรือประโยชน์ใดๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรฐั 

รฐัวสิาหกิจ การพาณิชยข์องเทศบาลหรือบริษัทท่ีเทศบาลถือหุน้ นอกเหนือไปจากท่ีส่วนราชการหรือ

หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกิจ การพาณิชยข์องเทศบาลหรือบริษัทท่ีเทศบาลถือหุน้ปฏิบติักบับุคคลใน

ธุรกิจการงานตามปกติ 
(๓) เป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียไมว่า่ โดยทางตรงหรือทางออ้มในสญัญาท่ีเทศบาล น้ันเป็น

คู่สญัญา หรือในกิจการกระท าใหแ้ก่เทศบาลน้ัน หรือท่ีเทศบาลน้ันจะกระท า 
บทบญัญติัตามมาตรา น้ีมิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีท่ีบุคคลดงักล่าวตามวรรคหน่ึงไดร้บัเบ้ียหวดั

บ าเหน็จบ านาญ หรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ ์หรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั และมิใหใ้ชบ้งัคบั

กบักรณีท่ีบุคคลดงักล่าวตามวรรคหน่ึงรบัเงินตอบแทนค่าเบ้ียประชุมหรือเงินอ่ืนใดเน่ืองจากการ

ด ารงต าแหน่งกรรมาธิการของรฐัสภาหรือวุฒิสภาหรือสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสภาเทศบาลหรือสภา

ทอ้งถ่ินอ่ืน หรือกรรมการท่ีมีกฎหมายบญัญติัใหเ้ป็นโดยต าแหน่ง 
 

มาตรา ๔๘ ปัญจทศ นายกเทศมนตรีพน้จากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยืน่หนังสือลาออกต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 
(๔) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๔๘ เบญจ 
(๕) กระท าการฝ่าฝืนตามมาตรา ๔๘ จตุทศ 
(๖) รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยสัง่ให ้ พน้จากต าแหน่งตามมาตรา ๖๒ ตรี 

วรรคหา้หรือมาตรา ๗๓ 
(๗) ถกูจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก 
(๘) ราษฎรผูม้ีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจ านวนไมน่้อยกวา่สมาในส่ีของจ านวนผู้

มีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียง เห็นวา่ นายกเทศมนตรี ไมส่มควรด ารงต าแหน่งต่อไปตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
ในระหวา่งท่ีไมม่ีนายกเทศมนตรี ใหป้ลดัเทศบาลปฏิบติัหน้าท่ีของนายกเทศมนตรีเท่าท่ีจ า

เป็นไดเ้ป็นการชัว่คราวจนถึงวนัประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตร ี
เมื่อมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัความเป็นนายกเทศมนตรีส้ินสุดลงตาม (๔) หรือ (๕) ใหผู้ว้า่ราชการ

จงัหวดัสอบสวนและวนิิจฉยัโดยเร็ว ค าวนิิจฉยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัใหเ้ป็นท่ีสุด 
 

มาตรา ๔๘ โสฬส รองนายกเทศมนตรีพน้จากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) นายกเทศมนตรีพน้จากต าแหน่ง 



๑๒ 
(๒) นายกเทศมนตรีมีค าสัง่ใหพ้น้จากต าแหน่ง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยยืน่หนังสือลาออกต่อนายกเทศมนตรี 
(๕) 32 ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๔๘ นว 
(๖) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๔๘ จตุทศ 
(๗) ถกูจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก 
(๘) รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสอบสวนและสัง่ใหอ้อกจากต าแหน่ง

ตามมาตรา ๗๓ 
33
 ใหน้ าความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใชบ้งัคบักบัการพน้จากต าแหน่งของท่ี

ปรึกษานายกเทศมนตรแีละเลขานุการนายกเทศมนตรีดว้ยโดยอนุโลม 
ใหน้ าความในวรรคสามของมาตรา ๔๘ ปัญจทศ มาใชบ้งัคบักบักรณี ของ รองนายก  

เทศมนตร ีท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีดว้ยโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๔๘ สตัตรส  ใหน้ายกเทศมนตรีควบคุมและรบัผิดชอบในการบริหารกิจการของ

เทศบาลและเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนักงานเทศบาลและลกูจา้งเทศบาล 
 

มาตรา ๔๘ อฏัฐารส เทศบาลแบ่งส่วนราชการ ดงัต่อไปน้ี 
(๑)  ส านักปลดัเทศบาล 
(๒) ส่วนราชการอ่ืนตามท่ีนายกเทศมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของ

กระทรวงมหาดไทย 
การก าหนดอ านาจหน้าท่ีของส านักปลดัเทศบาลและส่วนราชการอ่ืนตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็น

ตามท่ีนายกเทศมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 
 

มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ  ใหป้ลดัเทศบาลคนหน่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนักงานเทศบาลและ

ลกูจา้งเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรบัผิดชอบควบคุมดแูลราชการประจ าของเทศบาลให้

เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายก าหนดหรือตามท่ีนายกเทศมนตรี

มอบหมาย 
 

มาตรา ๔๘ วีสติ   อ านาจหน้าท่ีในการสัง่หรือการปฏิบติัราชการของรองนายกเทศมนตรี 

ใหเ้ป็นไปตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย 
ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรีไมอ่าจปฏิบติัราชการได ้ใหร้องนายกเทศมนตรีตามล าดบัท่ี

นายกเทศมนตรีจดัไวเ้ป็นผูร้กัษาราชการแทน ถา้ไมม่ีรองนายกเทศมนตรีหรือมีแต่ไมอ่าจปฏิบติั

ราชการได ้ใหป้ลดัเทศบาลเป็นผูร้กัษาราชการแทน 

                                                           
32 ความในมาตรา ๔๘ โสฬส (๕) ยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๓๔ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
33 ความในมาตรา ๔๘ โสฬส วรรคสอง ถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๓๕ แห่ง พรบ.เทศบาล(ฉบบัท่ี ๑๒) ๒๕๔๖ 



๑๓ 
อ านาจในการสัง่ การอนุญาต การอนุมติั หรือการปฏิบติัราชการท่ีนายกเทศมนตรีจะพึง

ปฏิบติัหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญติั เทศบญัญติั หรือค าสัง่ใด หรือ

มติของคณะรฐัมนตรีในเรื่องใด ถา้กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญติั เทศบญัญติั หรือค าสัง่

น้ัน หรือมติของคณะรฐัมนตรีในเรื่องน้ันไมไ่ดก้ าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

นายกเทศมนตรีอาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือใหร้องนายกเทศมนตรีเป็นผูป้ฏิบติัราชการแทน

นายกเทศมนตรีก็ได ้แต่ถา้มอบใหป้ลดัเทศบาลหรือรองปลดัเทศบาลปฏิบติัราชการแทน ใหท้ าเป็น

ค าสัง่และประกาศใหป้ระชาชนทราบ 
การปฏิบติัราชการแทนนายกเทศมนตรีตามวรรคสาม ตอ้งกระท าภายใตก้ารก ากบัดแูล

และกรอบนโยบายท่ีนายกเทศมนตรีก าหนดไว ้
มาตรา ๔๘ เอกวสีติ ในการปฏิบติัหน้าท่ี ใหน้ายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และ

พนักงานเทศบาลเป็นเจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

มาตรา ๔๘ ทวาวีสติ   ถา้ในเขตเทศบาลใด รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยเห็นเป็น

การสมควรใหน้ายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ปลดัเทศบาล  รองปลดัเทศบาล หรือหวัหน้า

ส่วนราชการในเขตเทศบาลน้ันมีอ านาจเปรีบเทียบคดีละเมิดเทศบญัญติัได ้ใหร้ฐัมนตรีวา่การ

กระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ในการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหน่ึง ใหน้ าบทบญัญติัแหง่ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณา

ความอาญามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม เมื่อไดเ้ปรียบเทียบคดีใดแลว้ ใหร้ีบส่งบนัทึกการเปรียบเทียบ

พรอ้มดว้ยส านวนไปยงัพนักงานสอบสวนผูร้บัผิดชอบแหง่เขตทอ้งท่ีซึ่งเทศบาลน้ันตั้งอยูเ่พื่อ

ด าเนินการต่อไปตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาโดยไมช่กัชา้ 
 

มาตรา ๔๘ เตวีสติ  34 เมื่อพน้ก าหนดเวลาหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีไดม้ี ประกาศ กระทรวง  

มหาดไทย  ยกฐานะทอ้งถ่ินใดเป็นเทศบาลแลว้ ใหน้ายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าท่ีอยา่งเดียวกบั

อ านาจหน้าท่ีของก านันและผูใ้หญ่บา้น  บรรดาท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมา ยวา่ดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งท่ี  
หรือกฎหมายอ่ืน ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีท่ีเทศบาลต าบลใดมีทั้ง นายกเทศมนตรี  และก านัน ผูใ้หญ่บา้น ผูช้ว่ยผูใ้หญ่บา้น 
แพทยป์ระจ าต าบล และสารวตัรก านัน ใหบุ้คคลดงักล่าวมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายวา่ดว้ยลกัษณะ

ปกครองทอ้งท่ีหรือกฎหมายอ่ืนในเขตเทศบาลต าบลตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๔๘ จตวีุสติ  35 เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอยา่งอ่ืนของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ใหเ้ป็นไปตาม ระเบียบท่ี

กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 

มาตรา ๔๘ ปัญจวีสติ  ในกรณีท่ีบทบญัญติัมาตราใดในพระราชบญัญติัน้ีกล่าวถึงคณะ

เทศมนตรีใหห้มายถึงนายกเทศมนตรี บทบญัญติัมาตราใดกล่าวถึงเทศมนตรีใหห้มายถึงรอง

                                                           
34 ความเดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
35 ความเดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๑๔ 
นายกเทศมนตรี เวน้แต่บทบญัญติัมาตราใดมีขอ้ความเป็นอยา่งเดียวกนัหรือขดัแยง้กนักบับทบญัญติั

ในบทน้ี ใหใ้ชบ้ทบญัญติัในบทน้ีแทน 
บรรดาบทบญัญติัแหง่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญติั เทศบญัญติั ประกาศ 

หรือค าสัง่ใดท่ีอา้งถึงคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีใหถื้อวา่บทบญัญติัแหง่กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญติั เทศบญัญติั ประกาศ หรือค าสัง่น้ัน อา้งถึงนายกเทศมนตรีตามบทน้ี ทั้งน้ี เท่าท่ี

ไมข่ดัหรือแยง้กบับทบญัญติัแหง่บทน้ี 

ส่วนที่ ๓ 
หนา้ท่ีของเทศบาล 

บทที่ ๑ 
เทศบาลต าบล 

มาตรา ๔๙ 
36 (ยกเลิก) 

มาตรา ๕๐  37 ภายใตบ้งัคบัแหง่กฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าท่ีตอ้งท าในเขตเทศบาล 
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) รกัษาความสงบเรียบรอ้ยของประชาชน 
(๒) ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
(๓) รกัษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจดัมลู

ฝอยและส่ิงปฏิกลู 
(๔) ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ 
(๕) ใหม้ีเคร่ืองใชใ้นการดบัเพลิง 
(๖) ใหร้าษฎรไดร้บัการศึกษาอบรม 
(๗) 38 ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้งูอายุ และผูพ้ิการ 
(๘) 39 บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันาธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
(๙) หน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติัใหเ้ป็นหน้าท่ีของเทศบาล 

40
 การปฏิบติังานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

โดยวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  และค านึงถึงการมีส่วนรว่มของประชาชนในการจดัท า

แผนพฒันาเทศบาล การจดัท างบประมาณ การจดัซ้ือจดัจา้ง การตรวจสอบ การประเมินผลการ

ปฏิบติังานและการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสาร ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการ

น้ัน และหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
                                                           
36 ความในมาตรา ๔๙ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
37 ความในมาตรา ๕๐ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยขอ้ ๒ แห่งประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี ๓๓๖ พ.ศ. ๒๕๑๕ 
38 ความในมาตรา ๕๐ (๗) ใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๐)พ.ศ. ๒๕๔๒ 
39  ความในมาตรา ๕๐ (๘) (๙) ถูกเพ่ิมข้ึนโดยมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๐)พ.ศ. ๒๕๔๒ 
40 มาตรา ๕๐ วรรคสอง เพ่ิมเติมโดยมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๑๕ 
มาตรา ๕๑

41
ภายใตบ้งัคบัแหง่กฎหมาย เทศบาลต าบลอาจจดัท ากิจการใดๆในเขตเทศบาล

ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ใหม้ีน ้าสะอาดหรือน ้าประปา 
(๒) ใหม้ีโรงฆา่สตัว ์
(๓) ใหม้ีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าขา้ม 
(๔) ใหม้ีสุสานและฌาปณสถาน 
(๕) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(๖) ใหม้ีและบ ารุงสถานท่ีท าการพิทกัษ์รกัษาคนเจ็บไข ้
(๗) ใหม้ีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน 
(๘) ใหม้ีและบ ารุงทางระบายน ้า 
(๙) เทศพาณิชย ์

บทที่ ๒ 
เทศบาลเมือง 

มาตรา ๕๒ 42 (ยกเลิก) 
 

มาตรา ๕๓  43 ภายใตบ้งัคบัแหง่กฎหมาย เทศบาลเมือง มีหน้าท่ีตอ้งท าในเขตเทศบาล
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) กิจการตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา ๕๐ 
(๒) ใหม้ีน ้าสะอาดหรือน ้าประปา 
(๓) ใหม้ีโรงฆา่สตัว ์
(๔) ใหม้ีและบ ารุงสถานท่ีท าการพิทกัษ์รกัษาคนเจ็บไข ้
(๕) ใหม้ีและบ ารุงทางระบายน ้า 
(๖) ใหม้ีและบ ารุงสว้มสาธารณะ 
(๗) ใหม้ีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน 
(๘) ใหม้ีการด าเนินกิจการโรงรบัจ าน าหรือสถานสินเชื่อทอ้งถ่ิน 

 

มาตรา ๕๔
44
ภายใตบ้งัคบัแหง่กฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจดัท ากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล

ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ใหม้ีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าขา้ม 

                                                           
41  ความในมาตรา ๕๑ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
42 ความในมาตรา ๕๑ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
43 ความในมาตรา ๕๓ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
44 ความในมาตรา ๕๔เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๔แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 



๑๖ 
(๒) ใหม้ีสุสานและฌาปณสถาน 
(๓) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(๔) ใหม้ีและบ ารุงการสงเคราะหม์ารดาและเด็ก 
(๕) ใหม้ีและบ ารุงโรงพยาบาล 
(๖) ใหม้ีการสาธารณูปโภค 
(๗) จดัท ากิจการซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
(๘) จดัตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
(๙) ใหม้ีและบ ารุงสถานท่ีส าหรบัหารกีฬาและพลศึกษา 
(๑๐) ใหม้ีและบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสตัว ์และสถานท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจ 
(๑๑) ปรบัปรุงแหล่งเส่ือมโทรม และรกัษาความสะอาดเรียบรอ้ยของทอ้งถ่ิน 
(๑๒) เทศพาณิชย ์

บทที่ ๓ 
เทศบาลนคร 

 มาตรา ๕๕ 
45 (ยกเลิก) 

 

มาตรา ๕๖  ภายใตบ้งัคบัแหง่กฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าท่ีตอ้งท าในเขตเทศบาล

ดงัต่อไปน้ี 
(๑) กิจการตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา ๕๓ 
(๒) ใหม้ีและบ ารุงการสงเคราะหม์ารดาและเด็ก 
(๓) กิจการอ่ืนซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
(๔) 46

การควบคุมสุขลกัษณะและอนามยัในรา้นจ าหน่ายอาหารโรงมหรสพและสถาน

บริการอ่ืน 
(๕) จดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยัและการปรบัปรุงแหล่งเส่ือมโทรม 
(๖) จดัใหม้ีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และท่ีจอดรถ 
(๗) การวางผงัเมืองและการควบคุมการก่อสรา้ง 
(๘) การส่งเสริมการท่องเท่ียว 

 

มาตรา ๕๗ เทศบาลนครอาจจดัท ากิจการอ่ืน ๆ ตามมาตรา ๕๔ ได ้

 

                                                           
45 ความในมาตรา ๕๕ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑)พ.ศ. ๒๕๔๓ 
46 ความในมาตรา ๕๖ (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) ถูกเพ่ิมข้ึนโดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๐)พ.ศ. ๒๕๔๒ 



๑๗ 
บทท่ี ๓ ทวิ 47 

การท าการนอกเขตเทศบาลและการท าการรว่มกบับุคคลอ่ืน 
มาตรา ๕๗ ทวิ เทศบาลอาจท ากิจการนอกเขต เมื่อ 

(๑) การน้ันจ าเป็นตอ้งท า และเป็นการท่ีเก่ียวเน่ืองกบักิจการท่ีด าเนินตามอ านาจ
หน้าท่ีอยูภ่ายในเขตของตน 

(๒) ไดร้บัความยนิยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจงัหวดัหรือ
สภาต าบลแหง่ทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง และ 

(๓) ไดร้บัอนุมติัจากรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
 

มาตรา ๕๗ ตรี  เทศบาลอาจท าการรว่มกบับุคคลอ่ืนโดยก่อตั้งบริษัทจ ากดั หรือถือหุน้ใน

บริษัทจ ากดัเม่ือ 
(๑) บริษัทจ ากดัน้ันมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อกิจการคา้ขายอนัเป็นสาธารณูปโภค 
(๒) เทศบาลตอ้งถือหุน้เป็นมลูค่าเกินกวา่รอ้ยละหา้สิบของทุนท่ีบริษัทน้ันจด

ทะเบียนไว ้ในกรณีท่ีมีหลายเทศบาล  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือ
สุขาภิบาลถือหุน้อยูใ่นบริษัทเดียวกนั ใหนั้บหุน้ท่ีถือน้ันรวมกนั และ 

(๓) ไดร้บัอนุมติัจากรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
การเปล่ียนแปลงจ านวนหุน้ท่ีเทศบาลถืออยูใ่นบริษัทจ ากดั ตอ้งไดร้บัอนุมติัจากรฐัมนตรี  

วา่การกระทรวงมหาดไทย 
ความใน (๑) และ (๒) ของวรรคหน่ึง ไมใ่ชบ้งัคบัในกรณีท่ีบริษัทจ ากดัท่ีเทศบาลรว่มก่อตั้ง

หรือถือหุน้น้ัน ไมม่ีเอกชนถือหุน้อยูด่ว้ย 

บทที่ ๔ 
สหการ 

มาตรา ๕๘ ถา้มีกิจการใดอนัอยูภ่ายในอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลตั้งแต่สองแหง่ข้ึนไปท่ีจะ

รว่มกนัท าเพื่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งยิง่ ก็ใหจ้ดัตั้งเป็นองคก์ารข้ึนเรียกวา่  สหการ มีสภาพเป็นทบวง

การเมือง และมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยผูแ้ทนของเทศบาลท่ีเก่ียวขอ้งอยูด่ว้ย 
การจดัตั้งสหการจะกระท าไดก็้แต่โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซ่ึงจะไดก้ าหนดชื่ออ านาจ

หน้าท่ีและระเบียบการด าเนินงานไว ้
การยุบเลิกสหการใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกาโดยก าหนดวธีิการจดัทรพัยสิ์นไวด้ว้ย 
 

มาตรา ๕๙ สหการอาจไดร้บัเงินอุดหนุนจากรฐับาล และอาจกูเ้งินไดภ้ายใตบ้งัคบัมาตรา

๖๖ (๕) หรือ (๖) 

 
                                                           
47 ความในบทท่ี ๓ ทว ิมาตรา ๕๗ ทว ิมาตรา ๕๗ ตรี ถูกเพ่ิมข้ึนโดยมาตรา ๕ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 



๑๘ 
ส่วนที่ ๔ 

เทศบญัญตั ิ

มาตรา ๖๐ 
48 เทศบาลมีอ านาจตราเทศบญัญติัโดยไมข่ดัหรือแยง้ต่อบทกฎหมาย ในกรณี

ดงัต่อไปน้ี 
(๑) เพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามหน้าท่ีของเทศบาลท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 
(๒) เมื่อมีกฎหมายบญัญติัใหเ้ทศบาลตราเทศบญัญติัหรือใหม้ีอ านาจตราเทศบญัญติั 

ในเทศบญัญติัน้ัน จะก าหนดโทษปรบัผูล้ะเมิดเทศบญัญติัไวด้ว้ยก็ได ้แต่หา้มมิใหก้ าหนด

เกินกวา่หน่ึงพนับาท 
 

มาตรา ๖๑ 49 เทศพาณิชยข์องเทศบาล ใหต้ราเป็นเทศบญัญติั กิจการใดท่ีเทศบาลมีรายได้
หรือผลพลอยไดอ้นัเกิดจากการกระท าตามอ านาจหน้าท่ี จะไมต่ราเป็นเทศบญัญติัก็ได ้

 

มาตรา ๖๑ ทวิ 50 รา่งเทศบญัญติัจะเสนอไดก็้แต่โดย 
(๑) นายกเทศมนตรี 
(๒) สมาชิกสภาเทศบาล หรือ 
(๓) ราษฎรผูม้ีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยการเขา้ช่ือเสนอ

ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน 
ในกรณีท่ีสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผูเ้สนอรา่งเทศบญัญติัตอ้งมีสมาชิกสภาเทศบาลลงนาม

รบัรองไมน่้อยกวา่สองคน 
รา่งเทศบญัญติัเก่ียวกบัการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอไดต้่อเม่ือมีค ารบัรองของ

นายกเทศมนตร ี
 

มาตรา ๖๑ ตรี รา่งเทศบญัญติัเก่ียวกบัการเงิน หมายความถึงรา่งเทศพาณิชยห์รือรา่งเทศ

บญัญติัวา่ดว้ยเร่ืองใดเรื่องหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
(๑) การจดัเก็บ ยกเลิก ลดเปล่ียนแปลง แกไ้ข ผ่อนหรือวางระเบียบการบงัคบัอนั

เก่ียวกบัภาษีอากร 
(๒) การเก็บรกัษาเงิน การจา่ยเงิน หรือการโอนงบประมาณของเทศบาล 
(๓) การกูเ้งิน การค ้าประกนั หรือการใชเ้งินกู ้
(๔) การคลงั การงบประมาณ การเงิน ทรพัยสิ์น การจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์น

การจา้ง และการพสัดุ 
ในกรณีท่ีสงสยัวา่รา่งเทศบญัญติัใดเป็นรา่งเทศบญัญติัเก่ียวกบัการเงินท่ีจะตอ้งมีค ารบัรอง

ของนายกเทศมนตรี ใหป้ระธานสภาเทศบาลเป็นผูว้นิิจฉยั 

                                                           
48 ความในมาตรา ๖๐ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๕แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๕)พ.ศ. ๒๕๑๑ 
49 ความในมาตรา ๖๑ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยขอ้ ๓ แห่งประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี ๓๓๖ พ.ศ. ๒๕๑๕ 
50 ความในมาตรา ๖๑ ทว ิ๖๑ ตรี ถูกเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



๑๙ 
มาตรา ๖๒ 

51 ภายในเจ็ดวนันับแต่วนัท่ีสภาเทศบาลไดม้ีมติเห็นชอบดว้ยกบัรา่งเทศบญัญติั
ใด ในกรณีเทศบาลต าบล ใหป้ระธานสภาเทศบาลส่งรา่งเทศบญัญติัไปยงันายอ าเภอเพื่อส่งไปยงัผูว้า่

ราชการจงัหวดัพิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ใหป้ระธานสภาเทศบาลส่งไปยงัผูว้า่

ราชการจงัหวดัพิจารณา 
ผูว้า่ราชการจงัหวดัตอ้งพิจารณาร่างเทศบญัญติัตามวรรคหน่ึงใหเ้สร็จและส่งคืนประธาน  สภา

เทศบาลภายในสิบหา้วนันับแต่วนัท่ีไดร้บัร่างเทศบญัญติัน้ัน ถา้ผูว้า่ราชการจงัหวดัไมพิ่จารณาใหแ้ลว้เสร็จ

ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ใหถื้อวา่ผูว้า่ราชการจงัหวดัเห็นชอบดว้ยกบัร่างเทศบญัญติัดงักล่าว 
52
 ในกรณีท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัเห็นชอบดว้ยกบัรา่งเทศบญัญติัตามวรรคหน่ึง ใหส้่ง

นายกเทศมนตรีลงนามใชบ้งัคบัเป็นเทศบญัญติัต่อไป แต่ถา้ผูว้า่ราชการจงัหวดัไมเ่ห็นชอบดว้ย ใหส้่ง

รา่งเทศบญัญติัน้ันพรอ้มดว้ยเหตุผล คืนไปยงัสภาเทศบาล  และใหส้ภาเทศบาลพิจารณาใหม่ภายใน
สามสิบวนันับแต่วนัท่ีไดร้บัรา่งเทศบญัญติัคืนมา ถา้สภาเทศบาลมีมติยนืยนัตามรา่งเทศบญัญติัเดิม

ดว้ยคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่สองในสามของสมาชิกเท่าท่ีมีอยู ่ใหป้ระธานสภาเทศบาลส่งรา่งเทศ

บญัญติัน้ันใหน้ายกเทศมนตรีลงนามใชบ้งัคบัเป็นเทศบญัญติั และแจง้ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัทราบ

ต่อไป แต่ถา้สภาเทศบาลไมย่นืยนัภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีไดร้า่งเทศบญัญติัคืนจากผูว้า่ราชการ

จงัหวดั หรือยนืยนัตามรา่งเทศบญัญติัเดิมดว้ยคะแนนเสียงน้อยกวา่สองในสามของ สมาชิกสภา

เทศบาลเท่าท่ีมีอยู ่ใหร้า่งเทศบญัญติัน้ันเป็นอนัตกไป 
 

มาตรา ๖๒ ทวิ 53 (ยกเลิก) 
 

มาตรา ๖๒ ตรี  54 ในกรณีท่ีสภาเทศบาลไมร่บัหลกัการแหง่รา่งเทศบญัญติังบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีหรือรา่งเทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั ตั้งคณะ  

กรรมการคณะหน่ึงประกอบดว้ยกรรมการจ านวนสิบหา้คน เพื่อพิจารณาหาขอ้ยุติความขดัแยง้ โดย

แกไ้ข ปรบัปรุง หรือยนืยนั สาระส าคญัในรา่งเทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยน้ัน ทั้งน้ี ใหย้ดึถือ

หลกัเกณฑต์ามระเบียบกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนประโยชน์ของทอ้งถ่ินและประชาชน

เป็นส าคญั 
คณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ใหป้ระกอบดว้ยสมาชิกซึ่งสภาเทศบาล เสนอจ านวนเจ็ดคน 

และบุคคลซึ่งเป็นหรือมิไดเ้ป็นสมาชิกซึ่งนายกเทศมนตรีเสนอจ านวนเจ็ดคน โดยใหแ้ต่งตั้งภายใน

เจ็ดวนันับแต่วนัท่ี สภาเทศบาล มีมติไมร่บัหลกัการ และให้ กรรมการทั้งสิบส่ีคนรว่มกนัปรึกษาและ

เสนอบุคคลซึ่งมิไดเ้ป็นสมาชิกสภาเทศบาลคนหน่ึง  ท าหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการดงักล่าวภายใน
เจ็ดวนันับแต่วนัท่ีกรรมการครบจ านวนสิบส่ีคน 

ในกรณีท่ีไมส่ามารถเสนอบุคคลท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นกรรมการหรือประธานไดภ้ายในก าหนด  

เวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไมป่ฏิบติั หรือไมอ่าจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ใหผู้ว้า่

ราชการจงัหวดัตั้งบุคคลซึ่งมิไดเ้ป็นนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี  
                                                           
51 ความในมาตรา ๖๒ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๑๗ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
52 ความในมาตรา ๖๒ วรรคสาม ยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๓๙ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
53 ความในมาตรา ๖๒ ทว ิ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
54 ความในมาตรา ๖๒ ตรี  ถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖  



๒๐ 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  และมิไดเ้ป็นสมาชิกขึ้ นท าหน้าท่ีเป็น กรรมการหรือ ประธานกรรมการ

ดงักล่าวใหค้รบจ านวน 
ใหค้ณะกรรมการตามวรรคหน่ึงพิจารณารา่งเทศบญัญติัใหแ้ลว้เสร็จ ภายในสิบหา้วนันับแต่

วนัท่ีแต่งตั้งประธานคณะกรรมกา รในคราวแรก แลว้ รายงาน ต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั ในกรณีท่ี

คณะกรรมการไมส่ามารถพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ใหป้ระธานคณะกรรมการ

รวมรวมผลการพิจารณาแลว้วนิิจฉยัช้ีขาดโดยเร็ว และรายงานต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 
ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัส่งรา่งเทศบญัญติัท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการหรือประธาน

กรรมการในวรรคส่ีให้ นายกเทศมนตรี โดยเร็ว แลว้ให้นายกเทศมนตรี เสนอรา่งเทศบญัญติัดงักล่าว

ต่อสภาเทศบาลตามมาตรา ๖๑ ทว ิภายในเจ็ดวนันับแต่วนัท่ีไดร้บัรา่งเทศบญัญติัจาก ผูว้า่ราชการ

จงัหวดั หากนายกเทศมนตรีไมเ่สนอรา่งเทศบญัญติัน้ันต่อสภาเทศบาลภายในเวลาท่ีก าหนด ให้ผูว้า่
ราชการจงัหวดัรายงานต่อรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยเพ่ือสัง่ใหน้ายกเทศมนตรีพน้จากต าแหน่ง 

 

มาตรา ๖๒ จตัวา
55 ใหส้ภาเทศบาล พิจารณารา่งเทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยตาม

มาตรา ๖๒ ตรี วรรคหา้ ใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีไดร้บัรา่งเทศบญัญติัจาก นายก 

เทศมนตรี  หากสภาเทศบาล พิจารณาไมแ่ลว้เสร็จภายในก าหนดหรือมีมติไมเ่ห็นชอบใหต้ราเทศ
บญัญติัน้ันใหร้า่งเทศบญัญติัน้ันตกไป และใหใ้ชเ้ทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยในปีงบประมาณท่ี

แลว้ไปพลางก่อน ในกรณีเชน่วา่น้ี ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั เสนอรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย ให้

มีค าสัง่ยุบสภาเทศบาล 
ในการพิจารณารา่งเทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยของ สภาเทศบาล  การเสนอ การแปร

ญตัติ หรือการกระท าดว้ยประการใด ๆ ท่ีมีผลใหส้มาชิกมีส่วนไมว่า่โดยตรงหรือโดยออ้มในการใช้

งบประมาณรายจา่ย จะกระท ามิได ้
 

มาตรา ๖๓ นอกจากท่ีไดม้ีกฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนเทศบญัญติัน้ันใหใ้ชบ้งัคบัไดเ้มื่อ

ประกาศไวโ้ดยเปิดเผยท่ีส านักงานเทศบาลแลว้เจ็ดวนั เวน้แต่กรณีฉุกเฉิน ถา้มีความระบุไวใ้นเทศ

บญัญติัน้ันใหใ้ชบ้งัคบัทนัที ก็ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 

มาตรา ๖๔ ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาเทศบาลใหท้นัท่วงทีมิได ้คณะเทศมนตรี

อาจออกเทศบญัญติัชัว่คราวไดเ้มื่อไดร้บัอนุมติัจากผูว้า่ราชการจงัหวดั และเมื่อไดป้ระกาศไวโ้ดย

เปิดเผยท่ีส านักงานเทศบาลแลว้ ก็ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
ในการประชุมสภาเทศบาลคราวต่อไปใหน้ าเทศบญัญติัชัว่คราวน้ันเสนอต่อสภาเทศบาล

เพื่ออนุมติัถา้สภาเทศบาลอนุมติัแลว้ เทศบญัญติัชัว่คราวน้ันก็เป็นเทศบญัญติัต่อไป ถา้สภาเทศบาล

ไมอ่นุมติั เทศบญัญติัชัว่คราวน้ันเป็นอนัตกไป แต่ทั้งน้ีไมก่ระทบถึงกิจการท่ีไดเ้ป็นไปในระหวา่งท่ีใช ้

เทศบญัญติัชัว่คราวน้ัน 
ค าอนุมติัและไมอ่นุมติัของสภาเทศบาลท่ีกล่าวน้ี ใหท้ าเป็นเทศบญัญติั 

                                                           
55 มาตรา ๖๒ จตัวา เพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๒๑ 
ส่วนที่ ๕ 

การคลงัและทรพัยสิ์นของเทศบาล 

มาตรา ๖๕  งบประมาณประจ าปีของเทศบาลตอ้งตราข้ึนเป็นเทศบญัญติั ถา้เทศบญัญติั

งบประมาณออกไมท่นัปีใหม ่ใหใ้ชเ้ทศบญัญติังบประมาณปีก่อนน้ันไปพลาง 
ถา้ในปีใดจ านวนเงินซึ่งไดร้บัอนุญาตไว ้ตามงบประมาณปรากฏวา่ไมพ่อส าหรบัการใชจ้า่ย

ประจ าปีก็ดี หรือมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งตั้งรายรบัหรือรายจา่ยข้ึนใหมใ่นระหวา่งปีก็ได ้ใหต้ราข้ึนเป็น

เทศบญัญติังบประมาณเพิ่มเติม 
 

มาตรา ๖๖ 
56 เทศบาลอาจมีรายไดด้งัต่อไปน้ี 

(๑) ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว ้
(๒) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรบั ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว ้
(๓) รายไดจ้ากทรพัยสิ์นของเทศบาล 
(๔) รายไดจ้ากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย ์
(๕) พนัธบตัร หรือเงินกู ้ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว ้
(๖) เงินกูจ้ากกระทรวง ทบวง กรม องคก์าร หรือนิติบุคคลต่าง ๆ  
(๗) เงินอุดหนุนจากรฐับาลหรือองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
(๘) เงินและทรพัยสิ์นอยา่งอ่ืนท่ีมีผูอุ้ทิศให ้
(๙) รายไดอ่ื้นใดตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว ้

การกูเ้งินตาม (๖) เทศบาลจะกระท าไดต้่อเม่ือไดร้บัอนุญาตจากสภาเทศบาล และไดร้บั
อนุมติัจากรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยแลว้ 

 

มาตรา ๖๗ 57 เทศบาลอาจมีรายจา่ยดงัต่อไปน้ี 
(๑) เงินเดือน 
(๒) ค่าจา้ง 
(๓) เงินตอบแทนอ่ืน ๆ 
(๔) ค่าใชส้อย 
(๕) ค่าวสัดุ 
(๖) ค่าครุภณัฑ ์
(๗) ค่าท่ีดิน ส่ิงก่อสรา้ง และทรพัยสิ์นอ่ืน ๆ 
(๘) เงินอุดหนุน 
(๙) รายจา่ยอ่ืนใดตามขอ้ผกูพนัหรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของรวงมหาดไทย 

                                                           
56 ความในมาตรา ๖๖ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๒)พ.ศ. ๒๔๙๘ 
57 ความในมาตรา ๖๗ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 



๒๒ 
มาตรา ๖๗ ทวิ  58 การจา่ยเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจา่ยเงินเพื่อการลงทุนเทศบาล

จะกระท าไดเ้มื่อไดร้บัความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูว้า่ราชการจงัหวดัอนุมติัแลว้ 
 

มาตรา ๖๗ ตรี  การจา่ยเงินตามมาตรา ๖๗ (๙) ถา้เป็นการช าระหน้ีเงินกูเ้มื่อถึงก าหนด
ช าระ เทศบาลจะตอ้งช าระเงินกูน้ั้นจากทรพัยสิ์นของเทศบาลไมว่า่จะตั้งงบประมาณรายจา่ยประเภท

น้ีไวห้รือไม ่
 

มาตรา ๖๘ 
59 การจา่ยเงินค่าตอบแทนแก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล และการจา่ยเงินค่าเบ้ียประชุมแก่กรรมการท่ีสภาเทศบาลแต่งตั้งข้ึน ใหเ้ป็นไป

ระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 

มาตรา ๖๙ ใหก้ระทรวงมหาดไทยตราระเบียบขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการคลงัรวมตลอดถึงวธีิการ

งบประมาณ การรกัษาทรพัยสิ์น การจดัหาประโยชน์จากทรพัยสิ์น การจดัหาพสัดุและการจา้งเหมาข้ึนได ้
 

มาตรา ๗๐ โดยปกติใหร้ฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย จดัใหม้ีการตรวจสอบการคลงั 

การบญัชี หรือการเงินอ่ืนๆ ของเทศบาลปีละครั้ง 
 

ส่วนที่ ๖ 
การควบคมุเทศบาล 

มาตรา ๗๑  ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัมีอ านาจหน้าท่ีควบคุมดแูลเทศบาลในจงัหวดัน้ันให้

ปฏิบติัการตามอ านาจหน้าท่ีโดยถกูตอ้งตามกฎหมาย ในการน้ีใหม้ีอ านาจหน้าท่ีชี้ แจงแนะน า

ตกัเตือนเทศบาลและตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ 

ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาช้ีแจงหรือสอบสวนก็ได ้
ใหน้ายอ าเภอมีอ านาจหน้าท่ีชว่ยผูว้า่ราชการจงัหวดัควบคุมดแูลเทศบาลต าบลในอ าเภอ

น้ันใหป้ฏิบติัการตามอ านาจหน้าท่ีโดยถกูตอ้งตามกฎหมาย ในการน้ีใหม้ีอ านาจหน้าท่ีชี้ แจงแนะน า

ตกัเตือนเทศบาลต าบลและตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมา

ตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาช้ีแจงหรือสอบสวนก็ได ้
 

มาตรา ๗๒  
60 เมื่อนายอ าเภอ ในกรณีแหง่เทศบาลต าบล ในอ าเภอน้ัน  หรือผูว้า่ราชการ

จงัหวดัในกรณีแหง่เทศบาลเมืองและเทศบาลนครเห็นวา่ นายกเทศมนตรี หรือ รองนายกเทศมนตรี

ผูใ้ดปฏิบติัการของเทศบาลไปในทางท่ีอาจเป็นการเสียหายแก่เทศบาล  หรือเสียหายแก่ราชการและ
นายอ าเภอหรือผูว้า่ราชการจงัหวดั แลว้แต่กรณีไดช้ี้ แจงแนะน าตกัเตือนแลว้ไมป่ฏิบติัตาม 

นายอ าเภอหรือผูว้า่ราชการจงัหวดั  แลว้แต่กรณี มีอ านาจท่ีจะสัง่เพิกถอนหรือสัง่ใหร้ะงบัการปฏิบติั
ของนายกเทศมนตรี หรือรองนายก  เทศมนตรีน้ันไวก้่อนได ้แลว้ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั รีบรายงาน

                                                           
58 ความในมาตรา ๖๗ ทว ิและมาตรา ๖๗ ตรี ถูกเพ่ิมเติมโดยมาตรา๔ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๔)พ.ศ. ๒๕๐๕ 
59 ความในมาตรา ๖๘ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ 
60 ความในมาตรา ๗๒ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล(ฉบบัท่ี ๑๒)พ.ศ.๒๕๔๖ 



๒๓ 
รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยทราบภายในก าหนดสิบหา้วนั เพื่อใหร้ฐัมนตรีวา่การกระทรวง  

มหาดไทยวนิิจฉยัสัง่การตามท่ีเห็นสมควร 
ค าสัง่ของรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยตามความในวรรคก่อน ไมก่ระทบกระเทือน

สิทธิของบุคคลภายนอกผูก้ระท าการโดยสุจริต 
 

มาตรา ๗๓  
61 ในกรณีท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัเห็นวา่ นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  

ประธานสภาเทศบาล  หรือรองประธาน สภาเทศบาล  ปฏิบติัการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือ
สวสัดิภาพของประชาชน ละเลยไมป่ฏิบติัตามหรือปฏิบติัการไมช่อบดว้ยอ านาจหน้าท่ี หรือมีความ

ประพฤติในทางจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียแก่ศกัด์ิต าแหน่ง  หรือแก่เทศบาล  หรือแก่ราชการ ใหเ้สนอ
ความเห็นต่อรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยพรอ้มดว้ยหลกัฐาน รฐัมนตรีวา่การกระทรวง  

มหาดไทยอาจใชดุ้ลพินิจสัง่ใหน้ายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  หรือรอง
ประธานสภาเทศบาลพน้จากต าแหน่งก็ได ้ค าสัง่ของรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยใหเ้ป็นท่ีสุด 

 

มาตรา ๗๔  
62 เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชน์ของ

ประเทศเป็นส่วนรวม ผูว้า่ราชการจงัหวดัจะรายงานเสนอความเห็นต่อรฐัมนตรีวา่การกระทรวง  

มหาดไทยเพื่อยุบสภาเทศบาลก็ได ้
เมื่อมีกรณีตามวรรคหน่ึงหรือกรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี รฐัมนตรีวา่การ

กระทรวงมหาดไทยมีอ านาจยุบสภาเทศบาลและใหแ้สดงเหตุผลไวใ้นค าสัง่ดว้ย 
เมื่อมีการยุบสภาเทศบาลหรือถือวา่มีการยุบสภาเทศบาลตามพระราชบญัญติัน้ี ใหม้ีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเทศบาลข้ึนใหมต่ามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลภายในส่ีสิบหา้วนั 
 

มาตรา ๗๕  ในเมื่อเห็นจ าเป็นท่ีจะใหเ้ทศบาลใดอยูใ่นความควบคุมดแูลของกระทรวง  

มหาดไทยโดยตรง ก็ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
เมื่อไดม้ีพระราชกฤษฎีกาใหเ้ทศบาลใดอยูใ่นความควบคุมดแูลของกระทรวงมหาดไทยตาม

ความในวรรคก่อน บรรดาอ านาจและหน้าท่ีของนายอ าเภอหรือผูว้า่ราชการจงัหวดัอนัเกี่ยวกบั

เทศบาลน้ัน ใหเ้ป็นอ านาจหน้าท่ีของรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยหรือผูท่ี้รฐัมนตรีวา่การ

กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 
 

ส่วนที่ ๗ 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาล 

มาตรา ๗๕ ทวิ  
63 ใหม้ีคณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลคณะหน่ึง ประกอบดว้ย  ปลดั 

กระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน อธิบดีกรมมหาดไทย อธิบดีกรมโยธาเทศบาล อธิบดีกรมต ารวจ 

อธิบดีกรมสามญัศึกษา อธิบดีกรมวสิามญัศึกษา อธิบดีกรมการแพทย ์อธิบดีกรมอนามั ย ผูอ้ านวย 

                                                           
61 ความในมาตรา ๗๓ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล(ฉบบัท่ี ๑๒)พ.ศ.๒๕๔๖ 
62 ความในมาตรา ๗๔  ถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล(ฉบบัท่ี ๑๐)พ.ศ.๒๕๔๒ 
63 ความในมาตรา ๗๕ ทว ิ จตัวา ถูกบญัญติัเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 



๒๔ 
การส านักงบประมาณ ผูอ้ านายการส่วนการปกครองทอ้งถ่ิน กรมมหาดไทยเป็นกรรมการโดย

ต าแหน่ง และกรรมการอ่ืนซึ่งรฐัมนตรีวา่การะทรวงมหาดไทยแต่งตั้งอีกไมเ่กินหา้คน 
ใหผู้อ้ านวยการส่วนการปกครองทอ้งถ่ินกรมมหาดไทย เป็นเลขานุการคณะกรรมการท่ี

ปรึกษาการเทศบาล 
ใหค้ณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลมีหน้าท่ีใหค้ าปรึกษา และเสนอขอ้แนะน าแก่

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยเก่ียวกบักิจการเทศบาลโดยทัว่ไป 
 

มาตรา ๗๕ ตรี  64 กรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลซึ่งรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย
แต่งตั้งอยูใ่นต าแหน่งคราวละส่ีปี 

กรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัแต่งตั้งอีกได ้
 

มาตรา ๗๕ จตัวา นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๗๕ ตรี กรรมการท่ี

ปรึกษาการเทศบาลพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๔) เป็นบุคคลไรค้วามสามารถหรือเสมือนไรค้วามสามารถ 
(๕) ไดร้บัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่คดีความผิดท่ีเป็นลหุโทษ

หรือความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท 
เมื่อกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลพน้จากต าแหน่งก่อนวาระรฐัมนตรีวา่การกระทรวง  

มหาดไทยอาจแต่งตั้งผูอ่ื้นแทนได ้
กรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลผูไ้ดร้บัแต่งตั้งตามความในวรรคก่อน อยูใ่นต าแหน่งตาม

วาระเท่าผูท่ี้ตนแทน 
 

มาตรา ๗๕ เบญจ  ในการประชุมของคณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาล ถา้ประธาน

กรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลไมอ่ยูใ่นท่ีประชุม หรือไมอ่าจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ใหก้รรมการท่ีปรึกษา

การเทศบาลท่ีมาประชุมเลือกกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
 

มาตรา ๗๕ ฉ  การประชุมทุกคราวตอ้งมีกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลมาประชุมไมต่ า่

กวา่ก่ึงจ านวนของกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 
กรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลคนหน่ึงใหม้ีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียง

เท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

                                                           
64 ความในมาตรา ๗๕ ตรี และมาตรา ๗๕ จตัวา มาตรา ๗๕ เบญจ มาตรา ๗๕ ฉ  เพ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญติั
เทศบาล (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 



๒๕ 
บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๗๖ ใหส้มาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีแหง่เทศบาลท่ีไดจ้ดัตั้งอยูแ่ลว้ในวนั

ใชพ้ระราชบญัญติัน้ีพน้จากต าแหน่ง และใหด้ าเนินการเลือกตั้งและแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใหม่

ภายในก าหนดเวลาเกา้สิบวนันับแต่วนัใชพ้ระราชบญัญติัน้ี แต่ใหค้ณะเทศมนตรีท่ีพน้จากต าแหน่ง

ด าเนินกิจการในหน้าท่ีของคณะเทศมนตรีต่อไปจนกวา่คณะเทศมนตรีท่ีแต่งตั้งข้ึนใหมจ่ะเขา้รบั

หน้าท่ี เวน้แต่เทศบาลใดรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยไดส้ัง่แต่งตั้งเจา้พนักงานเท่าจ านวนคณะ

เทศมนตรีแหง่เทศบาลน้ันเขา้ด าเนินกิจการแทน ก็ใหค้ณะเทศมนตรีน้ันพน้จากหน้าท่ี 

การรกัษาพระราชบญัญตั ิ

มาตรา ๗๗ ใหร้ฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามพระราชบญัญติัน้ีและใหม้ี

อ านาจออกกฎกระทรวงหรือระเบียบขอ้บงัคบั เพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 
กฎกระทรวงน้ัน เมื่อไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ป.พิบูลสงคราม 

นายกรฐัมนตร ี
 





 
พระราชบัญญัติ 
เทศบาล  (ฉบับที่  ๑๔) 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยเทศบาล 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   

พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และ 

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  

ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น” 

้หนา   ๑๖๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖  

“ความในวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บังคับแก่กรณีที่ได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามกฎหมายว่าด้วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตุที่มีผู้ได้รับเลือกตั้งไม่ครบจ านวน  ถ้าใน

การจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นั้นยังได้ไม่ครบจ านวนอีก  ให้ถือว่าสภาเทศบาลนั้นประกอบด้วยจ านวนสมาชิก

เท่าที่มีอยู่จนกว่าจะครบอายุของสภาเทศบาล  เว้นแต่จะมีจ านวนสมาชิกไม่ถึงสองในสามของจ านวน  

ตามวรรคหนึ่ง” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกมาตรา  ๑๘  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖   

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน  (๖)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตเิทศบาล (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความ

ต่อไปนี้แทน 

“(๖)  กระท าการอันต้องห้ามตามมาตรา  ๔๘  จตุทศ  วรรคสาม” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และ

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม  (๔)  (๕)  หรือ  

(๖)  หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสดุลง

ตาม  (๔)  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวนันบัแตว่ันที่มีข้อสงสัยหรือไดร้ับแจง้

จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  และด าเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่

วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน   

แม้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด  เว้นแต่เพราะเหตุตาย  หรือ 

พ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี  ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถด าเนินการ

สอบสวนกรณีตาม  (๔)  หรือ  (๖)  ให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ผู้ว่าราชการจังหวัด 

อาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน  ทั้งนี้  การด าเนินการสอบสวนและวินิจฉัย  

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

้หนา   ๑๖๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้นั้นสิ้นสุดลง 

ตาม  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน  ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจาก

ต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม  โดยในค าวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้  และ  

ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  แต่ไม่กระทบ

ต่อการด าเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีการประกาศค าวินิจฉัย  ถ้าในขณะที่

ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผล  

จากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน  ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย 

และในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้ถือว่าวันที่ประกาศ  

ค าวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว  ทั้งนี้  ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรานี้

ให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖ 

“ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงตาม  (๘)  พร้อมกันทั้งหมดให้ถือว่า

เป็นการยุบสภาเทศบาล” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   

พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และ 

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องก าหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก  

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  และให้ที่ประชุมเลือกประธาน 

สภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๘  เบญจ  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๘ เบญจ  บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติ 

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และ

ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ด้วย 

้หนา   ๑๖๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 

(๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  

ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือสมาชิกรัฐสภา” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๘  สัตต  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๘ สัตต  นายกเทศมนตรีมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง   

แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ในกรณีที่นายกเทศมนตรีด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระ  และ 

เมื่อได้ด ารงต าแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันพ้นจาก

ต าแหน่ง” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๘  นว  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๘ นว  รองนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๔๘  

เบญจ  เว้นแต่การนับอายุและการนับระยะเวลาของคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นให้นับถึง  

วันแต่งตั้ง” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๔๘  จตุทศ  แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และ

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“(๑)  ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  

เว้นแต่ต าแหน่งที่ด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ใน  

การบริหารราชการแผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล” 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๔๘  จตุทศ  แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และ

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

้หนา   ๑๖๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“(๓)  เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่เทศบาลนั้น  

หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  

โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน  ทั้งนี้  ไม่ว่า

โดยทางตรงหรือทางอ้อม” 

มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา  ๔๘  จตุทศ  แห่งพระราชบัญญตัิ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  

“ให้น าความใน  (๓)  มาใช้บังคับแก่สมาชิกสภาเทศบาลด้วยโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๔๘  ปัญจทศ  

แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกเทศมนตรีผู้ใดสิ้นสุดลงตาม  (๔)  หรือ  (๕)  หรือ 

เมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าความเป็นนายกเทศมนตรีผู้ใดสิ้นสุดลงตาม  (๔)   

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือได้รั บแจ้งจาก

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  และด าเนินการวินจิฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแตว่นัที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน  แม้ว่า

นายกเทศมนตรีผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด  เว้นแต่เพราะเหตุตาย  หรือพ้นจาก

ต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี  ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถด าเนินการสอบสวน

ให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีก

ไม่เกินสามสิบวัน  ทั้งนี้  การด าเนินการสอบสวนและวินจิฉยัให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ก าหนด

ในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่งตาม  (๔) หรือ  (๕)   

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน  ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้ว

หรือไม่ก็ตาม  โดยในค าวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้  และให้นายกเทศมนตรีผู้นั้น 

พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม  (๔)  หรือ  (๕)  แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานและการรับค่าตอบแทน

ที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีการประกาศค าวินิจฉัย  ถ้าในขณะที่ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลัง  

ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือ 

้หนา   ๑๖๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย  และในกรณีที่เป็นผล  

ให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้ถือว่าวันที่ประกาศค าวิ นิจฉัยเป็นวันเริ่มนับ

ระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว  ทั้งนี้  ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๑๗ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๔๘  ปัญจทศ  แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖ 

“ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี  ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเท่าที่จ าเป็น 

ได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี” 

มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๔๘  โสฬส  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความ

ต่อไปนี้แทน 

“ให้น าความในมาตรา  ๔๘  ปัญจทศ  วรรคสองและวรรคสาม  มาใช้บังคับแก่รองนายกเทศมนตรี  

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และเลขานุการนายกเทศมนตรีด้วยโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๙ ให้เพ่ิมความตอ่ไปนี้เป็น  (๒/๑)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๕๐  แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖ 

“(๒/๑)  รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  การดูแลการจราจร  และส่งเสริม   สนับสนุน

หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว”  

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความใน  (๖)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๕๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๓๓๖  ลงวันที่  ๑๓  ธันวาคม  

พุทธศักราช  ๒๕๑๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๖)  จัดการ  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  ศาสนา  และการฝึกอบรม  ให้แก่

ประชาชน  รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก” 

มาตรา ๒๑ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๙)  ของมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖  

“(๙)  จัดระเบียบการจราจร  หรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว” 

้หนา   ๑๖๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความใน  (๙)  ของมาตรา  ๖๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   
พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๐๕  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“(๙)  รายจ่ายอื่นใดที่จ าเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือตามข้อผูกพัน  หรือรายจ่าย 
ตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้” 

มาตรา ๒๓ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ป็นวรรคสองของมาตรา  ๖๗  แห่งพระราชบัญญตัเิทศบาล  
พ.ศ.  ๒๔๙๖ 

“การจ่ายเงินของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง  หรือการน าเงินของกิจการที่เทศบาลเป็นเจ้าของหรือ
เป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในกิจการนั้น  ไปใช้จ่ายเพ่ือการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   เลขานุการนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล   
รองประธานสภาเทศบาล  หรือสมาชิกสภาเทศบาล  จะกระท ามิได้  เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อตกลงหรือ
ความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศหรือการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่ก าหนดให้มี  
การฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ  ทั้งนี้  ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด” 

มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกชื่อของส่วนที่  ๖  การควบคุมเทศบาล  และความในมาตรา  ๗๑  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ส่วนที่  ๖  
การก ากับดูแล 

 
 

มาตรา ๗๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติการ

ตามอ านาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย  กฎ  และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ  ในการนี้   

ให้มีอ านาจหน้าที่ชี้แจง  แนะน า  หรือตักเตอืนเทศบาล  และตรวจสอบกจิการ  เรียกรายงานและเอกสาร

หรือสถิติใด ๆ  จากเทศบาลมาตรวจ  ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจง

หรือสอบสวนก็ได้ 

อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่ง  และตามมาตรา  ๑๙  วรรคสองและ 

วรรคสาม  และมาตรา  ๔๘  ปัญจทศ  วรรคสองและวรรคสาม  ส าหรับเทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบหมายให้นายอ าเภอปฏิบัติการแทนส าหรับเทศบาลที่อยู่ในอ าเภอนั้น   

โดยจะก าหนดเงื่อนไขในการใช้อ านาจหน้าที่ไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้” 

้หนา   ๑๗๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๒  และมาตรา  ๗๓  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความ

ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๒ เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลตามมาตรา  ๗๑  ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด

หรือนายอ าเภอซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา  ๗๑  วรรคสอง  เห็นว่า  การปฏิบัติการของเทศบาล

เป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล  หรือเสียหายแก่ราชการ  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

หรือนายอ าเภอมีอ านาจหน้าที่ในการชี้แจง  แนะน า  หรือตักเตือนผู้ด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจหน้าที่ใน 

การด าเนินการดังกล่าว  หรือในกรณีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนการกระท าหรือให้ระงับการปฏิบัติของ  

ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไว้ก็ได้  และในกรณีที่สั่งเพิกถอนหรือระงับ  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งที่ได้รับค าสั่ง  

มีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งดังกล่าว  โดยในกรณีนายอ าเภอมีค าสั่ง   

ให้อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  และกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่ง  ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  และเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  

แล้วแต่กรณี  วินิจฉัยเป็นประการใดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ

ตามค าวินิจฉัยนั้น  ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๗๓ เมื่อความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ

ซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา  ๗๑  วรรคสอง  ว่า  นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธาน 

สภาเทศบาล  หรือรองประธานสภาเทศบาลผู้ใด  จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่

อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่  หรือ

ประพฤติตนฝ่าฝืนตอ่ความสงบเรียบรอ้ย  หรือฝ่าฝืนค าสั่งของผู้วา่ราชการจังหวดัหรือนายอ าเภอที่สั่งการ

ตามมาตรา  ๗๒  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน  

และให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ ง  ทั้งนี้   

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

้หนา   ๑๗๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลา

ตามวรรคหนึ่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภออาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 

เมื่อนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  หรือรองประธานสภาเทศบาล

ผู้ใดถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่  

เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนก็ได้  หากเห็นว่าการคงอยู่ในหน้าที่ของผู้นั้นต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่เทศบาล

หรือเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  หรือมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน   

หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย  หรือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏขึ้นโดยชัดแจ้ง  ทั้งนี้   หากผล 

การสอบสวนปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีความผิด  และผู้นั้นยังมิได้ พ้นจากต าแหน่งไปก่อน  

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่  และให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือน  

ค่าตอบแทน  รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใดในช่วงที่หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยถือเสมือนว่าผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่

ตลอดระยะเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  ในกรณีที่ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งไปก่อนปรากฏผล 

การสอบสวนดังกล่าว  การจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน  รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใด  ให้จ่ายจนถึงวันก่อน

วันที่พ้นจากต าแหน่ง 

การอุทธรณ์ค าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสาม  ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายใน

สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งดังกล่าว  โดยในกรณีนายอ าเภอมีค าสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  

และกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่ง  ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ

อุทธรณ์  และเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี  วินิจฉัยเป็น

ประการใดให้ผู้ว่าราชการจังหวดัหรือนายอ าเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามค าวนิิจฉยันั้น  ค าวินิจฉยั

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๒๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๗๓/๑  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖ 

“มาตรา ๗๓/๑ เมื่อผลการสอบสวนตามมาตรา  ๗๓  ปรากฏว่า ผู้ถูกกล่าวหากระท าความผดิ

ตามที่ถูกสอบสวน  ถ้าเป็นการด าเนินการสอบสวนของนายอ าเภอ  ให้นายอ าเภอรายงานให้ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและสั่งให้ผู้ถูกสอบสวนพ้นจากต าแหน่ง  ถ้าเป็นการด าเนินการสอบสวน 

้หนา   ๑๗๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ของผู้ว่าราชการจังหวัด  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา

และสั่งให้ผู้ถูกสอบสวนพ้นจากต าแหน่ง  ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม   

เว้นแต่เพราะเหตุตาย  หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี  โดยในค าสั่งดังกล่าวให้ระบุเหตุที่ท าให้  

พ้นจากต าแหน่งไว้ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

มีค าสั่ง แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีค าสั่งนั้น   

ถ้าในขณะที่มีค าสั่งดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจาก

การเลือกตั้งต่างวาระหรือตา่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กัน  ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยูด่ว้ย  

และให้ถือว่าวันที่สั่งให้พ้นจากต าแหน่งดังกล่าวเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  

ทั้งนี้  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่

ได้รับรายงาน 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นควรให้มีการสอบสวน

เพ่ิมเติมจากรายงานตามวรรคหนึ่ง  จะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพ่ิมเติมก่อนสั่งการก็ได้  

ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนต้องด าเนินการสอบสวนเพ่ิมเติม  ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่

ได้รับค าสั่งให้สอบสวนเพ่ิมเติม  และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องสั่งการ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการสอบสวนเพิ่มเติมนั้น 

ค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกมาตรา  ๗๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖ 

มาตรา ๒๘ บรรดาข้อกล่าวหาหรือการด าเนินการใด ๆ  ตามมาตรา  ๑๙  วรรคสอง   

มาตรา  ๔๘  ปัญจทศ  วรรคสาม  มาตรา  ๔๘  โสฬส  วรรคสาม  หรือมาตรา  ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  

แล้วแต่กรณี  ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนหรือสอบสวนเสร็จแล้วแต่ยังมิได้มีค าสั่ง  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 

ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ซึ่งใช้บังคับอยู่

ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

้หนา   ๑๗๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๙ ให้นายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิก

สภาเทศบาล  ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ตามประกาศคณะรักษา 

ความสงบแห่งชาติ  ที่   ๘๕/๒๕๕๗  เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

เป็นการชั่วคราว  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

ที่  ๑/๒๕๕๗  เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  ลงวันที่   

๒๕  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ยังคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

จะประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  หรือสมาชิกสภาเทศบาลของเทศบาลนั้น   

โดยให้พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้ง  หรือจนกว่า  

จะพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอื่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติดังกล่าว 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีหรือสมาชิก  

สภาเทศบาลของเทศบาลใด  ให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง  เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเทศบาลนั้นเป็นอันยกเลิก 

มาตรา ๓๐ บทบัญญัติมาตรา  ๔๘  สัตต  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  มิให้ใช้บังคับกับนายกเทศมนตรีซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งอยู่ก่อน

วันเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๓๑ ให้นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  หรือผู้มีต าแหน่งในเทศบาล   

เฉพาะบรรดาที่ถูกระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในเทศบาลโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนตามค าสั่งหัวหน้า 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง  พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาลของเทศบาลนั้น  แต่ไม่กระทบ

ต่อการด าเนินการต่อไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้นกับบุคคลดังกล่าว 

มาตรา ๓๒ ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา  ๖๗  (๙)  แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  จะก าหนดให้ความคุ้มครองการจ่ายเงิน 

ที่เทศบาลได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบในเรื่องนั้นใช้บังคับก็ได้  แต่ให้คุ้มครองได้เฉพาะที่ได้จ่ายไป  

โดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือก าหนดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย 

ที่ออกก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

้หนา   ๑๗๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา  ๖๗  (๙)  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   

พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และมีการก าหนดให้ 

ความคุ้มครองการจ่ายเงินที่เทศบาลได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบดังกล่าวใช้บังคับเฉพาะที่ได้จ่ายไป 

โดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือก าหนดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย   

ให้มีผลใช้บังคับได้ 

มาตรา ๓๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๑๗๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี  และจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล  การพ้นจากต าแหน่ง
นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และเลขานุการนายกเทศมนตรี  รวมทั้ง 
การกระท าอันเป็นการต้องห้ามของนายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และ 
เลขานุการนายกเทศมนตรี  และสมาชิกสภาเทศบาล  ตลอดจนอ านาจหน้าที่ของเทศบาลและการก ากับดูแล
เทศบาล  เพ่ือให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี  และผู้ท าหน้าที่ช่วยเหลือในการบริหารราชการของ
เทศบาลที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่  มีความซื่อสัตย์สุจริต  สามารถปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์แก่ส่วนรวม  
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  และมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๗๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒





สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๒) พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ 

โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ํา การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ อันมีผลกระทบต่อ
สาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทําให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่
ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้
หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย 

“ภัยทางอากาศ” หมายความว่า ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ 
“การก่อวินาศกรรม” หมายความว่า การกระทําใด ๆ อันเป็นการมุ่งทําลาย

ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวางหน่วง

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๕๒ ก/หน้า ๑/๗ กันยายน ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใด ๆ ตลอดจนการประทุษร้ายต่อบุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดความ
ป่ันป่วนทางการเมือง การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ความมั่นคงของรัฐ 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและ
หน่วยงานอื่นของรัฐ แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดต้ัง 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตําบล 
เทศบาล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง แต่ไม่หมายความรวมถึง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

“จังหวัด” ไม่หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร 
“ อํา เภอ” หมายความรวมถึ งกิ่ งอํ า เภอ  แต่ไม่หมายความรวมถึ ง เขตใน

กรุงเทพมหานคร 
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอ 
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบล นายกเทศมนตรี 

นายกเมืองพัทยา และหัวหน้าผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่อ่ืน 
“ผู้บัญชาการ” หมายความว่า ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการกลาง ผู้อํานวยการจังหวัด ผู้อํานวยการ

อําเภอ ผู้อํานวยการท้องถิ่น และผู้อํานวยการกรุงเทพมหานคร 
“เจ้าพนักงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อาสาสมัคร” หมายความว่า  อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ ายพลเรื อนตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๖  ให้มีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เรียกโดยย่อ
ว่า “กปภ.ช.” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็น
ประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ผู้
บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ 
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินห้าคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง และการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้แต่งต้ังข้าราชการในกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจํานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๗  ให้ กปภ.ช. มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายในการจัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

ตามมาตรา ๑๑ (๑) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี 
(๓) บูรณาการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงาน

ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ 
(๔) ให้คําแนะนํา ปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย 
(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน หรือตามที่

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ในการปฏิ บั ติ ก า รตามอํ านาจหน้ าที่ ใ น วร รคหนึ่ ง  กปภ .ช .  จะแ ต่ ง ต้ั ง

คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนหรือตามที่มอบหมายก็ได้  ทั้งนี้ ให้นํา
บทบัญญัติในมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง กปภ.ช. อาจเรียก
ให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาร่วม
ประชุมหรือชี้แจงหรือให้ข้อมูลก็ได้ 

 
มาตรา ๘  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที่

คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งต้ังไว้แล้ว
ยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งแทน หรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่ม
ขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งต้ังไว้แล้ว 

เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในตําแหน่งเพื่อ
ดําเนินงานต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งต้ังอีกได้  ทั้งนี้ 
ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

 
มาตรา ๙  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๑๐  การประชุมของ กปภ.ช. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานคนที่หนึ่งไม่อยู่ใน
ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานคนที่สองเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธาน
กรรมการและรองประธานกรรมการทั้งสองไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้
ขาด 

 
มาตรา ๑๑  ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ ใน

การดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ โดยมีอํานาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสนอ กปภ.ช. เพื่อขอ
อนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี 

(๒) จัดให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อหามาตรการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้
มีประสิทธิภาพ 

(๓) ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้
การสงเคราะห์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย ผู้ได้รับภยันตราย หรือผู้ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย 

(๔) แนะนํา ให้คําปรึกษา และอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน 

(๕) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการตามแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่
ผู้บัญชาการ นายกรัฐมนตรี กปภ.ช. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตาม (๑) 
แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผน
ดังกล่าว 

ในการจัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตาม (๑) ให้กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและตัวแทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทมาปรึกษาหารือและจัดทํา  ทั้งนี้ จะจัดให้หน่วยงานภาคเอกชนเสนอข้อมูลหรือ
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนด้วยก็ได้ 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจะจัดให้มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นในบางจังหวัดเพื่อปฏิบัติงานใน
จังหวัดนั้นและจังหวัดอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียงกันได้ตามความจําเป็น และจะให้มีสํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขึ้น เพื่อกํากับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในจังหวัดหรือตามที่ผู้อํานวยการจังหวัดมอบหมายด้วยก็ได้ 

 
มาตรา ๑๒  แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตามมาตรา ๑๑ (๑) 

อย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 
(๑) แนวทาง มาตรการ และงบประมาณที่จําเป็นต้องใช้ในการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
(๒) แนวทางและวิธีการในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่

เกิดขึ้นเฉพาะหน้าและระยะยาวเมื่อเกิดสาธารณภัย รวมถึงการอพยพประชาชน หน่วยงานของรัฐ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย การดูแลเกี่ยวกับการสาธารณสุข และ
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารและการสาธารณูปโภค 

(๓) หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการดําเนินการ
ตาม (๑) และ (๒) และวิธีการให้ได้มาซึ่งงบประมาณเพื่อการดําเนินการดังกล่าว 

(๔) แนวทางในการเตรียมพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้และ
จัดระบบการปฏิบัติการในการดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการฝึกบุคลากรและ
ประชาชน 

(๕) แนวทางในการซ่อมแซม บูรณะ ฟ้ืนฟู และให้ความช่วยเหลือประชาชนภายหลัง
ที่สาธารณภัยสิ้นสุด 

การกําหนดเรื่องตามวรรคหนึ่ง จะต้องกําหนดให้สอดคล้องและครอบคลุมถึง
สาธารณภัยต่าง ๆ โดยอาจกําหนดตามความจําเป็นแห่งความรุนแรงและความเสี่ยงในสาธารณภัย
ด้านนั้น และในกรณีที่มีความจําเป็นต้องมีการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ
ของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ระบุไว้ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติด้วย 

 
มาตรา ๑๓  ให้รัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการมีอํานาจควบคุมและกํากับการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยทั่วราชอาณาจักรให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

และพระราชบัญญัตินี้  ในการนี้ ให้มีอํานาจบังคับบัญชาและสั่งการผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครได้ทั่วราชอาณาจักร 

ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้บัญชาการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บัญชาการมอบหมายโดยให้มีอํานาจบังคับ
บัญชาและสั่งการตามวรรคหนึ่งรองจากผู้บัญชาการ 

 
มาตรา ๑๔  ให้อธิบดีเป็นผู้อํานวยการกลางมีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ทั่วราชอาณาจักร และมีอํานาจควบคุมและกํากับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัคร ได้ทั่วราชอาณาจักร 

 
มาตรา ๑๕  ให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อํานวยการจังหวัด รับผิดชอบในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ซึ่งต้องสอดคล้องกับ

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
(๒) กํากับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๓) กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช ้

ยานพาหนะ และสิ่งอื่น เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่กําหนดในแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

(๔) ดําเนินการให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสงเคราะห์
เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย หรือผู้ได้รับภยันตรายหรือเสียหายจากสาธารณภัยรวมตลอดทั้งการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและการปฏิบัติการใด ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๕) สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บัญชาการและผู้อํานวยการกลางมอบหมาย 
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) (๔) และ (๕) ให้ผู้อํานวยการจังหวัดมี

อํานาจสั่งการหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ในจังหวัด ให้ดําเนินการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมีอํานาจสั่ง
การ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๖  แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตามมาตรา ๑๕ (๑) 

อย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญตามมาตรา ๑๒ และสาระสําคัญอื่นดังต่อไปนี้ 
(๑) การจัดต้ังศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โครงสร้างและผู้มี

อํานาจสั่งการด้านต่าง ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๒) แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓) แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดให้มีเครื่องหมาย

สัญญาณหรือสิ่งอื่นใด ในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๔) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๕) แผนการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล 
 
มาตรา ๑๗  ในการจัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ให้ผู้ว่า

ราชการจังหวัดแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็นรองประธาน

กรรมการ 
(๓) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกหรือผู้บังคับการจังหวัดทหารบกหรือผู้แทนเป็นรอง

ประธานกรรมการ 
(๔) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ 
(๕) กรรมการอื่น ประกอบด้วย 

(ก) ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่ประจําอยู่ในพื้นที่จังหวัดตามจํานวนที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเห็นสมควรแต่งต้ัง 

(ข) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่จํานวนเจ็ดคน ซึ่งประกอบด้วย
ผู้แทนเทศบาลจํานวนสองคนและผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนห้าคน 

(ค) ผู้แทนองค์การสาธารณกุศลในจังหวัดตามจํานวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นสมควรแต่งต้ัง 

(๖) หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือผู้แทนกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ในกรณีที่จังหวัดใดเป็นที่ต้ังของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้พิจารณา
แต่งต้ังผู้บริหารของสถาบันการศึกษานั้น เป็นที่ปรึกษาหรือกรรมการตามจํานวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นสมควร 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่จัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อประกาศใช้ต่อไป 

การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ี
ผู้ว่าราชการจังหวัดกําหนด 

ในกรณีที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเห็นว่าแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดไม่สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ให้แจ้งให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดทราบเพื่อดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

 
มาตรา ๑๘  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นรองผู้อํานวยการจังหวัด มี

หน้าที่ช่วยเหลือผู้อํานวยการจังหวัดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ผู้อํานวยการจังหวัดมอบหมาย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๙  ให้นายอําเภอเป็นผู้อํานวยการอําเภอ รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอําเภอของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อํานวยการจังหวัด
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการอําเภอตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อํานวยการอําเภอ มี
อํานาจสั่งการหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในเขตอําเภอให้
ดําเนินการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
และมีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๐  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น
เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อํานวยการท้องถิ่น และมีหน้าที่ ช่วยเหลือผู้อํานวยการจังหวัดและ
ผู้อํานวยการอําเภอตามที่ได้รับมอบหมาย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อํานวยการท้องถิ่นมี
อํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเป็น
ผู้ช่วยผู้อํานวยการท้องถิ่น รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
ท้องถิ่นของตนและมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อํานวยการท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
หมวด ๒ 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   

 
มาตรา ๒๑  เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ใด ให้ผู้อํานวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นมีหน้าที่
เข้าดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อํานวยการอําเภอที่รับผิดชอบใน
เขตพื้นที่นั้นและผู้อํานวยการจังหวัดทราบทันที 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อํานวยการท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) สั่งข้าราชการฝ่ายพลเรือน พนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 

เจ้าพนักงาน อาสาสมัคร และบุคคลใด ๆ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เกิดสาธารณ
ภัย ให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจําเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๒) ใช้อาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะของ
หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยเท่าที่
จําเป็นเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๓) ใช้เครื่องมือสื่อสารของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทุกระบบที่อยู่ในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยหรือท้องที่ที่เกี่ยวเนื่อง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๔) ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

(๕) สั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากพื้นที่ อาคารหรือสถานที่ที่กําหนด 
(๖) จัดให้มีการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยโดยทั่วถึงและรวดเร็ว 
 
มาตรา ๒๒  เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๒๑ เกิดขึ้น ให้ผู้ อํานวยการอําเภอ และ

ผู้อํานวยการจังหวัดมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อํานวยการท้องถิ่น โดยในกรณีผู้อํานวยการอําเภอ 
ให้สั่งการได้สําหรับในเขตอําเภอของตน และในกรณีผู้อํานวยการจังหวัด ให้สั่งการได้สําหรับในเขต
จังหวัด แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้อํานวยการท้องถิ่นมีความจําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ของตน ให้แจ้งให้
ผู้อํานวยการอําเภอหรือผู้อํานวยการจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อสั่งการโดยเร็วต่อไป 

ในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใด ผู้อํานวยการ
จังหวัดจะสั่งการให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลใด
กระทําหรืองดเว้นการกระทําใดที่มีผลกระทบต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นก็ได้ คําสั่ง
ดังกล่าวให้มีผลบังคับเป็นระยะเวลาตามที่กําหนดในคําสั่ง แต่ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ช่ัวโมง ในกรณีที่มี
ความจําเป็นต้องให้คําสั่งดังกล่าวมีผลบังคับเกินยี่สิบสี่ช่ัวโมง ให้เป็นอํานาจของผู้บัญชาการที่จะสั่ง
การได้ตามความจําเป็นแต่ต้องไม่เกินเจ็ดวัน 

ในกรณีที่พ้ืนที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยตามวรรคหนึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้อํานวยการท้องถิ่นหลายคน ผู้อํานวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใช้อํานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรา ๒๑ ไปพลางก่อนก็ได้ แล้วให้แจ้งผู้อํานวยการท้องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว 

 
มาตรา ๒๓  เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง

พ้ืนที่ใด ให้เป็นหน้าที่ของผู้อํานวยการท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น ที่จะสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

 
มาตรา ๒๔  เมื่อเกิดสาธารณภัย ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ประสบเหตุต้องเข้า

ดําเนินการเบื้องต้นเพื่อระงับสาธารณภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อํานวยการท้องถิ่นที่รับผิดชอบใน
พ้ืนที่นั้นเพื่อสั่งการต่อไป และในกรณีจําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้เจ้าพนักงานมีอํานาจดําเนินการ
ใด ๆ เพื่อคุ้มครองชีวิตหรือป้องกันภยันตรายที่จะเกิดแก่บุคคลได้ 

 
มาตรา ๒๕  ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยและภยันตรายจากสาธารณภัยนั้นใกล้จะถึง 

ผู้อํานวยการมีอํานาจสั่งให้เจ้าพนักงานดัดแปลง ทําลาย หรือเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือ
ทรัพย์สินของบุคคลใดที่เป็นอุปสรรคแก่การบําบัดปัดป้องภยันตรายได้  ทั้งนี้ เฉพาะเท่าที่จําเป็นแก่
การยับย้ังหรือแก้ไขความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากสาธารณภัยนั้น 

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกรณีมีความจําเป็นต้องดําเนินการเพื่อป้องกันภัย
ต่อส่วนรวมด้วยโดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในกรณีที่การดัดแปลง ทําลาย หรือเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินจะมี
ผลทําให้เกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ อ่ืนหรือก่อให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นแก่เขตพื้นที่ อ่ืน 
ผู้อํานวยการท้องถิ่นจะใช้อํานาจตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองมิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้อํานวยการจังหวัด 

 
มาตรา ๒๖  เมื่อมีกรณีที่เจ้าพนักงานจําเป็นต้องเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ที่อยู่

ใกล้เคียงกับพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยเพื่อทําการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กระทําได้เมื่อได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่
ในเวลานั้นหรือเมื่ออยู่ภายใต้การควบคุมของผู้อํานวยการ ก็ให้กระทําได้แม้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
จะไม่ได้อนุญาต 

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่อยู่ในอาคารหรือสถานที่ตามวรรคหนึ่ง เป็นสิ่งที่ทําให้เกิด
สาธารณภัยได้ง่าย ให้เจ้าพนักงานมีอํานาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองขนย้ายทรัพย์สินนั้นออก
จากอาคารหรือสถานที่ดังกล่าวได้ 

ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานตามวรรคสอง 
ให้เจ้าพนักงานมีอํานาจขนย้ายทรัพย์สินนั้นได้ตามความจําเป็นแก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โดยเจ้าพนักงานไม่ต้องรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระทําดังกล่าว 

 
มาตรา ๒๗  ในการบรรเทาสาธารณภัย ผู้อํานวยการและเจ้าพนักงานซึ่งได้รับ

มอบหมายจากผู้อํานวยการมีอํานาจหน้าที่ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีสถานที่ช่ัวคราวเพื่อให้ผู้ประสบภัยอยู่อาศัยหรือรับการปฐมพยาบาล 

และการรักษาทรัพย์สินของผู้ประสบภัย 
(๒) จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อ

ประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓) ปิดก้ันมิให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกล้เคียง 
(๔) จัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันเหตุโจรผู้ร้าย 
(๕) ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และช่วยขนย้ายทรัพย์สินในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและ

พ้ืนที่ใกล้เคียง เมื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินร้องขอ 
ผู้อํานวยการหรือเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ อํานวยการจะจัดให้มี

เครื่องหมายหรืออาณัติสัญญาณเพื่อใช้ในการกําหนดสถานที่หรือการดําเนินการใดตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
ในการดําเนินการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ผู้อํานวยการหรือเจ้าพนักงานจะ

ดําเนินการเองหรือมอบหมายให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจในพื้นที่เป็นผู้ดําเนินการ หรือช่วย
ดําเนินการก็ได้ และในกรณีตาม (๕) จะมอบหมายให้องค์การสาธารณกุศลเป็นผู้ดําเนินการหรือช่วย
ดําเนินการด้วยก็ได้ 

 
มาตรา ๒๘  เมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด และการที่ผู้ใดอยู่

อาศัยในพื้นที่นั้นจะก่อให้เกิดภยันตรายหรือกีดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ให้ผู้
บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อํานวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายมีอํานาจสั่งอพยพผู้ซึ่ง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

อยู่ในพื้นที่นั้นออกไปจากพื้นที่ดังกล่าว  ทั้งนี้ เฉพาะเท่าที่จําเป็นแก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

 
มาตรา ๒๙  เมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใดและการอยู่อาศัยหรือ

ดําเนินกิจการใด ๆ ในพื้นที่นั้นจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรง ผู้ บัญชาการ รองผู้ บัญชาการ 
ผู้อํานวยการกลาง ผู้อํานวยการจังหวัด ผู้อํานวยการอําเภอ และผู้อํานวยการท้องถิ่นโดยความ
เห็นชอบของผู้อํานวยการอําเภอ จะประกาศห้ามมิให้บุคคลใด ๆ เข้าไปอยู่อาศัยหรือดําเนินกิจการใด
ในพื้นที่ดังกล่าวก็ได้ ประกาศดังกล่าวให้กําหนดระยะเวลาการห้ามและเขตพื้นที่ที่ห้ามตามที่จําเป็นไว้
ด้วย 

 
มาตรา ๓๐  ให้ผู้อํานวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบสํารวจความเสียหายจาก

สาธารณภัยที่เกิดขึ้นและทําบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้ง
ออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู 

หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับการสงเคราะห์และการฟื้นฟู
ที่ผู้ประสบภัยมีสิทธิได้รับจากทางราชการ พร้อมทั้งระบุหน่วยงานที่เป็นผู้ให้การสงเคราะห์หรือฟื้นฟู
และสถานที่ติดต่อของหน่วยงานนั้นไว้ด้วย  ทั้งนี้ ตามแบบที่อธิบดีกําหนด 

บรรดาเอกสารราชการของผู้ประสบภัยที่สูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัยที่
เกิดขึ้น เมื่อผู้ประสบภัยร้องขอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย หรือที่เป็น
ภูมิลําเนาของผู้ประสบภัย ให้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นแจ้งให้หน่วยงาน
ของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทราบ และให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องออกเอกสารทางราชการดังกล่าวให้ใหม่ตามหลักฐานที่อยู่ในความครอบครอง
ของตนส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหรือส่งมอบผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เป็นผู้แจ้ง  
ทั้งนี้ โดยผู้ประสบภัยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ แม้ว่าตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการออก
เอกสารราชการดังกล่าวจะกําหนดให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการก็ตาม 

ในกรณีที่ผู้ประสบภัยหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินร้องขอหลักฐานเพื่อรับ
การสงเคราะห์หรือบริการอ่ืนใด ให้ผู้อํานวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ออกหนังสือรับรองให้ตาม
ระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา ๓๑  ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรอง

นายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจสั่งการผู้บัญชาการ ผู้อํานวยการ หน่วยงานของรัฐ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รวมตลอดทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ที่กําหนดก็ได้ โดยให้มีอํานาจเช่นเดียวกับผู้
บัญชาการตามมาตรา ๑๓ และผู้อํานวยการตามมาตรา ๒๑ และมีอํานาจกํากับและควบคุมการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ และ
เจ้าพนักงานในการดําเนินการตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ ด้วย 

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี 
ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แล้วแต่
กรณี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
หมวด ๓ 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
   

 
มาตรา ๓๒  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้อํานวยการกรุงเทพมหานคร

รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และมีอํานาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

(๒) กํากับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครของกรุงเทพมหานคร 
(๓) จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ และสิ่งอื่น เพื่อใช้ในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่ กําหนดในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร 

(๔) ดําเนินการให้การสงเคราะห์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย หรือผู้ได้รับภยันตราย หรือ
เสียหายจากสาธารณภัย รวมตลอดทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย และการปฏิบัติการใด ๆ ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๕) สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อ
หรือใกล้เคียงในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บัญชาการและผู้อํานวยการกลางมอบหมาย 
เพื่อประโยชน์ในการปฏิ บัติหน้าที่ตาม (๓ )  (๔ )  และ (๕ ) ให้ผู้ อํานวยการ

กรุงเทพมหานครมีอํานาจสั่งการส่วนราชการและหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งประสานกับ
หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เพื่อให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร และมีอํานาจสั่งการ 
ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครของกรุงเทพมหานครให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๓  แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครตามมาตรา 

๓๒ (๑) อย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญตามมาตรา ๑๒ และสาระสําคัญอื่นดังต่อไปนี้ 
(๑) การจัดต้ังศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โครงสร้างและผู้มี

อํานาจสั่งการด้านต่าง ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๒) แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ

เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓) แผนและขั้นตอนในการจัดให้มีเครื่องหมายสัญญาณ หรือสิ่งอื่นใด ในการแจ้งให้

ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
(๔) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕) แผนการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศลในเขตกรุงเทพมหานคร 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๓๔  ในการจัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 
ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการอื่น ประกอบด้วย 

(ก) ผู้แทนส่วนราชการหรือหน่วยงานของกรุงเทพมหานครตามจํานวนที่ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งต้ัง 

(ข) ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ค) ผู้แทนองค์การสาธารณกุศลในเขตกรุงเทพมหานครตามจํานวนที่ผู้ ว่า

ราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งต้ัง 
(ง )  ผู้ แทนชุมชนในเขตกรุ ง เทพมหานครตามจํ านวนที่ ผู้ ว่ า ราชการ

กรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งต้ัง 
ให้แต่งต้ังผู้แทนกระทรวงกลาโหมและผู้แทนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็น

ที่ปรึกษาหรือกรรมการตามจํานวนที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งต้ัง 
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่จัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยกรุงเทพมหานครเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประกาศใช้ต่อไป 
การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ี

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกําหนด 
 
มาตรา ๓๕  ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นรองผู้อํานวยการกรุงเทพมหานครมีหน้าที่

ช่วยเหลือผู้อํานวยการกรุงเทพมหานครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีผู้อํานวยการกรุงเทพมหานครมอบหมาย และให้นําความในวรรคสองของมาตรา ๓๒ มาใช้
บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้อํานวยการกรุงเทพมหานครด้วยโดยอนุโลม 

ความรับผิดชอบ และอํานาจหน้าที่ของปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะรอง
ผู้อํานวยการกรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่ง ปลัดกรุงเทพมหานครจะมอบหมายให้รองปลัด
กรุงเทพมหานครเป็นผู้ช่วยปฏิบัติด้วยก็ได้ 

 
มาตรา ๓๖  ให้ผู้อํานวยการเขตในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ช่วย

ผู้อํานวยการกรุงเทพมหานครรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
เขตของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อํานวยการกรุงเทพมหานครตามที่ได้รับมอบหมาย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยผู้อํานวยการกรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ช่วย
ผู้อํานวยการกรุงเทพมหานคร มีอํานาจสั่งการส่วนราชการและหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่อยู่ใน
เขตพื้นที่ให้ช่วยเหลือหรือร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร และมีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ความรับผิดชอบ และอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการเขตในฐานะผู้ช่วยผู้อํานวยการ
กรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ผู้อํานวยการเขตจะมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อํานวยการเขต
เป็นผู้ช่วยปฏิบัติด้วยก็ได้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๓๗  เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ให้

ผู้ช่วยผู้อํานวยการกรุงเทพมหานครมีหน้าที่เข้าดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว 
และแจ้งให้ผู้อํานวยการกรุงเทพมหานครและรองผู้อํานวยการกรุงเทพมหานครทราบทันที 

ให้นําความในมาตรา ๒๑ วรรคสอง มาตรา ๒๒ วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา ๒๔ 
มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ มาใช้บังคับกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานครด้วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๘  ในกรณีที่มีความจําเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของ

รัฐผู้ใดหรือหน่วยงานของรัฐใดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร 
ให้ผู้อํานวยการกรุงเทพมหานครแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นหรือหน่วยงานของรัฐนั้นทราบ และเมื่อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นหรือหน่วยงานของรัฐนั้น แล้วแต่กรณี ได้รับแจ้งแล้ว ให้เป็นหน้าที่ที่จะต้อง
ดําเนินการให้ความช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร
ตามท่ีได้รับแจ้งโดยเร็ว 

 
หมวด ๔ 

เจ้าพนักงานและอาสาสมัคร 
   

 
มาตรา ๓๙  ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจแต่งต้ังเจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑ )  ผู้ อํานวยการกลาง  มี อํานาจแต่งต้ังเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ ไ ด้ทั่ ว

ราชอาณาจักร 
(๒) ผู้อํานวยการจังหวัด มีอํานาจแต่งต้ังเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตจังหวัด 
(๓) ผู้อํานวยการอําเภอ มีอํานาจแต่งต้ังเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตอําเภอ 
(๔) ผู้อํานวยการท้องถิ่น มีอํานาจแต่งต้ังเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ 
(๕) ผู้อํานวยการกรุงเทพมหานคร มีอํานาจแต่งต้ังเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
หลักเกณฑ์การแต่งต้ังและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบที่

กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 
มาตรา ๔๐  ในกรณีที่ผู้อํานวยการหรือเจ้าพนักงานพบเห็นว่าอาคารหรือสถานที่ใด

มีสภาพที่อาจก่อให้เกิดสาธารณภัยได้โดยง่ายหรือมีวัสดุหรือสิ่งของใดในอาคารหรือสถานที่ใดที่อาจ
ก่อให้เกิดสาธารณภัยได้ ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นทราบเพื่อตรวจสอบ
ตามอํานาจหน้าที่ต่อไป 

 
มาตรา ๔๑  ให้ผู้อํานวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติ

หน้าที่ดังต่อไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑) ให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๒ )  ปฏิ บั ติหน้ าที่ อ่ื นตามที่ ผู้ อํ านวยการมอบหมายและตามระ เบี ยบที่

กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
การบริหารและกํากับดูแลอาสาสมัคร การคัดเลือก การฝึกอบรม สิทธิ หน้าที่และ

วินัยของอาสาสมัคร ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 
มาตรา ๔๒  ในกรณีที่องค์การสาธารณกุศลหรือบุคคลใดเข้ามาช่วยเหลือการปฏิบัติ

หน้าที่ของเจ้าพนักงานในระหว่างเกิดสาธารณภัย ให้ผู้อํานวยการหรือเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายมี
อํานาจมอบหมายภารกิจหรือจัดสถานที่ให้องค์การสาธารณกุศลและบุคคลดังกล่าวในการให้ความ
ช่วยเหลือได้ตามท่ีเห็นสมควร 

เพื่อให้การช่วยเหลือหรือบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้
ผู้อํานวยการแจ้งให้องค์การสาธารณกุศลและบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด หรือแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร และวิธีการ
ประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่ 

 
หมวด ๕ 
เบ็ดเตล็ด 

   
 

มาตรา ๔๓  ให้ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ ผู้ช่วย
ผู้อํานวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และในการปฏิบัติการตามหน้าที่
ดังกล่าว หากได้ดําเนินการไปตามอํานาจหน้าที่ และได้กระทําไปพอสมควรแก่เหตุและมิได้ประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง ให้ผู้กระทําการนั้นพ้นจากความผิดและความรับผิดทั้งปวง 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้ใดซึ่งมิใช่
เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการบําบัดภยันตรายจากสาธารณภัยนั้น ให้ทางราชการชดเชยความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๔  ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยที่ได้กําหนดไว้ในแผนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไปหรือแผนดังกล่าวได้ใช้
มาครบห้าปีแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของผู้ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทําแผน ปรับปรุง หรือทบทวนแผน ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของตนโดยเร็ว 

 
มาตรา ๔๕  ให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจําตัว สําหรับเจ้าพนักงาน

และอาสาสมัครเพื่อแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจําตัวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่

กระทรวงมหาดไทยกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในกรณีที่ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อํานวยการ หรือผู้ช่วยผู้อํานวยการประสงค์
จะแต่งเครื่องแบบ ก็ให้กระทําได้ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา ๔๖  การดําเนินการตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘ 

หรือมาตรา ๒๙ ภายในเขตทหารหรือที่เกี่ยวกับกิจการ เจ้าหน้าที่ หรือทรัพย์สินในราชการทหารให้
เป็นไปตามความตกลงเป็นหนังสือร่วมกันระหว่างผู้ อํานวยการจังหวัดหรือผู้ อํานวยการ
กรุงเทพมหานครและผู้บังคับบัญชาของทหารในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นกรณีการส่ังการของ
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา ๓๑ 

 
มาตรา ๔๗  บรรดาค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของท้องถิ่น เพื่อ

นําไปใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่นนั้น 
 
มาตรา ๔๘  ห้ามมิให้บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

นําเอาความลับ ซึ่งตนได้มาในฐานะนั้น ๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเปิดเผยความลับนั้นแก่ผู้อ่ืน
โดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือแก่การ
ประกอบอาชีพของผู้นั้น 

 
หมวด ๖ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๔๙  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการ

ตามมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๕๐  ผู้ใดขัดขวางการดําเนินการของเจ้าพนักงานตามมาตรา ๒๔ หรือการ

ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้อํานวยการตามมาตรา ๒๕ หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตาม
มาตรา ๒๖ วรรคสาม ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

 
มาตรา ๕๑  ผู้ใดเข้าไปในพ้ืนที่ที่ปิดก้ันตามมาตรา ๒๗ (๓) โดยไม่มีอํานาจหน้าที่

ตามกฎหมายหรือตามคําสั่งของผู้อํานวยการ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน
หกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือ
สถานที่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ปิดก้ันตามมาตรา ๒๗ (๓) ผู้อํานวยการหรือเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ผู้อํานวยการจะเรียกบุคคลดังกล่าวมาตักเตือนแทนการดําเนินคดีก็ได้ 

 
มาตรา ๕๒  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งอพยพบุคคลออกจากพื้นที่ตามมาตรา 

๒๘ ถ้าคําสั่งอพยพนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการกีดขวางการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

สาธารณภัย หรือฝ่าฝืนคําสั่งตามมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
สองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๓  ในขณะเกิดสาธารณภัย ผู้ใดแต่งเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมาย

ของอาสาสมัครหรือขององค์การสาธารณกุศล และเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย โดยมิได้เป็น
อาสาสมัครหรือสมาชิกองค์การสาธารณกุศลดังกล่าว เพื่อให้บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนเป็นบุคคลดังกล่าว 
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๔  ผู้ใดเรี่ยไรหรือหาประโยชน์อ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบโดย

แสดงตนว่าเป็นอาสาสมัคร เจ้าพนักงานหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นใดในหน่วยงานที่เกี่ยวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย หรือใช้ช่ือของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการ
ดําเนินการดังกล่าว ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๕  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่

เกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๕๖  ให้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีหน้าที่จัดทําแผนการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยตามพระราชบัญญัตินี้ ดําเนินการจัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ การดําเนินการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระหว่างที่ยังจัดทําแผนดังกล่าวไม่แล้วเสร็จให้เป็นไปตามแผนที่
เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๕๗  ให้บรรดาศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต กรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย เป็นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จัดต้ังขึ้นตามมาตรา ๑๑ วรรคสี่ แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๘  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตาม

พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท ์

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการปฏิรูประบบราชการ
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้จัดตั้งกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยขึ้นเป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการดําเนินการป้องกัน 
บรรเทา ฟ้ืนฟูสาธารณภัยและอุบัติภัย ซึ่งมีผลทําให้งานด้านสาธารณภัยและงานด้านอุบัติภัย ที่เดิม
ดําเนินการโดยกองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี มา
รวมอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานเดียวกัน นอกจากนี้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย เป็นกฎหมายที่มีสาระสําคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ด้านของอัคคีภัย รวมทั้ง หน่วยงานที่จะต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวก็เป็นหน่วยงาน
เดียวกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและแนวทางเดียวกัน ตลอดจนเพื่อให้เกิด
ความเป็นเอกภาพในการอํานวยการและบริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จึงเห็นสมควรนํากฎหมายว่าด้วยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย มาบัญญัติไว้รวมกัน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/แก้ไข 
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 
กฤษดายุทธ/ปรับปรุง 

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
ปณตภร/ตรวจ 

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 
 
 





พระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                   
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการ

ใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕” 

  
มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

(๒) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕ 

(๓) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

(๔) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 

(๕) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

(๖) พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

(๗) พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

(๘) พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

  
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครก

หรือมีกลิ่นเหม็น 
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“มูลฝอย”[๒] หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก 
ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่าง
อ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ 
เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการ
จ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส าหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือ
จ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่ก าหนด 

“สถานที่จ าหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทาง
สาธารณะ ที่จัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้ ไม่
ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส าหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือน าไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ 
ที่จัดไว้ส าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผู้ซื้อต้องน าไปท า 
ประกอบ หรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

“ราชการส่วนท้องถิ่น”[๓] หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 

“ข้อบัญญัติท้องถิ่น” หมายความว่า ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือข้อบังคับซึ่งตราขึ้นโดยราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”[๔] หมายความว่า 

(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(๒) นายกเทศมนตรีส าหรับในเขตเทศบาล 

(๓) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

(๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 

(๕) นายกเมืองพัทยาส าหรับในเขตเมืองพัทยา 

(๖)[๕] ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ส าหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสาธารณสุข 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ

ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
  
มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ

แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข กับออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม และก าหนด
กิจการอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
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หมวด ๑ 

บททั่วไป 

                   
  

มาตรา ๖  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการมีอ านาจออกกฎกระทรวงดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือก ากับดูแลส าหรับกิจการหรือการ
ด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ก าหนดมาตรฐานสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน และ
วิธีด าเนินการเพื่อตรวจสอบควบคุมหรือก ากับดูแล หรือแก้ไขสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
กับการด ารงชีพของประชาชน 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะก าหนดให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปทุกท้องถิ่นหรือให้ใช้บังคับเฉพาะ
ท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งก็ได้ และในกรณีท่ีกฎกระทรวงดังกล่าวจะสมควรก าหนดให้เรื่องที่เป็นรายละเอียดทางด้าน
เทคนิควิชาการหรือเป็นเรื่องที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพสังคมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา[๖] 

  
มาตรา ๗  เมื่อมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ใช้บังคับในท้องถิ่นใดให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งมีกิจการหรือการด าเนินการตามกฎกระทรวงดังกล่าวอยู่ในเขตอ านาจของท้องถิ่นนั้น
ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎกระทรวง ในการนี้ หากมีกรณีจ าเป็นให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น หรือแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ใช้บังคับอยู่ก่อนมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ เพ่ือก าหนด
รายละเอียดการด าเนินการในเขตท้องถิ่นนั้นให้เป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าวได้ 

ข้อบัญญัติท้องถิ่นใดถ้าขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ให้บังคับตามกฎกระทรวง
นั้น  ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุผลเป็นพิเศษเฉพาะท้องถิ่น ราชการส่วนท้องถิ่นอาจออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องใดขัดหรือแย้งกับท่ีก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๘  ในกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสภาวะ

ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนซึ่งจ าเป็นต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้อธิบดีกรมอนามัยมี
อ านาจออกค าสั่งให้เจ้าของวัตถุหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดหรืออาจเกิดความเสียหายดังกล่าวระงับการ
กระท าหรือให้กระท าการใด ๆ เพ่ือแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายเช่นว่านั้นได้ตามที่เห็นสมควร 

ถ้าบุคคลซึ่งได้รับค าสั่งตามวรรคหนึ่งไม่ปฏิบัติตามค าสั่งภายในระยะเวลาตามสมควร อธิบดีกรม
อนามัยจะสั่งให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการใด ๆ เพ่ือแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายดังกล่าวนั้นแทนก็ได้ ใน
การนี้ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่พฤติการณ์ และบุคคลซึ่งได้รับค าสั่งดังกล่าวต้อง
เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการนั้น 

ในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้อธิบดีกรมอนามัยแจ้งแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือสั่งให้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติการตามความในวรรคสองส าหรับในเขตท้องที่จังหวัดนั้น 
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มาตรา ๘/๑[๗]  ในการพิจารณาออกค าสั่งตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง อธิบดีกรมอนามัยอาจให้

คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาโดยไม่ชักช้า 

  
หมวด ๒ 

คณะกรรมการสาธารณสุข 

                   
  

มาตรา ๙[๘]  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสาธารณสุข” ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมโยธาธิ
การและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกรุงเทพมหานคร นายกสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายกสมาคมองค์การ
บริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทยและผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ
หรือประสบการณ์ในด้านกฎหมายการสาธารณสุข การอนามัยสิ่งแวดล้อม และการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นกรรมการ
ให้อธิบดีกรมอนามัยเป็นกรรมการและเลขานุการ 

  
มาตรา ๑๐  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการก าหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการเกี่ยวกับการ

สาธารณสุข และพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับการสาธารณสุขตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

(๒) ศึกษา วิเคราะห์และให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ค าสั่งเก่ียวกบัการสาธารณสุข 

(๓) ให้ค าแนะน าต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง และต่อราชการส่วนท้องถิ่นในการออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

(๔) ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) ก าหนดโครงการและประสานงานระหว่างส่วนราชการและราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือ

ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๖) ควบคุม สอดส่องการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่มีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตาม

กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขเพ่ือรายงานต่อรัฐมนตรี 
(๖/๑)[๙] ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและ

คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๑[๑๐]  ในกรณีท่ีปรากฏแก่คณะกรรมการ คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือ

คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ว่าราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งมีเขตอ านาจใน
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ท้องถิ่นใดไม่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้
คณะกรรมการ คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด หรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร แจ้งต่อผู้มี
อ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติราชการของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการ
นั้น เพ่ือสั่งให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ หรือแก้ไขการด าเนินการให้
เป็นไปโดยถูกต้องภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

  
มาตรา ๑๒  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี 
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
  
มาตรา ๑๓  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก

ต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีให้ออก 

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  
มาตรา ๑๔  ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง

แต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพ่ิมข้ึนหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วนั้นหรือของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตน
แทน แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๑๕  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  
มาตรา ๑๖  ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย และให้น ามาตรา ๑๕ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๗  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกค าสั่งเป็น

หนังสือเรียกให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือวัตถุใด ๆ มาเพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาได้ ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
ตามมาตรา ๑๖ คณะหนึ่งคณะใด เป็นผู้มีอ านาจออกค าสั่งดังกล่าวแทนคณะกรรมการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
เรื่องท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการนั้นได้ 

  



หมวด ๒/๑ 

คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร[๑๑] 

                   
  

มาตรา ๑๗/๑[๑๒]  ให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 

(๒) อัยการจังหวัด ปลัดจังหวัด เกษตรจังหวัด ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด ผู้อ านวยการ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ 

(๓) นายกเทศมนตรี จ านวนหนึ่งคน และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนหนึ่งคน ซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และในกรณีที่จังหวัดใดมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นเป็นกรรมการด้วย 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ หรือประสบ
การณ์ในด้านการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวนไม่เกินสี่คน และผู้แทนภาคประชาชนซึ่งประธาน
กรรมการแต่งตั้ง จ านวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ 

ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายและการอนามัย
สิ่งแวดล้อม ด้านละหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

  
มาตรา ๑๗/๒[๑๓]  ให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 

(๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ 

(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย รองปลัดกรุงเทพมหา
นครซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย ผู้อ านวยการส านักเทศกิจกรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการส านักสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมควบคุมโรค ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผัง
เมือง ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนกรมอนามัย ผู้แทนส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ และผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ หรือ
ประสบการณ์ในด้านการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวนไม่เกินสี่คน และผู้แทนภาคประชาชน ซึ่ง
ประธานกรรมการแต่งตั้ง จ านวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อ านวยการส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรม
อนามัยแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมอนามัยซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายหรือการอนามัยสิ่งแวดล้อมหนึ่งคน 
และให้ผู้อ านวยการส านักอนามัยกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดส านักอนามัยกรุงเทพมหานครซึ่ง
รับผิดชอบงานด้านกฎหมายหรือการอนามัยสิ่งแวดล้อมหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

  
มาตรา ๑๗/๓[๑๔]  คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุข

กรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัดหรือในเขตกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการตามนโยบาย แผนงาน และมาตรการตามมาตรา ๑๐ (๑) 
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(๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขตามท่ีรัฐมนตรี หรือ
คณะกรรมการมอบหมาย 

(๓) ให้ความเห็นแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น และให้ค าปรึกษาหรือสนับสนุ
นราชการส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับแนวทาง
ที่คณะกรรมการก าหนด 

(๔) ประสานงาน สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการและราชการส่วน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตามโครงการที่คณะกรรมการก าหนด โดยค านึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย 

(๕) สอดส่องหรือก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่มีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติการ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการ 

(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสาธารณสุขและการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

(๗) ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของอธิบดีกรมอนามัยตาม
มาตรา ๘/๑ 

(๘) ออกค าสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ที่เก่ียวข้องหรือวัตถุใด ๆ มาเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา 

(๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด หรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

  
มาตรา ๑๗/๔[๑๕]  การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการตาม

มาตรา ๑๗/๑ (๓) และ (๔) และกรรมการตามมาตรา ๑๗/๒ (๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี
คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา ๑๗/๕[๑๖]  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการสาธารณสุข

จังหวัด คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและ
คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง ให้น ามาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
หมวด ๓ 

การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย[๑๗] 

                   
  

มาตรา ๑๘[๑๘]  การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็น
อ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ แต่ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยส่วนรวม รัฐมนตรีมี
อ านาจออกกฎกระทรวงโดยค าแนะน าของคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการด าเนินการ
ร่วมกันได้ 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการตามวรรคหนึ่งแทน
ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน 
หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา ๑๙ ก็ได้ 
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บทบัญญัติตามมาตรานี้ และมาตรา ๑๙ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ด าเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนหรือก าจัดของ
เสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการด าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  
มาตรา ๑๙  ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท า

เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  
มาตรา ๒๐  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัด

สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 
(๑) ห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย นอกจากใน

ที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ 
(๒) ก าหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะและสถานที่เอกชน 

(๓) ก าหนดวิธีการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
หรือสถานที่ใด ๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ 

(๔)[๑๙] ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลอื่นที่
ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการแทน ในการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ไม่เกินอัตราที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ทั้งนี้ การจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้อง
ด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(๕) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย เพ่ือให้
ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ ปฏิบัติ ตลอดจนก าหนดอัตราค่าบริการข้ันสูงตามลักษณะการให้บริการที่ผู้รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ จะพึงเรียกเก็บได้ 

(๖) ก าหนดการอื่นใดที่จ าเป็นเพ่ือให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
หมวด ๔ 

สุขลักษณะของอาคาร 

                   
  

มาตรา ๒๑  เมื่อปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าอาคารหรือส่วนของอาคารใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่ง
ต่อเนื่องกับอาคาร มีสภาพช ารุดทรุดโทรม หรือปล่อยให้มีสภาพรกรุงรังจนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่
อาศัยหรือมีลักษณะไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะของการใช้เป็นที่อยู่อาศัย ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่ง
เป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนั้นจัดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอนอาคาร หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่ง
ต่อเนื่องกับอาคารทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจัดการอย่างอ่ืนตามความจ าเป็นเพ่ือมิให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือ
ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะภายในเวลาซึ่งก าหนดให้ตามสมควร 

  
มาตรา ๒๒  เมื่อปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าอาคารใดมีสินค้า เครื่องเรือนหรือสัมภาระสะสม

ไว้มากเกินสมควร หรือจัดสิ่งของเหล่านั้นซับซ้อนกันเกินไป จนอาจเป็นเหตุให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ให้โทษใด ๆ 
หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยหรือไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะของการใช้เป็นที่อยู่อาศัย ให้เจ้า
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พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารย้ายสินค้า เครื่องเรือนหรือ
สัมภาระออกจากอาคารนั้น หรือให้จัดสิ่งของเหล่านั้นเสียใหม่ เพ่ือมิให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือให้ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะหรือให้ก าจัดสัตว์ซึ่งเป็นพาหะของโรคภายในเวลาที่ก าหนดให้ตามสมควร 

  
มาตรา ๒๓  ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกค าสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ใด

ด าเนินการตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ และผู้นั้นละเลยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งภายในเวลาที่ก าหนด เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจด าเนินการแทนได้ โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าวต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการนั้น 

  
มาตรา ๒๔  เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมมิให้อาคารใดมีคนอยู่มากเกินไปจนอาจเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพของผู้อยู่ในอาคารนั้น ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก าหนดจ านวนคนต่อจ านวนพื้นที่ของอาคารที่ถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป ทั้งนี้ โดยค านึงถึงสภาพความเจริญ จ านวน
ประชากร และย่านชุมชนของแต่ละท้องถิ่น 

เมื่อมีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งแล้ว ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตาม
ประกาศนั้นยอมหรือจัดให้อาคารของตนมีคนอยู่เกินจ านวนที่รัฐมนตรีก าหนด 

  
หมวด ๕ 

เหตุร าคาญ 

                   
  

มาตรา ๒๕  ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้
ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุร าคาญ 

(๑) แหล่งน้ า ทางระบายน้ า ที่อาบน้ า ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า หรือสถานที่อ่ืนใดซึ่งอยู่ในท าเลไม่
เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการเททิ้งสิ่งใดเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษ 
หรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะน าโรค หรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

(๒) การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจ านวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

(๓) อาคารอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไม่มีการระบายอากาศ 
การระบายน้ า การก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษหรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็นหรือ
ละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

(๔) การกระท าใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน 
ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอ่ืนใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

(๕) เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา ๒๖  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ก่อเหตุร าคาญในที่หรือทาง

สาธารณะหรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุร าคาญด้วย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บ ารุงรักษา บรรดาถนน 
ทางบก ทางน้ า รางระบายน้ า คู คลอง และสถานที่ต่าง ๆ ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุร าคาญ ในการนี้ ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือเพ่ือระงับ ก าจัดและควบคุมเหตุร าคาญต่าง ๆ ได้ 

  



มาตรา ๒๗  ในกรณีที่มีเหตุร าคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดข้ึนในที่หรือทางสาธารณะ ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้บุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเก่ียวข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ
นั้น ระงับหรือป้องกันเหตุร าคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในค าสั่ง และถ้าเห็นสมควรจะให้กระท าโดยวิธี
ใดเพ่ือระงับหรือป้องกันเหตุร าคาญนั้น หรือสมควรก าหนดวิธีการเพ่ือป้องกันมิให้มีเหตุร าคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคต 
ให้ระบุไว้ในค าสั่งได้ 

ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าไม่มีการปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
วรรคหนึ่ง และเหตุร าคาญที่เกิดข้ึนอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระงับเหตุร าคาญ
นั้น และอาจจัดการตามความจ าเป็นเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญนั้นขึ้นอีก โดยบุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้อง
กับการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการนั้น 

  
มาตรา ๒๘  ในกรณีที่มีเหตุร าคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออก

ค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุร าคาญภายในเวลาอันสมควรตามท่ีระบุไว้ในค าสั่ง 
และถ้าเห็นว่าสมควรจะให้กระท าโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุร าคาญนั้น หรือสมควรก าหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุ
ร าคาญเกิดขึ้นในอนาคต ให้ระบุไว้ในค าสั่งได้ 

ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อ านาจระงับเหตุร าคาญนั้นและอาจจัดการตามความจ าเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุร าคาญเกิดข้ึนอีก และถ้าเหตุ
ร าคาญเกิดขึ้นจากการกระท า การละเลย หรือการยินยอมของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น เจ้าของหรือผู้
ครอบครองสถานที่ดังกล่าวต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการนั้น 

ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าเหตุร าคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนอาจเกิดอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน เจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะออกค าสั่งเป็นหนังสือห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่นั้น
ทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าได้มีการระงับเหตุร าคาญนั้นแล้วก็ได้ 

  
มาตรา ๒๘/๑[๒๐]  เมื่อปรากฏว่ามีเหตุร าคาญเกิดขึ้นตามมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๘ เป็นบริเวณ

กว้างจนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจประกาศก าหนดให้บริเวณ
ดังกล่าวเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุร าคาญ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การระงับเหตุร าคาญตามวรรคหนึ่ง และการจัดการตามความจ าเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุร าคาญ
นั้นเกิดขึ้นอีกในอนาคต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 

ในกรณีที่เหตุร าคาญตามวรรคหนึ่งได้ระงับจนไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนแล้ว 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศยกเลิกพ้ืนที่ควบคุมเหตุร าคาญนั้นโดยไม่ชักช้า 

  
หมวด ๖ 

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
                   

  
มาตรา ๒๙  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ

ประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออก
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ข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของพื้นที่ในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นเขต
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้ 

การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดให้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด หรือไม่เกินจ านวนที่ก าหนด หรือเป็นเขตท่ีการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
บางชนิดหรือบางประเภทต้องอยู่ในภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๐  ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 

๒๙ โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้น
ก าหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพ่ือรับสัตว์คืน ให้สัตว์นั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น แต่
ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืน หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่น
จะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงก าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือ
ขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้ว ให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์ 

ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืน
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่ราชการส่วน
ท้องถิ่นตามจ านวนที่ได้จ่ายจริงด้วย 

ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อ
ประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 

  
หมวด ๗ 

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

                   
  

มาตรา ๓๑  ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก าหนดให้กิจการใดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

  
มาตรา ๓๒  เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการที่ประกาศตามมาตรา ๓๑ ให้

ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดประเภทของกิจการตามมาตรา ๓๑ บางกิจการหรือทุกกิจการให้เป็นกิจการที่ต้องมีการ

ควบคุมภายในท้องถิ่นนั้น 

(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ัวไปส าหรับให้ผู้ด าเนินกิจการตาม (๑) ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแล
สภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๓  เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ (๑) ใช้บังคับ 

ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการตามประเภทที่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามมาตรา ๓๒ 
(๑) ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖ 



ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับ
ใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่ก าหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ (๒) ก็ได้ 

ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียวและส าหรับสถานที่แห่งเดียว 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
หมวด ๘ 

ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

                   
  

มาตรา ๓๔  ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 
๕๖ 

การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้ว จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖ 

ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์การของรัฐที่ได้
จัดตั้งตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่ แต่ในการด าเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตาม
บทบัญญัติอ่ืนแห่งพระราชบัญญัตินี้ด้วย และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้ง
ตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

  
มาตรา ๓๕  เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลตลาด ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผังและหลักเกณฑ์เก่ียวกับสิ่งปลูกสร้างและสุขลักษณะ 

(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของและการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
กิจการตลาด 

(๓) ก าหนดเวลาเปิดและปิดตลาด 

(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษา
ความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย การจัดให้มีที่รวบรวมหรือก าจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย การระบายน้ าทิ้ง การระบายอากาศ การจัดให้มีการป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันการ
ระบาดของโรคติดต่อ 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๖  ผู้ใดขายของหรือช่วยขายของในตลาด ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้

ในข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๓๗ 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  



มาตรา ๓๗  เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลการขายของในตลาด ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือให้ผู้ขายของ และผู้ช่วยขายของในตลาดปฏิบัติให้ถูกต้อง
เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดบริเวณท่ีขายของ สุขลักษณะส่วนบุคคล และสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการ
จ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินค้าอ่ืน รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ าใช้และ
ของใช้ต่าง ๆ 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๘  ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่ง

มีพ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
มาตรา ๕๖ ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพ่ือขอรับหนังสือ
รับรองการแจ้งตามมาตรา ๔๗ ก่อนการจัดตั้ง 

  
มาตรา ๓๙  ผู้จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 

๕๖ หรือหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา ๔๘ และผู้จ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารในสถานที่
จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารตามมาตรา ๓๘ ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๔๐ หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๔๐  เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมหรือก ากับดูแลสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม

อาหารที่ได้รับใบอนุญาต หรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดประเภทของสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามประเภทของอาหาร
หรือตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการหรือตามวิธีการจ าหน่าย 

(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดตั้ง ใช้ และดูแลรักษาสถานที่และสุขลักษณะของบริเวณท่ีใช้
จ าหน่ายอาหาร ที่จัดไว้ส าหรับบริโภคอาหาร ที่ใช้ท า ประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือที่ใช้สะสมอาหาร 

(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อ 

(๔) ก าหนดเวลาจ าหน่ายอาหาร 

(๕) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จ าหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหารและผู้
ให้บริการ 

(๖) ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บ
รักษาหรือสะสมอาหาร 

(๗) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้ าใช้ และของใช้อ่ืน ๆ 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
หมวด ๙ 

การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 



                   
  

มาตรา ๔๑  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชน์ใช้สอยของ
ประชาชนทั่วไป 

ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัด
วางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖ 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินค้า 
ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้า และสถานที่ท่ีจะจัดวางสินค้า เพ่ือจ าหน่ายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใด
เป็นปกติ รวมทั้งจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 

การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้า หรือสถานที่จัดวาง
สินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระท าได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว 

  
มาตรา ๔๒  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรมีอ านาจออก

ประกาศดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขตห้ามจ าหน่าย

หรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด 

(๒) ก าหนดบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขตท่ีห้าม
จ าหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบางประเภท หรือเป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินค้าตามก าหนดเวลา หรือเป็นเขตห้ามจ าหน่าย
สินค้าโดยวิธีการจ าหน่ายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจ าหน่ายสินค้า
ในบริเวณนั้น 

ในการด าเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ท า
การของราชการส่วนท้องถิ่นและบริเวณท่ีจะก าหนดเป็นเขตตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี และต้องก าหนดวันที่จะ
บังคับตามประกาศนั้นมิให้น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ 

  
มาตรา ๔๓  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและการควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จ าหน่ายหรือผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้า 

(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บ
หรือสะสมอาหารหรือสินค้าอ่ืน รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ าใช้ และของใช้ต่าง ๆ 

(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดวางสินค้าและการเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

(๔) ก าหนดเวลาส าหรับการจ าหน่ายสินค้า 

(๕) ก าหนดการอื่นที่จ าเป็นเพ่ือการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการ
ป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อ 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
หมวด ๑๐ 

อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข 



                   
  

มาตรา ๔๔  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขมีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้
ส่งเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลา
ท าการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ให้มีอ านาจ
สอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้งหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
หรือสถานที่นั้น 

(๓) แนะน าให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขใน
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือตามข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์ใน
การด าเนินคดีหรือเพ่ือน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น 

(๕) เก็บหรือน าสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิดเหตุร าคาญ
จากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจ าเป็นได้โดยไม่ต้อง
ใช้ราคา 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามวรรคหนึ่งในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น บุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวงต่อบุคคลซึ่ง
เกี่ยวข้องในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย และให้บุคคลซึ่งเก่ียวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๔๕  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ด าเนินกิจการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ปฏิบัติไม่

ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือค าสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการด าเนินกิจการนั้น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้ด าเนิน
กิจการนั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้ด าเนินกิจการไม่แก้ไข หรือถ้าการด าเนินกิจการนั้นจะก่อให้เกิด
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้น
หยุดด าเนินกิจการนั้นไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้ว
ก็ได้ 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ก าหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งไว้ตาม
สมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีค าสั่งให้หยุดด าเนินกิจการทันที และต้องท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้
ด าเนินกิจการซึ่งจะต้องปฏิบัติตามค าสั่งทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้ด าเนินกิจการหรือผู้ด าเนินกิจการไม่ยอมรับค าสั่ง
ดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือ
ส านักท าการงานของผู้ด าเนินกิจการ และให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบค าสั่งแล้ว ตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึงหรือวันปิดค าสั่ง 
แล้วแต่กรณี 



[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๔๖  ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้องหรือมีการกระท าใด ๆ ที่ฝ่า

ฝืนต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้า
พนักงานสาธารณสุขแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขซึ่งตรวจพบเหตุนั้นแจ้งต่อคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี พิจารณาด าเนินการตามมาตรา ๑๑[๒๑] 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนรวมซึ่ง
สมควรจะด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้กระท าการไม่ถูกต้องหรือฝ่า
ฝืนดังกล่าวแก้ไขหรือระงับเหตุนั้น หรือด าเนินการใด ๆ เพ่ือแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ตามสมควร แล้วให้แจ้งเจ้า
พนักงานท้องถิ่นทราบ 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๔๗  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงาน

สาธารณสุข และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๔ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา และเพ่ือประโยชน์ในการจับกุมหรือปราบปรามผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

  
หมวด ๑๑ 

หนงัสือรับรองการแจ้ง 

                   
  

มาตรา ๔๘  การแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบเพ่ือด าเนินกิจการตามมาตรา ๓๘ และหนังสือ
รับรองการแจ้ง ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น 

เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการประกอบกิจการ
ตามท่ีแจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่ก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรค
หนึ่ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันท าการนับ
แต่วันที่ได้รับการแจ้ง 

ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะก าหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับ
หนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายในเจ็ดวัน
ท าการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินการ

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a136/%a136-20-9999-update.htm#_ftn21


แก้ไขภายในเวลาที่ก าหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันท าการ นับ
แต่วันที่ได้รับการแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่ก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๔๙  ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็น

ได้ง่าย ณ สถานที่ที่ด าเนินกิจการตลอดเวลาที่ด าเนินกิจการ 

  
มาตรา ๕๐  ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้ผู้ได้รับ

หนังสือรับรองการแจ้งยื่นค าขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้ทราบถึงการสูญหาย ถูก
ท าลาย หรือช ารุด 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๕๑  เมื่อผู้แจ้งตามมาตรา ๔๘ ประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการด าเนินกิจการให้แก่บุคคล

อ่ืน ให้แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย 

  
มาตรา ๕๒  ในกรณีที่ผู้ด าเนินกิจการใดด าเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้ง

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๘ และเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เพราะเหตุที่ฝ่าฝืนด าเนินกิจการโดย
มิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง ยังฝ่าฝืนด าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ด าเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
มาตรา ๔๘ ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งห้ามการด าเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่ก าหนดซึ่งต้องไม่
เกินสองปีก็ได้ 

  
มาตรา ๕๓  การแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๘ และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตามมาตรา ๕๒ ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้แจ้งหรือผู้ด าเนินกิจการทราบ ในกรณีท่ีไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือ ให้
ส่งหนังสือการแจ้งหรือค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือ
ส านักท าการงานของผู้ที่ต้องรับหนังสือ และให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบหนังสือดังกล่าวแล้วตั้งแต่เวลาที่หนังสือไปถึงหรือ
วันปิดหนังสือ แล้วแต่กรณี 

  
หมวด ๑๒ 

ใบอนุญาต 

                   
  

มาตรา ๕๔  ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้การประกอบกิจการใดหรือการกระท าใดต้อง
ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขการขอ และการออกใบอนุญาตในเรื่องนั้นได้ 



เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ
ด ารงชีพของประชาชน ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษาก าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาตตาม
วรรคหนึ่ง[๒๒] 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๕๕  บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก

ใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตนั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอต่ออายุใบอนุญาต และการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้
เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๕๖  เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้น
ทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอ
แก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
ได้รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือ
ตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๕๗  ผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้

ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

  
มาตรา ๕๘  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่น

ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด 
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การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขท่ีก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๕๙  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตส าหรับกิจการใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม

บทแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่ง
พักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๖๐  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ

ใบอนุญาต 

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 

(๒) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต และการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ
สุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๖๑  ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ

ใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต 
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้ทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๖๒  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก

ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

  
หมวด ๑๓ 

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

                   
  

มาตรา ๖๓  ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดค่าธรรมเนียมตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 



  
มาตรา ๖๔  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของราชการส่วน

ท้องถิ่น 

  
มาตรา ๖๕  ในกรณีที่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับการด าเนินกิจการที่ต้องแจ้ง

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนด าเนินกิจการหรือต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับ
ใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราและตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นตลอดเวลาที่
ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการ
เสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น 

ในกรณีท่ีผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจ านวน 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
หมวด ๑๔ 

การอุทธรณ์ 
                   

  
มาตรา ๖๖[๒๓]  ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีค าสั่งตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗ วรรค

หนึ่ง มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๘ วรรคห้า มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๖๕ วรรคสอง หรือ
มีค าสั่งในเรื่องการไม่ออกใบอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามบทแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีค าสั่งตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง ถ้าผู้รับค าสั่งไม่พอใจค าสั่ง
ดังกล่าว ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่ง 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค าสั่ง เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์จะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามค าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว 

  
มาตรา ๖๖/๑[๒๔]  ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ประกอบด้วย 

(๑) อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานกรรมการ 

(๒) ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของคณะกรรมการจากผู้มีความรู้
ความสามารถ หรือประสบการณ์ในด้านการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อมอีกไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ 
ในจ านวนนี้ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนอย่างน้อยหนึ่งคน 

ให้รองอธิบดีกรมอนามัยซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดี
กรมอนามัยแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมอนามัยจ านวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรค
หนึ่ง (๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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มาตรา ๖๖/๒[๒๕]  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งตามมาตรา ๖๖ 

(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า หรือสั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสารหรือหลักฐาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 

(๓) สอบถามข้อเท็จจริงหรือกระท าการใด ๆ เท่าท่ีจ าเป็น เพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์ 

  
มาตรา ๖๖/๓[๒๖]  การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖/๑ และการแต่งตั้ง

และการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้น ามาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๖๗[๒๗]  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในเก้า

สิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ แล้วแจ้งค าวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้ อุทธรณ์ และเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข แล้วแต่กรณี 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 

  
หมวด ๑๕ 

บทก าหนดโทษ 

                   
  

มาตรา ๖๘[๒๘]  ผู้ใดฝ่าฝืนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่น
บาท 

  
มาตรา ๖๘/๑[๒๙]  ผู้ใดฝ่าฝืนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๖ ในกรณีที่เก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อ

หรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๖๙[๓๐]  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง โดยไม่มีเหตุ

หรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๘ วรรคสอง หรือ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตามมาตรา ๘ วรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๗๐[๓๑]  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๗ 

คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๗/๓ (๘) หรือ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖/๒ (๒) โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๗๑[๓๒]  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๙ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษจ าคุก

ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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มาตรา ๗๒[๓๓]  ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามมาตรา ๓๘ ซึ่งมีพ้ืนที่

เกินสองร้อยตารางเมตรโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามวรรคหนึ่ง ซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อย
ตารางเมตร โดยไม่มีหนังสือรับรองการแจ้ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพัน
บาท 

  
มาตรา ๗๓[๓๔]  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๐ (๕) มาตรา ๓๒ (๒) 

มาตรา ๓๕ (๑) หรือ (๔) หรอืมาตรา ๔๐ (๒) หรือ (๓) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ (๒) หรือ (๓) หรือมาตรา ๔๐ 
(๑) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท 

  
มาตรา ๗๓/๑[๓๕]  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๐ (๑) (๒) (๓) หรือ (๖) 

ในกรณีที่เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อหรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา ๗๓/๒[๓๖]  ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๐ (๕) ใน

กรณีเก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อ หรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๗๔[๓๗]  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา 

๒๗ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศท่ีออกตามมาตรา ๒๘/
๑ วรรคสอง โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๓ 
มาตรา ๒๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพัน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๗๕[๓๘]  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๔ วรรคสอง ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินห้าพันบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสองพันห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน 

  
มาตรา ๗๖[๓๙]  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดไว้ใน

ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๑ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

  
มาตรา ๗๗[๔๐]  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม

มาตรา ๔๒ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
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มาตรา ๗๘[๔๑]  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ หรือฝ่าฝืนประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
มาตรา ๔๒ (๒) หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

  
มาตรา ๗๙[๔๒]  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารหรือ

หลักฐาน หรือขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๔ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๘๐[๔๓]  ผู้ด าเนินกิจการผู้ใดด าเนินกิจการในระหว่างที่มีค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้

หยุดด าเนินกิจการ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๕ มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๖๕ วรรค
สอง โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละสองหมื่นห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 

  
มาตรา ๘๑[๔๔]  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง โดย

ไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๘๒[๔๕]  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพัน

ห้าร้อยบาท 

  
มาตรา ๘๓[๔๖]  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสอง

พันห้าร้อยบาท 

  
มาตรา ๘๔[๔๗]  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดด าเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละสองหมื่นห้าพันบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน 

  
มาตรา ๘๔/๑[๔๘]  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคล

นั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของ
นิติบุคคลนั้น หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการ และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการ
จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

  
มาตรา ๘๕[๔๙]  ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
และผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการในสังกัด
กรุงเทพมหานครเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน 

(๒) ในเขตจังหวัดอ่ืน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผู้บังคับการต ารวจภูธร
จังหวัด เป็นกรรมการ และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขานุการ และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน 
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บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจ าคุก หรือไม่ควรถูก
ฟ้องร้อง ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอ านาจเปรียบเทียบ 

ส าหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเป็นความผิดที่มีโทษจ าคุกไม่เกินสามเดอืน หรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ คณะกรรมการเปรียบเทียบอาจมอบหมายให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบได้ด้วย 

การเปรียบเทียบของคณะกรรมการเปรียบเทียบและเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมอบหมาย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  
หมวด ๑๖ 

บทเฉพาะกาล 

                   
  

มาตรา ๘๖  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการใดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดย
พระราชบัญญัตินี้อยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและกิจการนั้นมีลักษณะเช่นเดียวกับกิจการที่จะต้องได้รับ
ใบอนุญาตหรือต้องแจ้งและได้รับหนังสือรับรองการแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้นั้นประกอบกิจการนั้นต่อไปได้
เสมือนเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตหรือเป็นผู้ที่ได้แจ้งและได้รับหนังสือรับรองการแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว แต่เมื่อ
ใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุและผู้นั้นยังคงประสงค์จะด าเนินกิจการต่อไป ผู้นั้นจะต้องมาด าเนินการขอรับใบอนุญาต
หรือแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้ก่อนการด าเนินการ 

  
มาตรา ๘๗  ผู้ซึ่งประกอบกิจการใดที่ไม่ต้องแจ้งและได้รับหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายว่า

ด้วยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ แต่เป็นกิจการที่จะต้องแจ้งและได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง
ตามพระราชบัญญัตินี้ และมิใช่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตอยู่แล้วตามมาตรา ๘๖ ให้ยังคงประกอบกิจการได้ต่อไป แต่
จะต้องมาด าเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในก าหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๘๘  ผู้ซึ่งประกอบกิจการใดท่ีมิได้เป็นกิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ

สาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ แต่เป็นกิจการที่จะต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคง
ประกอบกิจการได้ต่อไป แต่จะต้องมายื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายในก าหนดเวลาเก้าสิบวันนับ
แต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อได้ยื่นค าขอแล้วให้ยังคงประกอบกิจการได้ต่อไปจนกว่าจะมีค าสั่งไม่ออก
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๘๙  บรรดากิจการต่าง ๆ ที่ก าหนดให้เป็นกิจการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตราย

แก่สุขภาพตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ และการแต่งผมตามมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ ให้ถือว่าเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับ
มาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ 

  



มาตรา ๙๐  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ข้อบังคับ หรือค าสั่งของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขซึ่งได้ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขซึ่งถูก
ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มี
กฎกระทรวง ประกาศ ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท์  ปันยารชุน 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช 
๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย พุทธศักราช ๒๔๘๐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการด าเนินงานควบคุมดูแลในด้านสาธารณสุข ได้ใช้บังคับมานานแล้ว แม้ว่าจะได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมอีก
หลายครั้งก็ตาม แต่ก็ยังไม่อาจทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าของสังคม จ าเป็นต้องขยาย
ขอบเขตการก ากับดูแลกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขในด้านต่าง ๆ ให้กว้างขวางขึ้น เพื่อสามารถน ามา
ปรับใช้กับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้ทันท่วงที และโดยที่ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าการสาธารณสุขเป็นเรื่องเกี่ยวพันกับ
ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมของมนุษย์อย่างใกล้ชิด แต่บทบัญญัติของกฎหมายปัจจุบันยังมิได้ก าหนดมาตรการ
ก ากับดูแลและป้องกันเกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดล้อมไว้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สมควร
ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมให้มีลักษณะการก ากับดูแลและติดตาม และปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่และบทก าหนดโทษตามกฎหมายปัจจุบันให้สามารถบังคับให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด ฉะนั้น เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสังคมปัจจุบัน และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในด้าน
การก ากับดูแลและป้องกันเก่ียวกับการอนามัยสิ่งแวดล้อม สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและ
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ยเสียใหม่ และรวมกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็นฉบับเดียวกัน 
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕[๕๐] 

  
มาตรา ๓๕  ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก้ไขค าว่า “อธิบดีกรมควบคุม

โรคติดต่อ” เป็น “อธิบดีกรมควบคุมโรค” 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการข้ึนใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอน
กิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว 
และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้
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ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
อ านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีความ
ชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ านาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของ
ส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมาย
ให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอน
อ านาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมา
เป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
  
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐[๕๑] 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ก าหนดบทนิยามค าว่า “มูลฝอย” ยังไม่ชัดเจน ซึ่งท าให้อ านาจของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยมีความซ้ าซ้อนกัน บทนิยามในเรื่อง “ราชการส่วนท้องถิ่น” และ “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” ไม่สอดคล้องกับ
กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งผลจากการปฏิรูประบบราชการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้เปลี่ยนแปลงหน่วยงานก ากับ
ดูแลราชการส่วนท้องถิ่น และยังมีหน่วยงานอื่นที่ท าหน้าที่สนับสนุนและเกี่ยวข้องกับการด าเนินการในเรื่องการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จึงต้องปรับองค์ประกอบในคณะกรรมการสาธารณสุข นอกจากนี้การด าเนินงานเรื่อง
การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไม่ได้ให้อ านาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและก าหนด
วิธีการในเรื่องดังกล่าวประกอบกับมิได้มีบทก าหนดโทษในเรื่องมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชนไว้รวมถึงสมควรก าหนดให้อ านาจรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขออกประกาศเรื่องที่
เป็นรายละเอียดทางเทคนิควิชาการหรือเรื่องที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามสภาพสังคม เพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐[๕๒] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๒๒  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดประกอบด้วยกรรมการตาม

มาตรา ๑๗/๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดไป
พลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๗/๑ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ  ทั้งนี้ ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งรับผิดชอบ
งานด้านกฎหมายและการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านละหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

  
มาตรา ๒๓  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครประกอบด้วยกรรมการ

ตามมาตรา ๑๗/๒ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
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นี้ และให้ผู้อ านวยการส านักอนามัยกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ
สาธารณสุขกรุงเทพมหานครไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๗/๒ (๓) แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้ ให้อธิบดีกรมอนามัยแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมอนามัยซึ่ง
รับผิดชอบงานด้านกฎหมายหรือการอนามัยสิ่งแวดล้อมหนึ่งคน และให้ผู้อ านวยการส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร
แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดส านักอนามัยกรุงเทพมหานครซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายหรือการอนามัยสิ่งแวดล้อม
หนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

  
มาตรา ๒๔  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา 

๖๖/๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และให้
รองอธิบดีกรมอนามัยซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖๖/๑ (๓) แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้ ให้อธิบดีกรมอนามัยแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมอนามัยจ านวนสองคน 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

  
มาตรา ๒๕  อุทธรณ์ท่ีได้ยื่นและยังคงค้างพิจารณาอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้

เป็นอ านาจของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

  
มาตรา ๒๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ ไม่มีกลไกหรือหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายในระดับพ้ืนที่โดยตรง ท าให้การจัดการปัญหาด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ประกอบกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
ท าให้มีปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนมากขึ้น สมควรก าหนดให้มีคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครท าหน้าที่ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายในระดับพ้ืนที่โดย
ค านึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจประกาศพ้ืนที่ควบคุมเหตุ
ร าคาญเพ่ือระงับและจัดการตามความจ าเป็นมิให้เหตุร าคาญนั้นเกิดขึ้นอีก ตลอดจนก าหนดให้ผู้ขออนุญาตในกิจการ
บางประเภทหรือบางขนาดต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศก าหนดก่อนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต  นอกจากนี้ เพ่ืออ านวยความยุติธรรมแก่
ประชาชน สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์ให้เกิดความรอบคอบโดยให้มีคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และก าหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษ
และบทบัญญัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

  
  
  



  
  
  
  

วศิน/ผู้จัดท า 

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

  
ชวัลพร/เพิ่มเติม 

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

  
  
  
  
  
  
 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เลม่ ๑๐๙/ตอนท่ี ๓๘/หน้า ๒๗/๕ เมษายน ๒๕๓๕ 
[๒] มาตรา ๔ บทนิยามค าว่า “มูลฝอย” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๓] มาตรา ๔ บทนิยามค าว่า “ราชการส่วนท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔] มาตรา ๔ บทนิยามค าว่า “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๕] มาตรา ๔ บทนิยามค าว่า “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ

ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๖] มาตรา ๖ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๗] มาตรา ๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบญัญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๘] มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๙] มาตรา ๑๐ (๖/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๐] มาตรา ๑๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๑] หมวด ๒/๑ คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร มาตรา ๑๗/๑ 

ถึง มาตรา ๑๗/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๒] มาตรา ๑๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๓] มาตรา ๑๗/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๔] มาตรา ๑๗/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๕] มาตรา ๑๗/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๖] มาตรา ๑๗/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๗] ช่ือหมวด ๓ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๑๘] มาตรา ๑๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๑๙] มาตรา ๒๐ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสขุ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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[๒๐] มาตรา ๒๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๒๑] มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๒๒] มาตรา ๕๔ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบญัญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๒๓] มาตรา ๖๖ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๒๔] มาตรา ๖๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๒๕] มาตรา ๖๖/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๒๖] มาตรา ๖๖/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๒๗] มาตรา ๖๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๒๘] มาตรา ๖๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๒๙] มาตรา ๖๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๓๐] มาตรา ๖๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๓๑] มาตรา ๗๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๓๒] มาตรา ๗๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๓๓] มาตรา ๗๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๓๔] มาตรา ๗๓ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๓๕] มาตรา ๗๓/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๓๖] มาตรา ๗๓/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๓๗] มาตรา ๗๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๓๘] มาตรา ๗๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๓๙] มาตรา ๗๖ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔๐] มาตรา ๗๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔๑] มาตรา ๗๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔๒] มาตรา ๗๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔๓] มาตรา ๘๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔๔] มาตรา ๘๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔๕] มาตรา ๘๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔๖] มาตรา ๘๓ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔๗] มาตรา ๘๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔๘] มาตรา ๘๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔๙] มาตรา ๘๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๕๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
[๕๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๒๘ ก/หน้า ๑/๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ 
[๕๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๖๕ ก/หน้า ๔๘/๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติ 
การขุดดินและถมดิน 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เป็นปีที่ ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 

๒๕๔๓” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในท้องที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เทศบาล 
(๒) กรุงเทพมหานคร 
(๓) เมืองพัทยา 
(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังขึ้น ซึ่งรัฐมนตรี

ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
(๕) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๖) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๑๖ ก/หน้า ๔๑/๗ มีนาคม ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการขุดดินหรือถมดิน ถ้าการขุดดิน
หรือถมดินอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ประชาชน รัฐมนตรีจะประกาศกําหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ในท้องที่อ่ืนนอกจากท้องที่ตาม
วรรคหนึ่งตามที่เห็นว่าจําเป็นก็ได้ 

ประกาศตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศไว้โดยเปิดเผยก่อนวันใช้
บังคับไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ประกาศดังกล่าวให้ปิดไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ 
ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล ที่ทําการกํานัน และที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน แห่งท้องที่ที่กําหนดไว้ใน
ประกาศ 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด หรือทราย และอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ที่เจือปนกับดิน 
“พ้ืนดิน” หมายความว่า พ้ืนผิวของที่ดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ 
“ขุดดิน” หมายความว่า กระทําแก่พ้ืนดินเพื่อนําดินขึ้นจากพื้นดิน หรือทําให้พ้ืนดิน

เป็นบ่อดิน 
“บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พ้ืนดิน ที่เกิดจากการขุดดิน 
“ถมดิน” หมายความว่า การกระทําใด ๆ ต่อดินหรือพื้นดินเพื่อให้ระดับดินสูงขึ้น

กว่าเดิม 
“เนินดิน” หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพ้ืนดินโดยการถมดิน 
“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน ที่ต้ัง และขอบเขตของ

ที่ดินที่จะขุดดินหรือถมดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง 
“รายการ” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึก

ของบ่อดินที่จะขุดดิน หรือความสูงของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดิน 
ระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอ่ืน วิธีการป้องกันการ
พังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า 
(๑) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล 
(๒) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๓) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา 
(๔) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับในเขตองค์การ

บริหารส่วนตําบล 
(๕) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย

โดยเฉพาะจัดต้ังขึ้นกําหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น สําหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
(๖) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สําหรับในเขตท้องที่อ่ืน นอกจาก (๑) ถึง (๕) 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งต้ังให้ปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่การขุดดินและถมดินซึ่งกระทําได้โดย
อาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่นที่ได้กําหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้ตามกฎหมายนั้นแล้ว 

 
มาตรา ๖  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 

ตลอดจนการอื่นที่จําเป็นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด 

(๑) บริเวณห้ามขุดดินหรือถมดิน 
(๒) ความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินตามชนิดของดิน ความ

ลึกและขนาดของบ่อดินที่จะขุดดิน ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดิน และระยะห่างจากขอบ
บ่อดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอ่ืน 

(๓) วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
(๔) วิธีการให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก 
(๕) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นในการขุดดินหรือถมดิน 
 
มาตรา ๗  ในกรณีที่ได้มีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ แล้ว 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๘ 
ในกรณีที่ยังมิได้มีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ ให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกําหนดเรื่องนั้นได้ 
ในกรณีที่ได้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกําหนดเรื่องใดตามวรรคสองแล้ว ถ้าต่อมามี

การออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องนั้น ให้ข้อกําหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับ
กฎกระทรวงเป็นอันยกเลิก และให้ข้อกําหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
กฎกระทรวงยังคงใช้บังคับต่อไปได้จนกว่าจะมีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นใหม่ตามมาตรา ๘ แต่ต้องไม่
เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

การยกเลิกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคสาม ย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อการ
ดําเนินการที่ได้กระทําไปแล้วโดยถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น 

 
มาตรา ๘  ในกรณีที่ได้มีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ แล้ว 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องนั้นได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกําหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพิ่มเติมจากที่

กําหนดไว้ในกฎกระทรวง โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว 
(๒) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกําหนดเรื่องนั้นขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวง

ดังกล่าว เนื่องจากมีความจําเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่น 
การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม (๒) ให้มีผลใช้บังคับได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี 
คณะกรรมการจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบใน

ข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม (๒) ให้เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น ถ้าไม่ให้
ความเห็นชอบให้แจ้งเหตุผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทราบด้วย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ถ้าคณะกรรมการพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นไม่เสร็จภายในกําหนดเวลาตาม
วรรคสาม ให้ถือว่าคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบในข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นแล้ว และให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไป ถ้ารัฐมนตรีไม่สั่งการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น ให้ถือว่ารัฐมนตรีได้อนุมัติตามวรรคสอง 

 
มาตรา ๙  การแจ้งหรือการส่งคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ทําเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้แจ้ง ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน เจ้าของที่ดิน หรือ
ตัวแทน แล้วแต่กรณี ณ ภูมิลําเนาของผู้นั้น หรือจะทําเป็นหนังสือและให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อ
รับแทนการส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ 

ในกรณีที่ไม่อาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ให้ปิดประกาศสําเนาหนังสือแจ้งหรือ
คําสั่ง แล้วแต่กรณี ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ บริเวณที่มีการขุดดินหรือถมดิน และให้ถือว่าผู้
แจ้ง ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน เจ้าของที่ดิน หรือตัวแทน ได้ทราบคําสั่งนั้น เมื่อพ้นกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้
มีการปิดประกาศดังกล่าว 

 
มาตรา ๑๐  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน 

   
 

มาตรา ๑๑  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการขุดดินและ
ถมดิน” ประกอบด้วยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง*เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกรมทรัพยากร
ธรณี ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมศิลปากร 
ผู้แทนสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* ผู้แทนกรมการผังเมือง ผู้แทนสภา
วิศวกร และผู้แทนสภาสถาปนิกแห่งละหนึ่งคนและผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสี่คนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการ และให้หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง* 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๒  ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้คําแนะนําในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ 
(๒) ให้คําแนะนําแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) พิจารณาอุทธรณ์คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง 
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๓  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในกรณีมีการแต่งต้ังกรรมการในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งต้ังไว้แล้วยังมีวาระอยู่ใน
ตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่งต้ังเพิ่มขึ้นหรือแต่งต้ังแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังนั้นอยู่ใน
ตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งต้ังไว้แล้วนั้น 

กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองคราวติดต่อกัน 
 
มาตรา ๑๔  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๓ กรรมการซึ่ง

รัฐมนตรีแต่งต้ังพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด

ที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๑๕  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๖  คณะกรรมการมีอํานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือ

ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ตลอดจนเชิญบุคคลใด ๆ มาให้ข้อเท็จจริง คําอธิบาย 
คําแนะนําหรือความเห็นได้ 

ให้นํามาตรา ๑๕ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 

หมวด ๒ 
การขุดดิน 

   
 

มาตรา ๑๗  ผู้ใดประสงค์จะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสาม
เมตรหรือมีพ้ืนที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกาศกําหนด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยยื่น
เอกสารแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทําการขุดดิน 
(๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง 
(๓) รายการที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ 
(๔) วิธีการขุดดินและการขนดิน 
(๕) ระยะเวลาทําการขุดดิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๖) ช่ือผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(๗) ที่ต้ังสํานักงานของผู้แจ้ง 
(๘) ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอ่ืนมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทําการขุดดิน 
(๙) เอกสารและรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 
ถ้าผู้แจ้งได้ดําเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้น
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทําการขุดดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ต้ังแต่วันที่ได้รับ
ใบรับแจ้ง 

ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่มีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้แจ้ง
ได้รับแจ้งให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งให้การแจ้งตาม
วรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นผล 

ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคสาม ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 

ผู้ได้รับใบรับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๘  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก็บได้ตามมาตรา ๑๗ วรรคห้า ให้เป็น

รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่มีการขุดดินนั้น 
 
มาตรา ๑๙  ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ ต้องเก็บใบรับแจ้ง 

แผนผัง บริเวณและรายการไว้ที่สถานที่ขุดดินหนึ่งชุด และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้ 
ถ้าใบรับแจ้งชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ให้ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ 

ขอรับใบแทนใบรับแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบถึงการชํารุดสูญหาย
หรือถูกทําลายดังกล่าว 

 
มาตรา ๒๐  ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ ต้องทําการขุดดินให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงที่

ออกตามมาตรา ๖ 
 
มาตรา ๒๑  ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ ต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตาม

มาตรา ๒๐ และต้องรับผิดในการกระทําของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระทําในทางการที่จ้างหรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
มาตรา ๒๒  การได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๗ ไม่เป็นเหตุ

คุ้มครองการขุดดินที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อสภาพแวดล้อม ผู้ขุดดิน
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ลูกจ้างหรือตัวแทน ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อ
การนั้น เว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๒๓  การขุดบ่อน้ําใช้ที่มีพ้ืนที่ปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตร ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
มาตรา ๒๔  การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินไม่เกินสามเมตร เมื่อจะขุดดิน

ใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อ่ืนในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน ต้องจัดการ
ป้องกันการพังทลายของดินตามวิสัยที่ควรกระทํา 

 
มาตรา ๒๕  ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดําบรรพ์ หรือแร่ที่มี

คุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๓ หรือ
มาตรา ๒๔ หยุดการขุดดินในบริเวณนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่พบและให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้กรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรธรณี แล้วแต่กรณี 
ทราบโดยด่วน ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้ขุดดินปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 
หมวด ๓ 
การถมดิน 

   
 

มาตรา ๒๖  ผู้ใดประสงค์จะทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับ
ที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพ้ืนที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่ตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด ต้องจัดให้มีการระบายน้ําเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
แก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอ่ืน 

พ้ืนที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินสองพันตารางเมตร 
การถมดินที่มีพ้ืนที่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายน้ําตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งการถม
ดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 

ถ้าผู้แจ้งได้ดําเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคสามโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้น
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทําการถมดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ต้ังแต่วันที่ได้รับ
ใบรับแจ้ง ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๗ วรรคสาม วรรคสี่และวรรคห้า มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และ
มาตรา ๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๗  ผู้ถมดินตามมาตรา ๒๖ ต้องทําการถมดินให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงที่

ออกตามมาตรา ๖ 
 
มาตรา ๒๘  ผู้ถมดินตามมาตรา ๒๖ ต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตาม

มาตรา ๒๗ และต้องรับผิดในการกระทําของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระทําในทางการที่จ้างหรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมวด ๔ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
   

 
มาตรา ๒๙  ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจได้รับความ

เสียหายจากการขุดดินหรือถมดินอันไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๗ มีสิทธิร้อง
ขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้หยุดการขุดดินหรือถมดินนั้นได้ 

เมื่อได้รับคําร้องขอตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้า
ไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดินและรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็น
ว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการขุดดินหรือถมดินนั้น ให้มีอํานาจออกคําสั่งเป็น
หนังสือสั่งให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือถมดิน หรือจัดการป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั้นได้ตามท่ีเห็นสมควร 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรานี้ ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มอบหมายด้วย 

 
มาตรา ๓๐  พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินตาม

มาตรา ๑๗ หรือการถมดินตามมาตรา ๒๖ ว่าได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงหรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่  ทั้งนี้ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์
ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทําการ และให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือตัวแทน หรือเจ้าของ
ที่ดินอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๓๑  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการขุดดินหรือการถมดินได้ก่อหรือ

อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นให้มีคําสั่งให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการ
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือการถมดินนั้น แล้วแต่กรณี และให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือตามที่เห็นว่าจําเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับความ
เสียหายนั้นได้ 

ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีคําสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดินหรือ
เจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการ
แก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั้นตามที่เห็นว่าจําเป็นได้ แล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบทันที ถ้า
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบด้วยกับคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีคําสั่งสั่งให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามคําสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ และให้ถือว่าคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมา
ต้ังแต่ต้น 

ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่มีหนังสือสั่งภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้คําสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นอันสิ้นผล 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๓๒  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดง
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๓  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและ

พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๕ 
การอุทธรณ์ 

   
 

มาตรา ๓๔  ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินผู้ใดไม่พอใจคําสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้มีสิทธิอุทธรณ์คําสั่ง
ดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคําสั่ง 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ออกคําสั่งตามวรรคหนึ่งในฐานะเจ้า
พนักงานท้องถิ่นให้อุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคําสั่งของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าผู้อุทธรณ์ประสงค์จะขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ให้ยื่นคําขอทุเลาพร้อมอุทธรณ์ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการจะอนุญาตให้
ทุเลาโดยมีเงื่อนไขหรือไม่ก็ได้ หรือจะสั่งให้วางเงินหรือหลักทรัพย์ประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นก็ได้ 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี พิจารณาคําวินิจฉัยอุทธรณ์
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 

คําวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
 

หมวด ๖ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๓๕  ผู้ใดทําการขุดดินตามมาตรา ๑๗ หรือทําการถมดินตามมาตรา ๒๖ 
วรรคสาม โดยไม่ได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๖ 
วรรคสี่ แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

หากการกระทําตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในบริเวณห้ามขุดดินหรือถมดินตามมาตรา ๖ 
(๑) ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๖  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๗ ต้องระวางโทษปรับไม่

เกินสามหมื่นบาทและปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตาม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๓๗  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๓๘  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงาน

เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๓๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 
 
มาตรา ๓๙  ผู้ขุดดินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่ง

เดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๔๐  ผู้ใดได้รับคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดการขุดดินหรือการถมดิน

ตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนั้น ต้องระวาง
โทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๔๑  ผู้ใดได้รับคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้จัดการป้องกันความเสียหาย

ที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนั้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาทและปรับเป็นรายวันอีก
วันละไม่เกินห้าร้อยบาท ตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตาม 

 
มาตรา ๔๒  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกจากมาตรา ๓๕ วรรคสอง 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาได้
เมื่อผู้ต้องหาได้ชําระค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๔๓๒  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทําความผิดของ

นิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการ
และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษ
ตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

 
มาตรา ๔๔  ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าเจ้าของ

อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใกล้ชิดหรือติดต่อกับที่ดินที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นและได้รับความเสียหาย 
เนื่องจากการกระทําความผิดนั้น เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

                                                 
๒ มาตรา ๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับ

ความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๔๕  ผู้ใดขุดดินหรือถมดินอันมีลักษณะที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัตินี้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับในท้องที่ใด ให้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ 
หรือมาตรา ๒๖ แล้วแต่กรณี ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับในท้องที่นั้น 
และเมื่อได้ดําเนินการแล้วให้ถือว่าผู้นั้นได้รับใบรับแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย 
   

 
ค่าธรรมเนียม 
(๑) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน    ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 
(๒) ค่าคัดสําเนาหรือถ่ายเอกสาร   หน้าละ         ๕ บาท 
 
ค่าใช้จ่าย 
(๑) ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานที่  ให้จ่ายเท่าที่จําเป็นและใช้จ่ายไปจริง 

ขุดดินหรือถมดิน 
(๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบ  ให้จ่ายเท่าที่จําเป็นตามระเบียบ 

สถานที่ขุดดินหรือถมดิน  ของทางราชการแก่ผู้ไปทํางาน 
  เท่าอัตราของทางราชการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีปัจจุบันมีการขุดดินเพื่อนําดิน
ไปถมพื้นที่ที่ทําการก่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือเพื่อกิจการอื่นอย่างกว้างขวาง แต่การขุดดินหรือถมดิน
ดังกล่าวยังไม่เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการจึงอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินและความ
ปลอดภัยของประชาชนได้ สมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินเพื่อให้การขุดดินหรือถม
ดินในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่กฎหมาย
โดยเฉพาะจัดต้ังขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา และ
บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เขตผังเมืองรวมตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และในท้องที่อ่ืนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด 
เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๓ 

 
มาตรา ๙  ในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้แก้ไขคําว่า 

“กรมโยธาธิการ” เป็น “กรมโยธาธิการและผังเมือง” คําว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เป็น “อธิบดีกรม
โยธาธิการและผังเมือง” และคําว่า “ผู้แทนสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม” เป็น “ผู้แทน
สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดต้ังส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มี
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้
บัญญัติให้โอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วน
ราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอํานาจ
หน้าที่ที่โอนไปด้วย  ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน้าที่ว่าตาม
กฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของ
หน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอํานาจหน้าที่ และเพิ่มผู้แทน
ส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วน
ราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
       
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทน
นิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐๔ 
                                                 

๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๑๘ ก/หน้า ๑/๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคําวินิจฉัยว่า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในส่วนที่สันนิษฐานให้
กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษ
ทางอาญาร่วมกับการกระทําความผิดของนิติบุคคล โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระทําหรือเจตนาประการใด
อันเกี่ยวกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้มีคําวินิจฉัยในลักษณะดังกล่าวทํานอง
เดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ และ
พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖  ดังนั้น เพื่อแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอ่ืนที่มี
บทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กีรติกิต์ิ/ตรวจ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ 

 
คณิตา/ปรับปรุง 

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 

นุสรา/ตรวจ 
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

 
ปริญสินีย์/เพิ่มเติม 

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





พระราชบญัญตั ิ 1

พระราชบญัญติั 
ควบคมุอาคาร  
พ.ศ. 2522 

ภมูพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่8 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 

เป็นปีที ่34 ในรชักาลปจัจุบนั 
 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศวา่ 
 โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการก่อสรา้งอาคาร และกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการ
ก่อสรา้งในเขตเพลงิไหม ้และรวมเป็นกฎหมายฉบบัเดยีวกนั 
 จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัขิึน้ไวโ้ดยคาํแนะนําและยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิทาํ
หน้าทีร่ฐัสภา ดงัต่อไปน้ี 

 มาตรา 1 พระราชบญัญตัน้ีิเรยีกวา่ “พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522” 

 มาตรา 2 พระราชบญัญตัน้ีิใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา และจะใชบ้งัคบัในทอ้งที่
ใด มบีรเิวณเพยีงใด ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎกีา 
 1 สาํหรบัเขตทอ้งทีท่ีไ่ดม้กีารประกาศใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมอืงหรอืเขตทอ้งทีท่ีไ่ดเ้คยมี
การประกาศดงักลา่ว ใหใ้ชพ้ระราชบญัญตัน้ีิบงัคบัตามเขตของผงัเมอืงรวมนัน้โดยไมต่อ้งตราเป็นพระราชกฤษฎกีา 
 สาํหรบัอาคารสงู อาคารขนาดใหญ่พเิศษ อาคารชุมนุมคน และโรงมหรสพ ให้ใชบ้ทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัน้ีิ
บงัคบัไมว่า่ทอ้งทีท่ีอ่าคารนัน้ตัง้อยูจ่ะไดม้พีระราชกฤษฎกีาใหใ้ชบ้งัคบัพระราชบญัญตัน้ีิหรอืไมก่ต็าม 

 มาตรา 3 ใหย้กเลกิ 
  (1) พระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งอาคาร พทุธศกัราช 2479 
  (2) พระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2504 
  (3) ประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่192 ลงวนัที ่31 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 
  (4) พระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งในเขตเพลงิไหม ้พทุธศกัราช 2476 
  (5) พระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งในเขตเพลงิไหม ้(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2496 

 มาตรา 4 ในพระราชบญัญตัน้ีิ 
 “อาคาร” หมายความว่า ตกึ บา้น เรอืน โรง รา้น แพ คลงัสนิคา้ สาํนักงาน และสิง่ทีส่รา้งขึน้อย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจ
เขา้อยูห่รอืเขา้ใชส้อยได ้และหมายความรวมถงึ 
  (1) อฒัจนัทรห์รอืสิง่ทีส่รา้งขึน้อยา่งอื่นเพือ่ใชเ้ป็นทีชุ่มนุมของประชาชน 
  (2) เขือ่น สะพาน อุโมงค ์ทางหรอืท่อระบายน้ํา อู่เรอื คานเรอื ท่าน้ํา ท่าจอดเรอื รัว้ กําแพง หรอืประตู ที่
สรา้งขึน้ตดิต่อหรอืใกลเ้คยีงกบัทีส่าธารณะหรอืสิง่ทีส่รา้งขึน้ใหบุ้คคลทัว่ไปใชส้อย 
  (3) ป้ายหรอืสิง่ทีส่รา้งขึน้สาํหรบัตดิหรอืตัง้ป้าย 
   (ก) ทีต่ดิหรอืตัง้ไวเ้หนือทีส่าธารณะและมขีนาดเกนิหน่ึงตารางเมตร หรอืมน้ํีาหนักรวมทัง้โครงสรา้ง
เกนิสบิกโิลกรมั 
   (ข) ที่ติดหรอืตัง้ไวใ้นระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวดัในทางราบแล้วระยะห่างจากที่สาธารณะมี
น้อยกวา่ความสงูของป้ายนัน้เมือ่วดัจากพืน้ดนิ และมขีนาดหรอืมน้ํีาหนกัเกนิกวา่ทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

                                                
1 มาตรา 2 วรรคสองและวรรคสาม บญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 4 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2543 
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  (4) พื้นที่หรอืสิง่ที่สรา้งขึน้เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลบัรถ และทางเขา้ออกของรถสําหรบัอาคารที่กําหนด
ตามมาตรา 8(9) 
  (5) สิง่ทีส่รา้งขึน้อยา่งอื่นตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
 ทัง้น้ี ใหห้มายความรวมถงึสว่นต่าง ๆ ของอาคารดว้ย 
 2 “อาคารสงู” หมายความวา่ อาคารทีบุ่คคลอาจเขา้อยูห่รอืเขา้ใชส้อยไดท้ีม่คีวามสงูตัง้แต่ยีส่บิสามเมตรขึน้ไป การวดั
ความสูงของอาคารให้วดัจากระดบัพื้นดนิที่ก่อสรา้งถงึพื้นดาดฟ้า สําหรบัอาคารทรงจัว่หรอืป ัน้หยาให้วดัจากระดบัพื้นดนิที่
ก่อสรา้งถงึยอดผนงัของชัน้สงูสดุ 
 2 “อาคารขนาดใหญ่พเิศษ” หมายความวา่ อาคารทีก่่อสรา้งขึน้เพือ่ใชพ้ืน้ทีอ่าคารหรอืสว่นใดของอาคารเป็นทีอ่ยูอ่าศยั
หรอืประกอบกจิการประเภทเดยีวหรอืหลายประเภท โดยมพีืน้ทีร่วมกนัทุกชัน้ในหลงัเดยีวกนัตัง้แต่หน่ึงหมืน่ตารางเมตรขึน้ไป 
 2 “อาคารชุมนุมคน” หมายความถงึ อาคารหรอืสว่นใดของอาคารทีบุ่คคลอาจเขา้ไปภายในเพือ่ประโยชน์ในการชุมนุม
คนทีม่พีืน้ทีต่ ัง้แต่หน่ึงพนัตารางเมตรขึน้ไป หรอืชุมนุมคนไดต้ัง้แต่หา้รอ้ยคนขึน้ไป 
 2 “โรงมหรสพ” หมายความวา่ อาคารหรอืสว่นใดของอาคารทีใ่ชเ้ป็นสถานทีส่าํหรบัฉายภาพยนตร ์แสดงละคร แสดง
ดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวตัถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดงนัน้เป็นปกติธุระ โดยจะมี
คา่ตอบแทนหรอืไมก่ต็าม 
 “ทีส่าธารณะ” หมายความว่า ที่ซึ่งเปิดหรอืยนิยอมให้ประชาชนเขา้ไปหรอืใชเ้ป็นทางสญัจรได้ ทัง้น้ีไม่ว่าจะมกีาร
เรยีกเกบ็คา่ตอบแทนหรอืไม ่
 “แผนผงับรเิวณ” หมายความวา่ แผนทีแ่สดงลกัษณะ ทีต่ ัง้ และขอบเขตของทีด่นิ และอาคารทีก่่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้
ถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรอืเปลี่ยนการใช้ รวมทัง้แสดงลกัษณะและขอบเขตของที่สาธารณะและอาคารในบรเิวณที่ดนิที่ติดต่อ
โดยสงัเขปดว้ย 
 “แบบแปลน” หมายความว่า แบบเพื่อประโยชน์ในการก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน เคลื่อนยา้ย ใชห้รอืเปลีย่นการใช้
อาคาร โดยมรีปูแสดงรายละเอยีดสว่นสาํคญั ขนาดเครื่องหมายวสัดุและการใชส้อยต่างๆ ของอาคารอย่างชดัเจนพอทีจ่ะใชใ้น
การดาํเนินการได ้
 “รายการประกอบแบบแปลน” หมายความวา่ ขอ้ความชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบัคุณภาพและชนิดของวสัดุ ตลอดจน
วธิปีฏบิตัหิรอืวธิกีารสาํหรบัการก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน เคลื่อนยา้ย ใชห้รอืเปลีย่นการใชอ้าคารเพือ่ใหเ้ป็นไปตามแบบแปลน 
 “รายการคาํนวณ” หมายความวา่ รายการแสดงวธิกีารคาํนวณกําลงัของวสัดุ การรบัน้ําหนัก และกําลงัตา้นทานของ
สว่นต่างๆ ของอาคาร 
 “ก่อสรา้ง” หมายความวา่ สรา้งอาคารขึน้ใหมท่ัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการสรา้งขึน้แทนของเดมิหรอืไม ่
 “ดดัแปลง” หมายความวา่ เปลีย่นแปลงต่อเตมิ เพิม่ ลด หรอืขยายซึง่ลกัษณะขอบเขต แบบ รปูทรง สดัสว่น น้ําหนกั 
เน้ือที ่ของโครงสรา้งของอาคารหรอืสว่นต่างๆ ของอาคารซึง่ไดก้่อสรา้งไวแ้ลว้ใหผ้ดิไปจากเดมิ และมใิช่การซ่อมแซมหรอืการ
ดดัแปลงทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
 “ซ่อมแซม” หมายความวา่ ซ่อมหรอืเปลีย่นสว่นต่างๆ ของอาคารใหค้งสภาพเดมิ 
 “รื้อถอน” หมายความว่า รือ้ส่วนอนัเป็นโครงสรา้งของอาคารออกไป เช่น เสา คาน ตง หรอืส่วนอื่นของโครงสรา้ง
ตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
 “เขตเพลงิไหม”้ หมายความวา่ บรเิวณทีเ่กดิเพลงิไหมอ้าคารตัง้แต่สามสบิหลงัคาเรอืนขึน้ไป หรอืมเีน้ือทีต่ ัง้แต่หน่ึง
ไรข่ึน้ไป รวมทัง้บรเิวณทีอ่ยูต่ดิต่อภายในระยะสามสบิเมตร โดยรอบบรเิวณทีเ่กดิเพลงิไหมด้ว้ย 
 “ผูค้วบคุมงาน” หมายความวา่ ผูซ้ึง่รบัผดิชอบในการอํานวยการหรอืควบคุมดแูลการก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน หรอื
เคลื่อนยา้ยอาคาร 

                                                
2 บทนิยาม บญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 5 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2543 
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 “ผู้ดําเนินการ” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งกระทําการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนยา้ยอาคารดว้ยตนเอง และหมายความรวมถงึผูซ้ึ่งตกลงรบักระทําการดงักล่าวไม่วา่จะมคี่าตอบแทนหรอืไม่กต็าม และ
ผูร้บัจา้งชว่ง 
 3 “ผูค้รอบครองอาคาร” หมายความรวมถงึ ผูจ้ดัการของนิตบุิคคลอาคารชุดสาํหรบัทรพัยส์ว่นกลางตามกฎหมายว่า
ดว้ยอาคารชุดดว้ย 
 3 “ผู้ตรวจสอบ” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รบัใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม หรอืผู้ซึ่งได้รบัใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคุมตามกฎหมายวา่ดว้ยการนัน้ แลว้แต่กรณี ซึง่ไดข้ึน้ทะเบยีนไวต้ามพระราชบญัญตัน้ีิ 
 “นายตรวจ” หมายความวา่ ผูซ้ึง่เจา้พนกังานทอ้งถิน่แต่งตัง้ใหเ้ป็นนายตรวจ 
 4 “นายช่าง” หมายความว่า ขา้ราชการหรอืพนักงานของราชการส่วนท้องถิน่ ซึ่งเจา้พนักงานท้องถิน่แต่งตัง้ให้เป็น
นายชา่ง หรอืวศิวกรหรอืสถาปนิกซึง่อธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง5แต่งตัง้ใหเ้ป็นนายชา่ง 
 “ราชการสว่นทอ้งถิน่” หมายความวา่ เทศบาล สขุาภบิาล องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั กรุงเทพมหานคร เมอืงพทัยา 
และองคก์ารปกครองทอ้งถิน่อื่นทีร่ฐัมนตรปีระกาศกาํหนดใหเ้ป็นราชการสว่นทอ้งถิน่ตามพระราชบญัญตัน้ีิ 
 “ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่” หมายความวา่ กฎซึง่ออกโดยอาศยัอํานาจนิตบิญัญตัขิองราชการสว่นทอ้งถิน่ เช่น เทศบญัญตั ิ
ขอ้บงัคบัสขุาภบิาล ขอ้บญัญตัจิงัหวดั ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานคร หรอืขอ้บญัญตัเิมอืงพทัยา เป็นตน้ 
 4 “เจา้พนกังานทอ้งถิน่” หมายความวา่ 
  (1) นายกเทศมนตร ีสาํหรบัในเขตเทศบาล 
  (2) นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั สาํหรบัในเขตองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
  (3) ประธานกรรมการบรหิารองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล สาํหรบัในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 
  (4) ผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร สาํหรบัในเขตกรงุเทพมหานคร 
  (5) นายกเมอืงพทัยา สาํหรบัในเขตเมอืงพทัยา 
  (6) ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ขององค์การปกครองสว่นทอ้งถิน่อื่นที่รฐัมนตรปีระกาศกําหนด สาํหรบัในเขตองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่นัน้ 
 “รฐัมนตร”ี หมายความวา่ รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

 มาตรา 5 ใหร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามพระราชบญัญตัน้ีิ และใหม้อีาํนาจออกกฎกระทรวง 
  (1) กาํหนดคา่ธรรมเนียมไมเ่กนิอตัราทา้ยพระราชบญัญตัน้ีิ หรอืยกเวน้คา่ธรรมเนียม 
  (2) กําหนดแบบคาํขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรบัรอง ใบแทน ตลอดจนแบบของคาํสัง่หรอืแบบอื่นใดทีจ่ะใช้
ในการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิ 
  (3) กาํหนดกจิการอื่นเพือ่ปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตัน้ีิ 
 กฎกระทรวงนัน้ เมือ่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

หมวด 1 
บททัว่ไป 

 มาตรา 6 พระราชบญัญตัน้ีิไมใ่ชบ้งัคบัแก่พระทีน่ัง่หรอืพระราชวงั 

 มาตรา 7  ให้รฐัมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง ยกเว้น ผ่อนผัน หรือกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตาม
พระราชบญัญตัน้ีิ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นเกีย่วกบัอาคาร ดงัต่อไปน้ี 

                                                
3 บทนิยาม บญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 6 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 
4 บทนิยาม ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 7 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
5 คาํว่า “อธบิดกีรมโยธาธกิาร” ในพระราชบญัญตันิี้ แกไ้ขเป็น “อธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง” โดยมาตรา 47 แหง่ พระราชกฤษฎกีาแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบัการโอน
อํานาจหน้าทีข่องสว่นราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 
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  (1) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ทีใ่ชใ้นราชการหรอืใชเ้พือ่สาธารณประโยชน์ 
  (2) อาคารของราชการสว่นทอ้งถิน่ ทีใ่ชใ้นราชการหรอืใชเ้พือ่สาธารณประโยชน์ 
  (3) อาคารขององค์การของรัฐที่ จ ัดตั ้งขึ้นตามกฎหมาย  ที่ ใช้ ในกิจการขององค์การหรือใช้ เพื่ อ
สาธารณประโยชน์ 
  (4) โบราณสถาน วดัวาอาราม หรอือาคารต่างๆ ทีใ่ชเ้พื่อการศาสนา ซึ่งมกีฎหมายควบคุมการก่อสรา้งไว้
แลว้โดยเฉพาะ 
  (5) อาคารทีท่าํการขององคก์ารระหวา่งประเทศ หรอือาคารทีท่าํการของหน่วยงานทีต่ ัง้ขึน้ตามความตกลง
ระหวา่งรฐับาลไทยกบัรฐับาลต่างประเทศ 
  (6) อาคารทีท่าํการสถานทตูหรอืสถานกงสลุต่างประเทศ 
  (7) อาคารชัว่คราวเพื่อใชป้ระโยชน์ในการก่อสรา้งอาคารถาวรหรอือาคารเพื่อใชป้ระโยชน์เป็นการชัว่คราว 
ทีม่กีาํหนดเวลาการรือ้ถอน 
  5.1 (8) อาคารทีก่ระทรวง ทบวง กรม ราชการสว่นทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ องคก์ารของรฐัทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย 
หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั จดัให้มหีรอืพฒันาเพื่อเป็นที่อยู่อาศยัสําหรบัผู้มรีายได้น้อย ทัง้น้ี ต้องมใิช่การยกเวน้หรอืผ่อนผนั
เงือ่นไขเกีย่วกบัความมัน่คงแขง็แรงและความปลอดภยัของอาคารหรอืความปลอดภยัของผูซ้ึง่อยูอ่าศยัหรอืใชอ้าคาร 

 6 มาตรา 8  เพื่อประโยชน์แห่งความมัน่คงแขง็แรง ความปลอดภยั การป้องกนัอคัคภียั การสาธารณสุข การรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้ม การผงัเมอืง การสถาปตัยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก่การจราจร ตลอดจนการอื่นที่จําเป็นเพื่อ
ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิ ใหร้ฐัมนตรโีดยคาํแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารมอีาํนาจออกกฎกระทรวงกาํหนด 
  (1) ประเภท ลกัษณะ แบบ รปูทรง สดัสว่น ขนาด เน้ือที ่และทีต่ ัง้ของอาคาร 
  (2) การรบัน้ําหนกั ความตา้นทาน ความคงทน ตลอดจนลกัษณะและคุณสมบตัขิองวสัดุทีใ่ช ้
  (3) การรบัน้ําหนกั ความตา้นทาน ความคงทนของอาคาร และพืน้ดนิทีร่องรบัอาคาร 
  (4) แบบและวธิกีารเกี่ยวกบัการตดิตัง้ระบบประปา ก๊าซ ไฟฟ้า เครื่องกล ความปลอดภยัเกี่ยวกบัอคัคภียั
หรอืภยัพบิตัอิยา่งอื่น และการป้องกนัอนัตรายเมือ่มเีหตุชุลมนุวุน่วาย 
  (5) แบบ และจาํนวนของหอ้งน้ําและหอ้งสว้ม 
  (6) ระบบการจดัการเกี่ยวกบัสภาพแวดลอ้มของอาคาร เช่น ระบบการจดัแสงสว่าง การระบายอากาศ การ
ปรบัอากาศ การฟอกอากาศ การระบายน้ํา การบาํบดัน้ําเสยี และการกาํจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู 
  (7) ลกัษณะ ระดบั ความสงู เน้ือทีข่องทีว่า่งภายนอกอาคาร หรอืแนวอาคาร 
  (8) ระยะหรอืระดบัระหว่างอาคารกบัอาคารหรอืเขตที่ดนิของผู้อื่น หรอืระหว่างอาคารกบัถนน ตรอก ซอย 
ทางเทา้ ทาง หรอืทีส่าธารณะ 
  (9) พืน้ทีห่รอืสิง่ทีส่รา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นทีจ่อดรถ ทีก่ลบัรถ และทางเขา้ออกของรถสาํหรบัอาคารบางชนิดหรอื
บางประเภท ตลอดจนลกัษณะและขนาดของพืน้ทีห่รอืสิง่ทีส่รา้งขึน้ดงักลา่ว 
  (10) บรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน เคลื่อนยา้ย และใชห้รอืเปลีย่นการใชอ้าคารชนิดใดหรอืประเภทใด 
  (11) หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขในการก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน เคลื่อนยา้ย ใชห้รอืเปลีย่นการใชอ้าคาร 
  (12) หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายใุบอนุญาต การโอนใบอนุญาต 
การออกใบรบัรอง และการออกใบแทนตามพระราชบญัญตัน้ีิ 
  (13) หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูอ้อกแบบ ผูค้วบคุมงาน ผูด้าํเนินการ ผูค้รอบครองอาคาร และเจา้ของอาคาร 
  (14) คุณสมบตัเิฉพาะและลกัษณะตอ้งหา้มของผูต้รวจสอบ ตลอดจนหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขในการขอ
ขึน้ทะเบยีนและการเพกิถอนการขึน้ทะเบยีนเป็นผูต้รวจสอบ 
  (15) หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบอาคาร ติดตัง้และตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบ

                                                
5.1 มาตรา 7(8) บญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 3 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2550 
6 มาตรา 8 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 8 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
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ของอาคาร 
  (16) ชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ดําเนินการต้องทําการ
ประกนัภยัความรบัผดิตามกฎหมายต่อชวีติ รา่งกาย และทรพัยส์นิของบุคคลภายนอก 
 7 กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงจะกําหนดให้เรื่องที่เป็นรายละเอยีดทางด้านเทคนิคเกี่ยวกบัการก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้
ถอน หรอืเคลื่อนยา้ยอาคาร ที่มกีารเปลี่ยนแปลงรวดเรว็ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่รฐัมนตรโีดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารประกาศกาํหนดในราชกจิจานุเบกษากไ็ด ้

 8 มาตรา 8 ทวิ เพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยของประชาชน ให้รฐัมนตรโีดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารมอีํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรอืลกัษณะของสิง่ทีส่รา้งขึน้เพื่อใชใ้นการขนสง่บุคคลในบรเิวณใดใน
ลกัษณะกระเช้าไฟฟ้าหรอืสิง่อื่นใดที่สร้างขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์อย่างเดียวกนั หรอืออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรอื
ลกัษณะของสิง่ทีส่รา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งเลน่ในสวนสนุกหรอืในสถานทีอ่ื่นใดเพื่อประโยชน์ในลกัษณะเดยีวกนั เป็นอาคารตาม
พระราชบญัญตัน้ีิ 
 กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงต้องกําหนดหลกัเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง การอนุญาตให้ใช้ การ
ตรวจสอบ มาตรฐานการรบัน้ําหนกั ความปลอดภยั และคุณสมบตัขิองวสัดุหรอือุปกรณ์ทีจ่าํเป็นเกีย่วเน่ืองกบัสิง่นัน้ ทัง้น้ี ตาม
ความเหมาะสมของสิง่ทีส่รา้งขึน้แต่ละประเภทหรอืแต่ละลกัษณะ โดยอาจกาํหนดใหแ้ตกต่างจากบทบญัญตัขิองพระราชบญัญตัิ
น้ีได ้

 9 มาตรา 9 ในกรณีทีไ่ดม้กีารออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 แลว้ ใหร้าชการสว่นทอ้งถิน่ถอืปฏบิตัิ
ตามกฎกระทรวงนัน้ เวน้แต่เป็นกรณีตามมาตรา 10 
 ในกรณีทีย่งัมไิดม้กีารออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 ใหร้าชการสว่นทอ้งถิน่มอีํานาจออกขอ้บญัญตัิ
ทอ้งถิน่กาํหนดเรือ่งนัน้ได ้
 ในกรณีที่ไดม้กีารออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่กําหนดเรื่องใดตามวรรคสองแลว้ ถ้าต่อมามกีารออกกฎกระทรวงกําหนด
เรือ่งนัน้ ใหข้อ้กาํหนดของขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ในสว่นทีข่ดัหรอืแยง้กบักฎกระทรวงเป็นอนัยกเลกิ และใหข้อ้กาํหนดของขอ้บญัญตัิ
ทอ้งถิน่ในสว่นทีไ่มข่ดัหรอืแยง้กบักฎกระทรวงยงัคงใชบ้งัคบัต่อไปไดจ้นกวา่จะมกีารออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ใหมต่ามมาตรา 10 
แต่ตอ้งไมเ่กนิหน่ึงปีนบัแต่วนัทีก่ฎกระทรวงนัน้ใชบ้งัคบั 
 การยกเลกิขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ตามวรรคสามยอ่มไมก่ระทบกระเทอืนต่อการดาํเนินการทีไ่ดก้ระทาํไปแลว้โดยถูกตอ้ง
ตามขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่นัน้ 

 9 มาตรา 10 ในกรณีที่ไดม้กีารออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 แลว้ ใหร้าชการส่วนทอ้งถิน่มอีํานาจ
ออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ในเรือ่งนัน้ไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1) เป็นการออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่กําหนดรายละเอยีดในเรื่องนัน้เพิม่เตมิจากที่กําหนดไวใ้นกฎกระทรวง
โดยไมข่ดัหรอืแยง้กบักฎกระทรวงดงักลา่ว 
  (2) เป็นการออกขอ้บญัญตัิท้องถิ่นกําหนดเรื่องนัน้ขดัหรอืแยง้กบักฎกระทรวงดงักล่าวเน่ืองจากมคีวาม
จาํเป็นหรอืมเีหตุผลพเิศษเฉพาะทอ้งถิน่ 
 การออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ตาม (2) ใหม้ผีลใชบ้งัคบัไดเ้มื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคารและ
ไดร้บัอนุมตัจิากรฐัมนตร ี
 คณะกรรมการควบคุมอาคารจะตอ้งพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบหรอืไมใ่หค้วามเหน็ชอบในขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ตาม (2) 
ใหเ้สรจ็ภายในหกสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่นัน้ ถา้ไมใ่หค้วามเหน็ชอบ ใหแ้จง้เหตุผลใหร้าชการสว่นทอ้งถิน่นัน้
ทราบดว้ย 

                                                
7 วรรคสองของมาตรา 8 บญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 3 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2558 
8 มาตรา 8 ทว ิบญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 9 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 
9 มาตรา 9 และมาตรา 10 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 3 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 



พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร 

 

6

 ถ้าคณะกรรมการควบคุมอาคารพจิารณาขอ้บญัญตัทิ้องถิน่นัน้ไม่เสรจ็ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ถอืว่า
คณะกรรมการควบคุมอาคารไดใ้หค้วามเหน็ชอบในขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่นัน้แลว้ และใหร้าชการสว่นทอ้งถิน่เสนอรฐัมนตรเีพื่อสัง่
การต่อไป ถา้รฐัมนตรไีมส่ ัง่การภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่นัน้ ใหถ้อืวา่รฐัมนตรไีดอ้นุมตัติามวรรคสอง 

 10 มาตรา 10 ทวิ ในกรณีที่รฐัมนตรโีดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารเหน็ว่า ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ใดที่
ออกตามมาตรา 10(1) ขดัหรอืแย้งกบักฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 หรอืข้อบญัญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา 10(2) มี
ขอ้กําหนดที่ก่อภาระหรอืความยุ่งยากใหแ้ก่ประชาชนเกนิความจําเป็น หรอืก่อใหเ้กดิภยนัตรายต่อสุขภาพ ชวีติร่างกาย หรอื
ทรพัย์สนิของประชาชน ให้รฐัมนตรมีีอํานาจแจ้งให้ราชการส่วนท้องถิ่นนัน้ดําเนินการยกเลิกหรอืแก้ไขข้อบญัญัติท้องถิ่น
ดงักลา่วเสยีใหมไ่ด ้
 ในกรณีตามวรรคหน่ึง ให้ราชการส่วนท้องถิน่ดําเนินการให้แลว้เสรจ็ภายในหน่ึงรอ้ยยี่สบิวนันับแต่วนัรบัแจง้จาก
รฐัมนตร ีกาํหนดวนัดงักลา่วใหห้มายถงึวนัในสมยัประชุมของราชการสว่นทอ้งถิน่นัน้ 
 การยกเลกิหรอืแกไ้ขขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ตามวรรคหน่ึงย่อมไม่กระทบกระเทอืนต่อการดําเนินการทีไ่ดก้ระทําไปแลว้
โดยถกูตอ้งตามขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่นัน้ 

 มาตรา 11 ขอ้บญัญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา 9 หรอืมาตรา 10 เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้
บงัคบัได ้

 มาตรา 12 กฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา 8 หรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ทีอ่อกตามมาตรา 9 หรอืมาตรา 10 ถา้ขดัหรอื
แยง้กบักฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมอืงใหบ้งัคบัตามกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมอืง 

 มาตรา 13 ในกรณีทีส่มควรหา้มการก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน เคลื่อนยา้ย และใชห้รอืเปลีย่นการใชอ้าคารชนิดใด
หรอืประเภทใดในบรเิวณหน่ึงบรเิวณใด แต่ยงัไม่มีกฎกระทรวง หรอืข้อบญัญัติท้องถิ่นกําหนดการตามมาตรา 8(10) ให้
รฐัมนตรโีดยคาํแนะนําของอธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืงหรอืเจา้พนกังานทอ้งถิน่แลว้แต่กรณี มอีํานาจประกาศในราชกจิจา
นุเบกษาหา้มการก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน เคลื่อนยา้ย และใชห้รอืเปลีย่นการใชอ้าคารในบรเิวณนัน้เป็นการชัว่คราวได ้และให้
ดาํเนินการออกกฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัทีป่ระกาศนัน้มผีลใชบ้งัคบั 
 ถ้าไม่มกีารออกกฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิ้องถิน่ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ให้ประกาศดงักล่าวเป็นอนั
ยกเลกิ 
 11 มาตรา 13 ทวิ เพือ่ประโยชน์ในการอาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนซึง่จะตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิ 
  (1) ใหส้ว่นราชการและหน่วยงานต่างๆ ทีม่อีํานาจหน้าทีต่ามกฎหมายอื่นแจง้ขอ้หา้ม ขอ้จํากดั หรอืขอ้มลู
อื่นที่เกี่ยวขอ้งกบัการก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน หรอืเคลื่อนยา้ยอาคาร หรอืการดําเนินการอย่างอื่นตามพระราชบญัญตัน้ีิ ให้
ราชการสว่นทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งทราบเพือ่ดาํเนินการตาม (2) 
  (2) ให้ราชการส่วนท้องถิน่จดัให้มเีอกสารเผยแพร่หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขในการขออนุญาตและ
การอนุญาตดําเนินการต่าง ๆ ตามพระราชบญัญตัน้ีิ ตลอดจนขอ้มูลที่ได้รบัแจ้งตาม (1) ไวจ้ําหน่ายหรอืให้แก่ประชาชนซึ่ง
จะตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิ 
  (3) ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งคําเตือนไว้ในใบอนุญาตที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัติน้ีว่า ผู้ได้รบั
ใบอนุญาตตามพระราชบญัญตัน้ีิยงัคงมหีน้าทีต่อ้งขออนุญาตเกีย่วกบัอาคารนัน้ตามกฎหมายอื่นในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งต่อไปดว้ย 
  (4) ราชการสว่นทอ้งถิน่อาจจดัใหม้แีบบแปลนอาคารต่างๆ ที่ไดม้าตรฐานและถูกตอ้งตามบทบญัญตัแิห่ง
พระราชบญัญตัน้ีิ กฎกระทรวงและหรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ทีอ่อกตามพระราชบญัญตัน้ีิไวจ้าํหน่ายหรอืใหแ้ก่ประชาชนได ้

 11 มาตรา 13 ตรี ถา้ผูซ้ึง่จะตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิมขีอ้สงสยัเกีย่วกบั 

                                                
10 มาตรา 10 ทว ิบญัญตัเิพิม่โดย มาตรา 4 แหง่ พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 
11 มาตรา 13 ทว ิและมาตรา 13 ตร ีบญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 5 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 
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  (1) การกําหนดระยะหรอืระดบัระหวา่งอาคารกบัอาคาร หรอืเขตทีด่นิของผูอ้ื่น หรอืระหวา่งอาคารกบัถนน 
ตรอก ซอย ทางเทา้ หรอืทีส่าธารณะ หรอื 
  (2) การกําหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน เคลื่อนยา้ย และใชห้รอืเปลีย่นการใชอ้าคารชนิดใด
หรอืประเภทใด 
 ผูน้ัน้มสีทิธหิารอืไปยงัเจา้พนกังานทอ้งถิน่ไดโ้ดยทาํเป็นหนงัสอื และใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่ตอบขอ้หารอืนัน้ภายใน
สามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอื แต่ถา้เจา้พนกังานทอ้งถิน่เหน็วา่มคีวามจาํเป็นตอ้งขอคาํปรกึษาจากคณะกรรมการควบคุม
อาคารเสยีก่อนหรอืมเีหตุจาํเป็นอื่นใด กใ็หข้ยายกาํหนดเวลาดงักลา่วออกไปไดอ้กีไมเ่กนิสองคราว คราวละไมเ่กนิสามสบิวนั 
 ในกรณีที่ผู้หารอืตามวรรคหน่ึงได้ดําเนินการก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน หรอืเคลื่อนยา้ยอาคารโดยถอืปฏบิตัติาม
คําตอบขอ้หารอืของเจา้พนักงานทอ้งถิน่ ถ้าต่อมาปรากฏว่าเจา้พนักงานทอ้งถิน่ไดต้อบขอ้หารอืไปโดยผดิพลาดเป็นเหตุใหผู้้
หารอืไดด้ําเนินการดงักล่าวไปโดยไม่ถูกต้องตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัน้ีิ กฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิ้องถิน่ที่ออก
ตามพระราชบญัญตัน้ีิ หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ผูน้ัน้ไมต่อ้งรบัโทษ 

หมวด 2 
คณะกรรมการควบคมุอาคาร 

 มาตรา 14 ใหม้คีณะกรรมการควบคุมอาคาร ประกอบดว้ยอธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืงเป็นประธานกรรมการ 
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมทางหลวง ผู้แทนกรมอยัการ 
ผูแ้ทนสาํนกัผงัเมอืง ผูแ้ทนสาํนกังานคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิผูแ้ทนกรุงเทพมหานคร ผูแ้ทนคณะกรรมการควบคุม
การประกอบวชิาชีพวิศวกรรม และผู้แทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวชิาชีพสถาปตัยกรรม แห่งละหน่ึงคน และ
ผูท้รงคุณวฒุอิกีไมเ่กนิสีค่น ซึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้เป็นกรรมการและใหห้วัหน้าสาํนกังานคณะกรรมการควบคุมอาคารเป็นกรรมการ
และเลขานุการ 

 มาตรา 15 กรรมการซึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้มวีาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละสามปี 
 ในกรณีมกีารแต่งตัง้กรรมการในระหวา่งทีก่รรมการซึง่แต่งตัง้ไวแ้ลว้ยงัมวีาระอยูใ่นตาํแหน่ง ไมว่า่จะเป็นการแต่งตัง้
เพิม่ขึน้หรอืแต่งตัง้ซ่อม ใหผู้ไ้ดร้บัแต่งตัง้นัน้อยูใ่นตาํแหน่งเทา่กบัวาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการซึง่ไดแ้ต่งตัง้ไวแ้ลว้นัน้ 
 กรรมการซึง่พน้จากตาํแหน่งอาจไดร้บัแต่งตัง้อกีได ้แต่ตอ้งไมเ่กนิสองคราวตดิต่อกนั 

 มาตรา 16 นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระตามมาตรา 15 กรรมการซึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้พน้จากตาํแหน่ง เมือ่ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) รฐัมนตรใีหอ้อก 
  (4) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
  (5) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
  (6) ไดร้บัโทษจําคุกโดยคาํพพิากษาถงึทีส่ดุหรอืคําสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมายใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรบั
ความผดิทีก่ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

 มาตรา 17 การประชุมของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวน
กรรมการทัง้หมด จงึเป็นองคป์ระชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการที่มาประชุมเลอืก
กรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชุม 
 การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก 
 กรรมการคนหน่ึงใหม้เีสยีงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกี
เสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด 
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 12 มาตรา 18 ใหค้ณะกรรมการควบคุมอาคารมอีาํนาจหน้าที ่ดงัต่อไปน้ี 
  (1) ใหค้าํแนะนําแก่รฐัมนตรใีนการดาํเนินการตามมาตรา 8 หรอืมาตรา 10 ทว ิ 
  (2) ใหค้วามเหน็ชอบในการออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ตามมาตรา 10(2) 
  13 (3) ใหค้าํปรกึษาแนะนําแก่เจา้พนกังานทอ้งถิน่หรอืสว่นราชการในการปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตัน้ีิ 
  13 (4) กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการตาม
พระราชบญัญตัน้ีิ 
  14 (5) รบัขึน้ทะเบยีนและเพกิถอนการขึน้ทะเบยีนเป็นผูต้รวจสอบ 
  14 (6) ปฏบิตักิารอื่นตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตัน้ีิ 
 มาตรา 19 คณะกรรมการควบคุมอาคารอาจตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อพจิารณาหรอืปฏบิตักิารอย่างหน่ึงอย่างใด
ตามทีค่ณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมายได ้
 ใหนํ้ามาตรา 17 มาใชบ้งัคบัแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 15 มาตรา 20 ใหจ้ดัตัง้สาํนกังานคณะกรรมการควบคุมอาคารขึน้ในกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง16 มหีน้าทีด่งัน้ี 
  (1) ปฏบิตังิานธุรการและงานวชิาการใหแ้ก่คณะกรรมการควบคุมอาคาร 
  (2) ปฏบิตังิานธุรการ ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และเสนอความเหน็แก่คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ 
  (3) ประสานงานและใหค้วามช่วยเหลอืแก่ราชการสว่นทอ้งถิน่ สว่นราชการ หน่วยงานของรฐั ในการปฏบิตัิ
หน้าทีต่ามพระราชบญัญตัน้ีิ ตลอดจนใหค้าํแนะนําแก่ภาคเอกชน 
  (4) ปฏบิตังิานตามทีค่ณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมาย 

หมวด 3 
การก่อสร้าง ดดัแปลง รือ้ถอน เคล่ือนย้าย 

และใช้หรือเปล่ียนการใช้อาคาร 

 17 มาตรา 21 ผูใ้ดจะก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื่อนยา้ยอาคารตอ้งไดร้บัใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่ หรอืแจง้
ต่อเจา้พนกังานทอ้งถิน่และดาํเนินการตามมาตรา 39 ทว ิ

 18 มาตรา 21 ทวิ การก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื่อนย้ายอาคารชนิดหรอืประเภทที่กฎกระทรวงกําหนดให้มกีาร
ตรวจสอบงานออกแบบและคาํนวณสว่นต่างๆ ของโครงสรา้งอาคาร ผูข้อรบัใบอนุญาตหรอืผูแ้จง้ตามมาตรา 39 ทว ิตอ้งจดัใหม้ี
การตรวจสอบงานออกแบบและคาํนวณดงักลา่วตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

 17 มาตรา 22 ผูใ้ดจะรือ้ถอนอาคารดงัต่อไปน้ี ตอ้งไดร้บัใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่ หรอืแจง้ต่อเจา้พนักงาน
ทอ้งถิน่และดาํเนินการตามมาตรา 39 ทว ิ
  (1) อาคารทีม่สีว่นสงูเกนิสบิหา้เมตรซึง่อยูห่า่งจากอาคารอื่นหรอืทีส่าธารณะน้อยกวา่ความสงูของอาคาร 
  (2) อาคารทีอ่ยูห่า่งจากอาคารอื่นหรอืทีส่าธารณะน้อยกวา่สองเมตร 

 19 มาตรา 23 

                                                
12 มาตรา 18 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 6 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
13 มาตรา 18(3) และ (4) ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 10 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
14 มาตรา 18(5) และ (6) บญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 11 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 
15 มาตรา 20 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 12 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
16 คําว่า “กรมโยธาธกิาร” ในพระราชบญัญตันิี้ แก้ไขเป็น “กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง” โดยมาตรา 47 แห่ง พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบญัญัตใิหส้อดคล้องกบัการโอนอํานาจ
หน้าทีข่องสว่นราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 
17 มาตรา 21 และมาตรา 22 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 7 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
18 มาตรา 21 ทว ิบญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 13 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 
19 มาตรา 23 และมาตรา 24 ถูกยกเลกิโดย มาตรา 8 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 
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 19 มาตรา 24 

 20 มาตรา 25 ในกรณีทีเ่ป็นการยื่นคาํขอรบัใบอนุญาต ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาและออกใบอนุญาต หรอื
มหีนงัสอืแจง้คาํสัง่ไมอ่นุญาตพรอ้มดว้ยเหตุผล ใหผู้ข้อรบัใบอนุญาตทราบภายในสีส่บิหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัคาํขอ 
 ในกรณีมีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสัง่ไม่อนุญาตได้ภายใน
กาํหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิสองคราว คราวละไมเ่กนิสีส่บิหา้วนั แต่ตอ้งมหีนงัสอืแจง้การขยาย
เวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรบัใบอนุญาตทราบก่อนสิน้กําหนดเวลาตามวรรคหน่ึงหรอืตามที่ได้ขยายเวลาไวน้ัน้ 
แลว้แต่กรณี 
 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ออกใบอนุญาตหรอืมคีําสัง่ไม่อนุญาตใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่แจง้ใหผู้ข้อรบัใบอนุญาต
ทราบโดยไมช่กัชา้ 

 20 มาตรา 26 ในกรณีที่การก่อสรา้ง ดดัแปลง รื้อถอน หรอืเคลื่อนย้ายอาคารที่ขออนุญาตนัน้มลีกัษณะหรอือยู่ใน
ประเภททีไ่ดก้าํหนดเป็นวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีวศิวกรรม หรอืเป็นวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคุม
ตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีสถาปตัยกรรม ถา้วศิวกรหรอืสถาปนิกผูร้บัผดิชอบในการนัน้ตามทีร่ะบุไวใ้นคาํขอมไิดเ้ป็นผูไ้ดร้บั
ใบอนุญาตใหป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมหรอืวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคุมตามกฎหมายดงักล่าว แลว้แต่กรณี ให้เจา้
พนกังานทอ้งถิน่ปฏเิสธไมร่บัพจิารณาคาํขอนัน้ 

 20 มาตรา 27 ในการตรวจพจิารณาคาํขอรบัใบอนุญาต ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่มอีํานาจสัง่ใหผู้ข้อรบัใบอนุญาตแกไ้ข
เปลีย่นแปลงแผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรอืรายการคํานวณทีไ่ดย้ื่นไว ้เพื่อใหถู้กตอ้งและเป็นไป
ตามกฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา 8 หรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ทีอ่อกตามมาตรา 9 หรอืมาตรา 10 และใหนํ้ามาตรา 25 วรรคสาม 
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 เมื่อผู้ขอรบัใบอนุญาตได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรอืรายการ
คํานวณตามคําสัง่ของเจา้พนักงานทอ้งถิน่แลว้ ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาและออกใบอนุญาตใหภ้ายในสามสบิวนั 
แต่ถา้ผูข้อรบัใบอนุญาตไดแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงในสาระสาํคญัผดิจากคาํสัง่ของเจา้พนักงานทอ้งถิน่ ในกรณีน้ีใหถ้อืวา่เป็นการยื่น
คาํขอใหมแ่ละใหด้าํเนินการตามมาตรา 25 ต่อไป 

 21 มาตรา 28 ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่ได้ยื่นมาพรอ้มกบัคําขอรบั
ใบอนุญาตกระทาํโดยผูท้ีไ่ดร้บัใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายวา่ดว้ยวศิวกร ใหเ้จา้พนกังาน
ทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแต่เฉพาะในสว่นทีไ่มเ่กีย่วกบัรายการคาํนวณ 

 22 มาตรา 28 ทวิ ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายละเอยีดดา้นสถาปตัยกรรมของอาคาร
ซึง่ไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใชท้ีไ่ดย้ื่นมาพรอ้มกบัคําขอรบัใบอนุญาตกระทาํโดยผูท้ีไ่ดร้บัใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบ
วชิาชีพสถาปตัยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแต่เฉพาะในส่วนที่ไม่
เกีย่วกบัรายละเอยีดดา้นสถาปตัยกรรมสว่นภายในอาคาร เวน้แต่ทางหนีไฟและบนัไดหนีไฟ 

 20 มาตรา 29 เมื่อไดร้บัใบอนุญาตแลว้ ใหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตมหีนังสอืแจง้ชื่อผูค้วบคุมงานกบัวนัเริม่ตน้และวนัสิน้สุด
การดาํเนินการตามทีไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่ทราบพรอ้มทัง้แนบหนงัสอืแสดงความความยนิยอมของผูค้วบคุมงาน
มาดว้ย 
 ผู้ควบคุมงานจะเป็นบุคคลใดหรอืเป็นเจ้าของอาคารก็ได้ เวน้แต่จะเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยวชิาชพี
วศิวกรรมหรอืกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีสถาปตัยกรรม 

                                                
20 มาตรา 25 ถงึ มาตรา 37 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 9 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
21 มาตรา 28 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 9 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และโดยมาตรา 14 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 
2543 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
22 มาตรา 28 ทว ิบญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 15 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 
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 20 มาตรา 30 ถา้ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตจะบอกเลกิตวัผูค้วบคุมงานทีไ่ดแ้จง้ชื่อไว ้หรอืผูค้วบคุมงานจะบอกเลกิการเป็นผู้
ควบคุมงาน ใหม้หีนังสอืแจง้ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ทราบ แต่ทัง้น้ีไม่เป็นการกระทบถงึสทิธแิละหน้าทีท่างแพ่งระหว่างผูไ้ดร้บั
ใบอนุญาตกบัผูค้วบคุมงานนัน้ 
 ในกรณีทีม่กีารบอกเลกิตามวรรคหน่ึง ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตตอ้งระงบัการดําเนินการตามทีไ่ดร้บัอนุญาตไวก้่อนจนกว่า
จะไดม้หีนงัสอืแจง้ชื่อและสง่หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคุมงานคนใหมใ่หแ้ก่เจา้พนกังานทอ้งถิน่แลว้ 

 20 มาตรา 31 ห้ามมใิห้ผู้ใดจดัให้มหีรอืดําเนินการก่อสรา้ง ดดัแปลง รื้อถอน หรอืเคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไปจาก
แผนผงับรเิวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนทีไ่ดร้บัอนุญาต ตลอดจนวธิกีารหรอืเงื่อนไขที่เจา้พนักงานทอ้งถิน่
กาํหนดไวใ้นใบอนุญาต หรอืใหผ้ดิไปจากทีไ่ดแ้จง้ไวต้ามมาตรา 39 ทว ิเวน้แต่ 
  (1) เจ้าของอาคารนัน้ได้ยื่นคําขออนุญาต และได้รบัใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ทําการแก้ไข
เปลีย่นแปลงได ้
  (2) เจา้ของอาคารนัน้ไดแ้จง้การแกไ้ขเปลีย่นแปลงใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่ทราบแลว้ หรอื 
  (3) การดําเนินการดงักล่าวไม่ขดัต่อกฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัิท้องถิน่ที่เกี่ยวขอ้ง หรอืเป็นกรณีตามที่
กาํหนดในกฎกระทรวง 
 ใหนํ้ามาตรา 25 หรอืมาตรา 39 ทว ิมาใชบ้งัคบัแก่การดาํเนินการตาม (1) หรอื (2) แลว้แต่กรณี โดยอนุโลม 
 ในกรณีทีม่กีารก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน หรอืเคลื่อนยา้ยอาคาร เป็นการฝา่ฝืนความในวรรคหน่ึง ใหถ้อืวา่เป็นการ 
กระทาํของผูค้วบคุมงาน เวน้แต่ผูค้วบคุมงานจะพสิจูน์ไดว้า่ เป็นการกระทาํของผูอ้ื่นซึง่ผูค้วบคุมงานไดม้หีนงัสอืแจง้ขอ้ทกัทว้ง
การกระทาํดงักลา่วใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคาร และผูด้าํเนินการทราบแลว้ แต่บุคคลดงักลา่วไมย่อมปฏบิตัติาม  

 20 มาตรา 32 อาคารประเภทควบคุมการใช ้คอื อาคารดงัต่อไปน้ี 
  23 (1) อาคารสาํหรบัใชเ้ป็นคลงัสนิคา้ โรงแรม อาคารชุด หรอืสถานพยาบาล 
  (2) อาคารสาํหรบัใชเ้พือ่กจิการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศกึษา การสาธารณสขุ หรอืกจิการอื่นทัง้น้ี 
ตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
 เมื่อผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหก้่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื่อนยา้ยอาคารประเภทควบคุมการใช ้หรอืผูแ้จง้ตามมาตรา 39 
ทว ิไดก้ระทาํการดงักล่าวเสรจ็แลว้ ใหแ้จง้เป็นหนงัสอืใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่ทราบตามแบบทีเ่จา้พนกังานทอ้งถิน่กาํหนด เพื่อ
ทาํการตรวจสอบการก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื่อนยา้ยอาคารนัน้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ 
 ห้ามมิให้บุคคลใดใช้อาคารนัน้เพื่อกิจการดงัที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรอืที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทว ิภายใน
กาํหนดเวลาตามวรรคสอง 
 ถา้เจา้พนักงานทอ้งถิน่ไดท้ําการตรวจสอบแลว้เหน็ว่าการก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื่อนยา้ยอาคารนัน้เป็นไปโดย
ถูกตอ้งตามทีไ่ดร้บัใบอนุญาตหรอืทีไ่ดแ้จง้ไวต้ามมาตรา 39 ทว ิแลว้ กใ็หอ้อกใบรบัรองใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตหรอืผูแ้จง้ตาม
มาตรา 39 ทว ิเพื่อใหม้กีารใชอ้าคารนัน้ตามทีไ่ดร้บัใบอนุญาตหรอืทีไ่ดแ้จง้ไวต้ามมาตรา 39 ทว ิได ้แต่ถา้เจา้พนกังานทอ้งถิน่
มไิด้ทําการตรวจสอบภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้เจ้าของหรอืผู้ครอบครองอาคารนัน้ใช้หรอืยนิยอมให้บุคคลใดใช้
อาคารนัน้เพือ่กจิการดงัทีร่ะบุไวใ้นใบอนุญาตหรอืทีไ่ดแ้จง้ไวต้ามมาตรา 39 ทว ิต่อไปได ้
 หา้มมใิหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชห้รอืยนิยอมใหบุ้คคลใดใชอ้าคารนัน้เพื่อกจิการอื่น
นอกจากทีร่ะบุไวใ้นใบอนุญาต หรอืทีไ่ดแ้จง้ไวต้ามมาตรา 39 ทว ิ 

 24 มาตรา 32 ทวิ เจา้ของอาคารดงัต่อไปน้ี 
  (1) อาคารสงู อาคารขนาดใหญ่พเิศษ 
  (2) อาคารชุมนุมคน 
  (3) อาคารตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

                                                
23 มาตรา 32(1) ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 16 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
24 มาตรา 32 ทว ิบญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 17 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 
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ตอ้งจดัใหม้ผีูต้รวจสอบดา้นวศิวกรรมหรอืผูต้รวจสอบดา้นสถาปตัยกรรม แลว้แต่กรณี ทาํการตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสรา้ง
ของตวัอาคาร อุปกรณ์ประกอบต่างๆ เกี่ยวกบัระบบไฟฟ้า และการจดัแสงสว่าง ระบบการเตือน การป้องกนัและการระงบั
อคัคภียั การป้องกนัอนัตรายเมื่อมเีหตุชุลมุนวุ่นวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ํา ระบบบําบดัน้ําเสยี ระบบเครื่องกล 
หรอืระบบอื่นๆ ของอาคารทีจ่าํเป็นต่อการป้องกนัภยนัตรายต่างๆ ทีม่ผีลต่อสขุภาพ ชวีติ รา่งกาย หรอืทรพัยส์นิ แลว้รายงาน
ผลการตรวจสอบต่อเจา้พนกังานทอ้งถิน่ ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
 ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่พจิารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารตามวรรคหน่ึงโดยมชิกัชา้ เพื่อพจิารณาออกใบรบัรอง
การตรวจสอบสภาพอาคารหรอืดาํเนินการตามมาตรา 46 หรอืมาตรา 46 ทว ิแลว้แต่กรณี ต่อไป 

 25 มาตรา 32 ตรี เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครองอาคาร หรอืผู้ดําเนินการ สําหรบัอาคารชนิดหรอืประเภทตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 (16) ต้องจดัให้มกีารประกนัภยัความรบัผดิตามกฎหมายต่อชวีติ ร่างกาย และ
ทรพัยส์นิของบุคคลภายนอกตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร เงื่อนไข และจํานวนเงนิเอาประกนัภยัที่รฐัมนตรกีําหนดในกฎกระทรวง
โดยคาํแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคาร 

 20 มาตรา 33 ห้ามมใิห้เจ้าของหรอืผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ใช้หรอืยนิยอมให้
บุคคลใดใช้อาคารดังกล่าวเพื่อกิจการตามมาตรา 32 เว้นแต่จะได้รบัใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือได้แจ้งให ้
เจา้พนกังานทอ้งถิน่ทราบแลว้ และใหนํ้ามาตรา 25 และมาตรา 27 หรอืมาตรา 39 ทว ิแลว้แต่กรณี มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ใหนํ้าความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบัแก่การเปลี่ยนการใชอ้าคารประเภทควบคุมการใชส้าํหรบักจิการหน่ึงไปใชเ้ป็น
อาคารประเภทควบคุมการใชส้าํหรบัอกีกจิการหน่ึงโดยอนุโลม 

 20 มาตรา 34 หา้มมใิห้เจา้ของหรอืผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมพีื้นที่หรอืสิง่ที่สรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นที่จอดรถ ที่กลบัรถ 
และทางเขา้ออกของรถตามทีร่ะบุไวใ้นมาตรา 8(9) ดดัแปลง หรอืใชห้รอืยนิยอมใหบุ้คคลอื่นดดัแปลงหรอืใชท้ีจ่อดรถ ทีก่ลบัรถ 
และทางเขา้ออกของรถนัน้เพือ่การอื่น ทัง้น้ีไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น เวน้แต่จะไดร้บัใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิน่ 
 ขอ้หา้มตามวรรคหน่ึงใหถ้อืวา่เป็นภาระตดิพนัในอสงัหารมิทรพัยน์ัน้โดยตรง ตราบทีอ่าคารนัน้ยงัมอียู ่ทัง้น้ีไมว่า่จะ
มกีารโอนทีจ่อดรถ ทีก่ลบัรถ และทางเขา้ออกของรถนัน้ต่อไปยงับุคคลอื่นหรอืไมก่ต็าม 

 20 มาตรา 35 ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา 21 หรอืมาตรา 22 ใหใ้ชไ้ดต้ามระยะเวลาที่กําหนดไวใ้นใบอนุญาต ถา้ผู้
ได้รบัใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิน้อายุ และเมื่อได้ยื่นคําขอดงักล่าวแล้ว ให้
ดาํเนินการต่อไปไดจ้นกวา่เจา้พนกังานทอ้งถิน่จะสัง่ไมอ่นุญาตใหต่้ออายใุบอนุญาตนัน้ 

 20 มาตรา 36 ใบอนุญาตทีอ่อกตามมาตรา 21 มาตรา 22 หรอืมาตรา 33 จะโอนแก่กนัมไิด ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตเป็น
หนงัสอืจากเจา้พนกังานทอ้งถิน่ 

 26 มาตรา 37 ในกรณีทีผู่ไ้ดร้บัใบอนุญาตตามมาตรา 21 มาตรา 22 หรอืมาตรา 33 ตาย ทายาทหรอืผูจ้ดัการมรดก
ของบุคคลดงักล่าวซึ่งประสงค์จะทําการก่อสรา้ง ดดัแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรอืเปลี่ยนการใช้อาคารนัน้ต่อไป ต้องมี
หนงัสอืแจง้ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่ทราบภายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัทีผู่ไ้ดร้บัใบอนุญาตตาย ในกรณีเชน่วา่น้ีใหถ้อืวา่ทายาทหรอื
ผูจ้ดัการมรดกดงักลา่วเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตนัน้แทน 

 มาตรา 38 ในระหว่างการก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน หรอืเคลื่อนยา้ยอาคาร แลว้แต่กรณี ผูไ้ด้รบัใบอนุญาตต้อง
เกบ็ใบอนุญาต แผนผงับรเิวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนไวใ้นบรเิวณที่ไดร้บัอนุญาตใหก้ระทําการดงักล่าว
หน่ึงชุด และพรอ้มทีจ่ะใหน้ายชา่งหรอืนายตรวจตรวจดไูด ้
 ใหผู้ค้รอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช ้แสดงใบรบัรองตามมาตรา 32 หรอืใบอนุญาตตามมาตรา 33 ไวใ้นที่
เปิดเผยและเหน็ไดง้า่ย ณ อาคารนัน้ 

                                                
25 มาตรา 32 ตร ีบญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 4 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2558 
26 มาตรา 37 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 18 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
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 มาตรา 39 ในกรณีที่ใบอนุญาตหรอืใบรบัรองสญูหาย ถูกทําลาย หรอืชํารุด ในสาระสําคญั ให้ผูไ้ดร้บัใบอนุญาต
หรอืใบรบัรองยื่นคาํขอรบัใบแทนใบอนุญาตหรอืใบแทนใบรบัรองต่อเจา้พนกังานทอ้งถิน่ภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดท้ราบถงึ
การสญูหาย ถกูทาํลาย หรอืชาํรดุ 
 การขอรบัใบแทนใบอนุญาตหรอืใบแทนใบรบัรอง และการออกใบแทนใบอนุญาตหรอืใบแทนใบรบัรอง ให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
 ใบแทนใบอนุญาตหรอืใบแทนใบรบัรอง ใหม้ผีลตามกฎหมายเชน่เดยีวกบัใบอนุญาตหรอืใบรบัรอง แลว้แต่กรณี 

 27 มาตรา 39 ทวิ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดดัแปลง หรอืรื้อถอนอาคาร โดยไม่ยื่นคําขอรบัใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ทอ้งถิน่กไ็ด ้โดยการแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถิน่ตามแบบทีค่ณะกรรมการควบคุมอาคารกาํหนด พรอ้มดว้ยเอกสารและหลกัฐาน
ตามทีร่ะบุไวใ้นแบบดงักลา่ว โดยอยา่งน้อยตอ้งแจง้ขอ้มลูและยืน่เอกสารและหลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี 
  (1) ชื่อของผู้ร ับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ซึ่งเป็นผู้ได้ร ับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปตัยกรรมควบคุมตามกฎหมายวา่ดว้ยสถาปนิก และตอ้งไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัการแจง้ชื่อตามมาตรา 49 ทว ิ
  (2) ชื่ อของผู้ ร ับผิดชอบงานออกแบบและคํ านวณ อาคาร  ซึ่ ง เป็ นผู้ ได้ ร ับ ใบอ นุญ าตให้ เป็ น 
ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายวา่ดว้ยวศิวกร และตอ้งไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัการแจง้ชื่อตามมาตรา 49 ทว ิ
  (3) ชื่อของผู้ควบคุมงาน ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ได้รบัใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรม
ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก และผูไ้ดร้บัใบอนุญาตให้เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย
วศิวกร และตอ้งไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัการแจง้ชื่อตามมาตรา 49 ทว ิ
  (4) สําเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (1) (2) และ (3) พรอ้มรบัรองสําเนาถูกต้อง และหนังสอืรบัรองการ
ไดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคุมหรอืผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมที่ออกโดยสภาสถาปนิก
หรอืสภาวศิวกร แลว้แต่กรณี 
  (5) แผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณของอาคารที่จะก่อสรา้ง 
ดดัแปลง หรอืรื้อถอน ซึ่งลงลายมือชื่อพร้อมกับระบุชื่อของบุคคลตาม (1) และ (2) ให้ชดัเจนว่าตนเป็นผู้รบัผิดชอบงาน
ออกแบบอาคารและเป็นผูร้บัผดิชอบงานออกแบบและคาํนวณอาคารนัน้ 
  (6) หนังสอืรบัรองของบุคคลตาม (1) และ (2) ซึ่งรบัรองว่าตนเป็นผู้รบัผดิชอบงานออกแบบอาคาร หรอื
เป็นผูร้บัผดิชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร แลว้แต่กรณี พรอ้มทัง้รบัรองว่าการออกแบบอาคาร และการออกแบบและ
คํานวณอาคารดังกล่าว ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตาม
พระราชบญัญตัน้ีิ และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ี สาํหรบัอาคารทีต่อ้งจดัใหม้สีิง่อํานวยความสะดวกสาํหรบัผูพ้กิาร ผูทุ้พพล
ภาพ คนชรา หรอืผู้สูงอายุ ตามที่กฎหมายกําหนด ให้รบัรองการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากอาคารและสิง่อํานวยความ
สะดวกนัน้ดว้ย 
  (7) หนังสอืรบัรองของผู้ควบคุมงานตาม (3) ซึ่งรบัรองว่าจะควบคุมการก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรื้อถอน
อาคารนัน้ ใหถู้กตอ้งตามแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณตามทีไ่ดแ้จง้ไวแ้ละทีไ่ดม้กีารแกไ้ขตาม
ข้อทกัท้วง หรอืดําเนินการให้เป็นไปตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติน้ี กฎกระทรวงและข้อบญัญัติท้องถิ่นที่ออกตาม
พระราชบญัญตัน้ีิ และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
  (8) หนงัสอืรบัรองการตรวจสอบงานออกแบบและคาํนวณสว่นต่างๆ ของโครงสรา้งอาคาร ในกรณีอาคารที่
จะก่อสรา้งหรอืดดัแปลงนัน้ เป็นอาคารชนิดหรอืประเภทที่กําหนดใหต้้องมกีารตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณส่วนต่างๆ 
ของโครงสรา้งอาคารตามมาตรา 21 ทว ิ
  (9) หนงัสอืแสดงการใหค้วามเหน็ชอบรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มหรอืรายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อมเบื้องต้น ในกรณีที่เป็นอาคารในโครงการหรอืกิจการซึ่งต้องจดัทํารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ

                                                
27 มาตรา 39 ทวิ และมาตรา 39 ตร ีบัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 5 แห่ง
พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2558 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
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สิง่แวดล้อมหรอืรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมเบื้องต้นตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิแลว้แต่กรณี 
  (10) หนังสอืรบัรองจากผู้แจ้ง พรอ้มเอกสารและหลกัฐานแสดงการให้ขอ้มูลและการแจ้งสทิธใินการแสดง
ความคดิเหน็ต่อเจา้พนกังานทอ้งถิน่แก่บุคคลทีอ่ยูบ่รเิวณขา้งเคยีง เกีย่วกบัการก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืการดาํเนินโครงการหรอื
กจิการ ในกรณีที่อาคารที่จะก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืดําเนินโครงการหรอืกจิการเป็นอาคารทีไ่ม่ต้องจดัทํารายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มหรอืรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบื้องต้นตาม (9) แต่อาคารดงักล่าวเป็นอาคารประเภท
ควบคุมการใชต้ามมาตรา 32 ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการควบคุมอาคารกาํหนด 
 ในกรณีอาคารทีจ่ะก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรือ้ถอนตามวรรคหน่ึง เป็นอาคารสงู อาคารขนาดใหญ่พเิศษ หรอือาคาร
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ผู้รบัผดิชอบงานออกแบบอาคารตาม (1) ต้องเป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวชิาชพี
สถาปตัยกรรมควบคุม ระดบัวุฒสิถาปนิก ตามกฎหมายว่าดว้ยสถาปนิก และผูร้บัผดิชอบงานออกแบบและคาํนวณอาคารตาม 
(2) ตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม ระดบัวฒุวิศิวกร ตามกฎหมายวา่ดว้ยวศิวกร 
 ในกรณีอาคารทีจ่ะก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรือ้ถอนตามวรรคหน่ึง เป็นอาคารทีม่ลีกัษณะ ขนาด หรอือยู่ในประเภทที่
ไดก้ําหนดใหเ้ป็นงานวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าดว้ยสถาปนิก หรอืเป็นงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม ใน
สาขาวศิวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าดว้ยวศิวกร และมไิดเ้ป็นอาคารสงู อาคารขนาดใหญ่พเิศษ หรอือาคารตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ผู้รบัผิดชอบงานออกแบบอาคารตาม (1) ต้องเป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวชิาชีพสถาปตัยกรรม
ควบคุมไมต่ํ่ากวา่ระดบัสามญัสถาปนิก ตามกฎหมายวา่ดว้ยสถาปนิก และผูร้บัผดิชอบงานออกแบบและคาํนวณอาคารตาม (2) 
ตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมไมต่ํ่ากวา่ระดบัสามญัวศิวกร ตามกฎหมายวา่ดว้ยวศิวกร 
 ในกรณีอาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรอืรื้อถอนตามวรรคหน่ึง มิได้เป็นอาคารตามวรรคสองและวรรคสาม 
ผู้รบัผิดชอบงานออกแบบอาคารตาม (1) ต้องเป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคุม สาขา
สถาปตัยกรรมหลกั ตามกฎหมายว่าดว้ยสถาปนิก และผู้รบัผดิชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารตาม (2) ต้องเป็นผูไ้ดร้บั
ใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมสาขาวศิวกรรมโยธา ตามกฎหมายวา่ดว้ยวศิวกร 

 27 มาตรา 39 ตรี เมื่อเจา้พนักงานทอ้งถิน่ไดร้บัขอ้มลู และเอกสารและหลกัฐานจากผูแ้จง้ตามมาตรา 39 ทว ิและผู้
แจง้ไดช้ําระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนการก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรือ้ถอนอาคารครบถ้วนแลว้ ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่
ออกใบรบัแจง้ภายในสามวนัทาํการนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัชาํระคา่ธรรมเนียม และใหผู้แ้จง้ก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรือ้ถอนอาคารตามที่
ไดแ้จง้ไวไ้ดต้ัง้แต่วนัทีผู่แ้จง้ไดร้บัใบรบัแจง้ 
 ในกรณีทีผู่แ้จง้ไม่ก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรือ้ถอนอาคารตามทีไ่ดแ้จง้ไวภ้ายในหน่ึงรอ้ยยีส่บิวนันับแต่วนัทีไ่ดอ้อกใบ
รบัแจง้ ใหถ้อืวา่ผูแ้จง้ไมป่ระสงคจ์ะก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรือ้ถอนอาคารตามใบรบัแจง้อกีต่อไป และใหใ้บรบัแจง้เป็นอนัยกเลกิ 
 ภายในหน่ึงรอ้ยยีส่บิวนันับแต่วนัทีไ่ดอ้อกใบรบัแจง้ตามวรรคสอง หรอืนับแต่วนัทีเ่ริม่การก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรือ้
ถอนอาคาร แลว้แต่กรณี หากเจา้พนกังานทอ้งถิน่ตรวจพบเหตุไมถ่กูตอ้ง ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่ดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
  (1) ผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มลูหรอืยื่นเอกสารและหลกัฐานตามมาตรา 39 ทว ิไวไ้มถู่กตอ้ง ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่
มหีนังสอืแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ดําเนินการแก้ไขใหถู้กตอ้งภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ ในกรณีทีผู่แ้จง้ไม่ดําเนินการ
แก้ไขให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาที่กําหนด และมีการก่อสร้าง ดดัแปลง หรอืรื้อถอนอาคารแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดําเนินการตามมาตรา 40 (1) และหากอาคารได้ก่อสรา้ง หรอืดดัแปลง จนแล้วเสรจ็ตามที่ได้แจ้งไว ้เจ้าพนักงานท้องถิน่จะ
ดาํเนินการตามมาตรา 40 (2) จนกวา่จะดาํเนินการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งดว้ยกไ็ด ้
  (2) แผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรอืรายการคาํนวณของอาคารทีผู่แ้จง้ไดย้ื่นไว้
ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตาม
พระราชบญัญตัน้ีิ หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่มหีนงัสอืแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้แกไ้ขแผนผงับรเิวณ แบบ
แปลน รายการประกอบแบบแปลน หรอืรายการคาํนวณดงักล่าว ใหถู้กตอ้งตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัน้ีิ กฎกระทรวง
หรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ทีอ่อกตามพระราชบญัญตัน้ีิ หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งภายในระยะเวลาทีเ่จา้พนกังานทอ้งถิน่กําหนด
แต่ตอ้งไมน้่อยกวา่สามสบิวนั 
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  (3) การก่อสร้าง ดดัแปลง หรอืรื้อถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้ไม่ถูกต้องตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติน้ี 
กฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ที่ออกตามพระราชบญัญตัน้ีิ หรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มหีนังสอื
แจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ดาํเนินการก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรือ้ถอนอาคารดงักลา่ว ใหถ้กูตอ้งตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัน้ีิ 
กฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิ้องถิน่ที่ออกตามพระราชบญัญตัน้ีิ หรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้งภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงาน
ทอ้งถิน่กําหนดแต่ตอ้งไม่น้อยกวา่สามสบิวนั และในระหวา่งระยะเวลาทีผู่แ้จง้ดําเนินการแกไ้ขตามหนังสอืแจง้ขอ้ทกัทว้ง ใหผู้้
แจง้ระงบัการก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรือ้ถอนอาคารในส่วนที่ไม่ถูกต้องนัน้จนกว่าจะไดป้ฏบิตัใิหถู้กต้อง เวน้แต่เป็นการกระทํา
เพือ่แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามขอ้ทกัทว้งของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ 
 ในกรณีทีผู่แ้จง้ไมด่าํเนินการแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไดก้ําหนดไวใ้นหนังสอืแจง้ขอ้
ทกัทว้งตามวรรคสาม (2) หรอื (3) ใหถ้อืวา่ผูแ้จง้ไมป่ระสงคจ์ะก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรือ้ถอนอาคารตามทีไ่ดแ้จง้ไวน้ัน้อกีต่อไป 
และใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มคีําสัง่ยกเลกิใบรบัแจง้ทีไ่ดอ้อกไว ้และมอีํานาจดําเนินการตามมาตรา 40 (1) และ (2) และมาตรา 
42 แลว้แต่กรณี 
 ถา้เจา้พนักงานทอ้งถิน่มไิดม้หีนังสอืแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา 39 ทว ิทราบภายในกําหนดเวลาตามวรรค
สาม ให้ถือว่าการก่อสร้าง ดดัแปลง หรือรื้อถอนอาคารดงักล่าวได้รบัอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว เว้นแต่กรณี
ดงัต่อไปน้ี เจา้พนกังานทอ้งถิน่มอีาํนาจแจง้ขอ้ทกัทว้งไดต้ลอดเวลา 
  (1) กรณีเกีย่วกบัการรกุลํ้าทีส่าธารณะ 
  (2) กรณีเกีย่วกบัระยะ หรอืระดบัระหวา่งอาคารกบัถนน ตรอก ซอย ทางเทา้ หรอืทีส่าธารณะทีเ่ป็นการฝา่
ฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ทีอ่อกตามพระราชบญัญตัน้ีิ หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งทีใ่ชบ้งัคบัอยูใ่นขณะที่
ผูแ้จง้ไดย้ืน่แจง้ หรอื 
  (3) กรณีเกีย่วกบัขอ้กําหนดในการหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน ใช ้หรอืเปลีย่นการใชอ้าคารชนิดใดหรอื
ประเภทใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรอืข้อบญัญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบญัญัติน้ี หรอืกฎหมายอื่นที่
เกีย่วขอ้งทีใ่ชบ้งัคบัอยูใ่นขณะทีผู่แ้จง้ไดย้ืน่แจง้ 
 ใบรบัแจง้และหนงัสอืแจง้ขอ้ทกัทว้ง ใหเ้ป็นไปตามแบบทีค่ณะกรรมการควบคุมอาคารกาํหนด 
 ใหนํ้าบทบญัญตัเิกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่าํหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา 8 (12) และใหนํ้า
มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 37 มาตรา 38 และมาตรา 39 มาใชบ้งัคบัแก่ใบรบัแจง้โดยอนุโลม 

28 หมวด 3 ทวิ 
การอนุญาตให้ใช้อาคารเพ่ือประกอบกิจการเก่ียวกบัโรงมหรสพ 

 28 มาตรา 39 จตัวา การก่อสรา้ง ดดัแปลง เคลื่อนยา้ย รือ้ถอน หรอืตรวจสอบอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการโรง
มหรสพ ตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญตัน้ีิดว้ย 

 28 มาตรา 39 เบญจ หา้มมใิหเ้จา้ของอาคารหรอืผูค้รอบครองอาคารใชห้รอืยนิยอมใหผู้ใ้ดใชอ้าคารหรอืสว่นใดของ
อาคารเป็นโรงมหรสพ เว้นแต่จะได้รบัใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพจากคณะกรรมการที่มอีํานาจ
พจิารณาตามวรรคสอง แลว้แต่กรณี 
 ใหม้คีณะกรรมการพจิารณาการประกอบกจิการโรงมหรสพมอีํานาจพจิารณาออกใบอนุญาต เพกิถอนใบอนุญาต ต่อ
อายใุบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตเพือ่ประกอบกจิการโรงมหรสพ ดงัต่อไปน้ี 
  (1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยอธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืงเป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทน
กรุงเทพมหานคร ผูแ้ทนกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ผูแ้ทนสาํนักงานตํารวจแห่งชาตเิป็นกรรมการ และใหผู้อ้ํานวยการ
กองควบคุมการก่อสรา้ง กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงเป็นกรรมการและเลขานุการ 

                                                
28 หมวด 3 ทว ิมาตรา 39 จตัวา มาตรา 39 เบญจ และมาตรา 39 ฉ บญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 19 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 
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  (2) ในเขตจงัหวดัอื่น ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจงัหวดัเป็นประธานกรรมการ เจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่ง
ท้องที่ที่เกี่ยวขอ้ง สาธารณสุขจงัหวดั หวัหน้าตํารวจภูธรจงัหวดัเป็นกรรมการ และให้โยธาธิการและผงัเมอืงจงัหวดั29เป็น
กรรมการและเลขานุการ 
 ในการวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก และใหป้ระธานคณะกรรมการพจิารณาการประกอบกจิการโรง
มหรสพตามวรรคสองแลว้แต่กรณีเป็นผูม้อีํานาจลงนามออกใบอนุญาต เพกิถอนใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต 
และออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคสอง 
 ประเภทของโรงมหรสพ ระบบความปลอดภัยและการป้องกนัอนัตรายอนัอาจเกิดขึ้นกับคนดู และจํานวนและ
ระยะห่างของสิง่ของหรอืสว่นต่างๆ ภายในและภายนอกอาคารทีใ่ชเ้ป็นโรงมหรสพ เช่น หอ้งฉาย ทางเขา้ออก ประตู ทีน่ัง่คนด ู
ทางเดนิ เป็นตน้ ใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

 28 มาตรา 39 ฉ ใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพให้มอีายุสองปี โดยให้ใช้ได้จนถึงวนัที่ 31 
ธนัวาคม ของปีทีส่องนบัแต่ปีทีอ่อกใบอนุญาต 
 หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการ
ออกใบแทนใบอนุญาตสาํหรบัโรงมหรสพ ใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
 เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ใด ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการ 
โรงมหรสพ ใหย้ื่นคาํขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตเดมิสิน้อายุ และเมื่อไดย้ื่นคาํขอดงักล่าวแลว้ใหป้ระกอบกจิการต่อไป
ไดจ้นกวา่ผูม้อีาํนาจอนุญาตตามมาตรา 39 เบญจ จะมคีาํสัง่ไมอ่นุญาต 

หมวด 4 
อาํนาจหน้าท่ีของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

 30 มาตรา 40 ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน  หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่ง
พระราชบญัญตัน้ีิ กฎกระทรวง หรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ทีอ่อกตามพระราชบญัญตัน้ีิ หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ใหเ้จา้พนกังาน
ทอ้งถิน่มอีาํนาจดาํเนินการดงัน้ี 
  (1) มคีําสัง่ให้เจ้าของหรอืผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ดําเนินการ ลูกจ้าง หรอืบรวิารของบุคคล
ดงักลา่ว ระงบัการกระทาํดงักลา่ว 
  (2) มคีาํสัง่หา้มมใิหบุ้คคลใดใชห้รอืเขา้ไปในสว่นใดๆ ของอาคาร หรอืบรเิวณทีม่กีารกระทาํดงักลา่วและจดั
ใหม้เีครือ่งหมายแสดงการหา้มนัน้ไวใ้นทีเ่ปิดเผยและเหน็ไดง้า่ย ณ อาคารหรอืบรเิวณดงักลา่ว และ 
  (3) พจิารณามคีาํสัง่ตามมาตรา 41 หรอืมาตรา 42 แลว้แต่กรณี ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดม้คีาํส ัง่ตาม 
(1)  

 30 มาตรา 41 ถ้าการกระทําตามมาตรา 40 เป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ให้เจ้าพนักงาน
ทอ้งถิน่มอีํานาจสัง่ใหเ้จา้ของอาคารยื่นคําขออนุญาตหรอืดําเนินการแจง้ตามมาตรา 39 ทว ิหรอืดําเนินการแกไ้ขเปลีย่นแปลง
ใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาทีก่ําหนดแต่ตอ้งไมน้่อยกวา่สามสบิวนั ในกรณีทีม่เีหตุอนัสมควร เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะขยายเวลา
ดงักลา่วออกไปอกีกไ็ด ้และใหนํ้ามาตรา 27 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 30 มาตรา 42 ถา้การกระทาํตามมาตรา 40 เป็นกรณีทีไ่มส่ามารถแกไ้ขเปลีย่นแปลงใหถู้กตอ้งได ้หรอืเจา้ของอาคาร
มไิด้ปฏิบตัติามคําสัง่ของเจ้าพนักงานท้องถิน่ตามมาตรา 41 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอีํานาจสัง่ให้เจ้าของหรอืผู้ครอบครอง
อาคาร ผูค้วบคุมงาน หรอืผูด้ําเนินการรือ้ถอนอาคารนัน้ทัง้หมดหรอืบางสว่นไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ําหนดแต่ตอ้งไม่น้อยกว่า

                                                
29 คาํวา่ “โยธาธกิารจงัหวดั” ในพระราชบญัญตันิี้ แกไ้ขเป็น “โยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดั” โดยมาตรา 47 แหง่ พระราชกฤษฎกีาแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบัการโอนอํานาจ
หน้าทีข่องสว่นราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 
30 มาตรา 40 ถงึ มาตรา 45 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 11 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
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สามสบิวนั โดยใหด้าํเนินการรือ้ถอนตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่ําหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา 8(11) หรอื
ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ทีอ่อกตามมาตรา 9 หรอืมาตรา 10 

 30 มาตรา 43 ถ้าไม่มีการรื้อถอนอาคารตามสัง่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 42 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อาํนาจดงัต่อไปน้ี 
  (1) ยื่นคําขอฝา่ยเดยีวโดยทําเป็นคํารอ้งต่อศาล นับแต่ระยะเวลาทีก่ําหนดไวต้ามมาตรา 42 ไดล้่วงพน้ไป 
ขอใหศ้าลมคีําสัง่จบักุมและกกัขงับุคคลซึ่งมไิดป้ฏบิตักิารตามคําสัง่ของเจา้พนักงานทอ้งถิน่ตามมาตรา 42 โดยใหนํ้าประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
  (2) ดาํเนินการหรอืจดัใหม้กีารรือ้ถอนอาคารดงักล่าวไดเ้องโดยจะตอ้งปิดประกาศกําหนดการรือ้ถอนไวใ้น
บรเิวณนัน้แลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจด็วนั และเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคาร ผูร้บัผดิชอบงานออกแบบอาคาร ผูร้บัผดิชอบ
งานออกแบบและคํานวณอาคาร ผูค้วบคุมงาน และผูด้ําเนินการจะตอ้งรว่มกนัเสยีค่าใชจ้่ายในการนัน้เวน้แต่บุคคลดงักล่าวจะ
พสิจูน์ไดว้า่ตนมไิดเ้ป็นผูก้ระทาํหรอืมสีว่นรว่มในการกระทาํทีเ่ป็นการฝา่ฝืนกฎหมาย 
 ในการดาํเนินการรือ้ถอนอาคารตามวรรคหน่ึง เมือ่เจา้พนกังานทอ้งถิน่ หรอืผูซ้ึง่ดาํเนินการแทนเจา้พนกังานทอ้งถิน่
ไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตามสมควรแก่พฤตกิารณ์แลว้ บุคคลตามวรรคหน่ึงจะเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากเจา้พนกังานทอ้งถิน่หรอืผู้
ซึง่ดาํเนินการแทนเจา้พนกังานทอ้งถิน่ไมไ่ด ้
 วสัดุก่อสรา้งที่ถูกรือ้ถอนและสิง่ของที่ขนออกจากอาคารสว่นที่มกีารรือ้ถอนใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มอีํานาจยดึและ
เกบ็รกัษาไวห้รอืขายและถอืเงนิไวแ้ทนได ้ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และถ้าเจา้ของ
มไิดเ้รยีกเอาทรพัยส์นิหรอืเงนินัน้คนืภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีม่กีารรือ้ถอน ใหท้รพัยส์นิหรอืเงนินัน้ตกเป็นของราชการสว่น
ทอ้งถิน่นัน้ เพือ่นํามาเป็นคา่ใชจ้า่ยในการรือ้ถอนอาคารตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

 30 มาตรา 44 ในกรณีทีม่กีารฝา่ฝืนมาตรา 32 วรรคสาม หรอืมาตรา 33 ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่มอีาํนาจสัง่ใหเ้จา้ของ
หรอืผูค้รอบครองอาคารระงบัการใชอ้าคารสว่นทีย่งัไมไ่ดร้บัใบรบัรอง ใบอนุญาต หรอืทีไ่ม่ไดแ้จง้ไวต้ามมาตรา 39 ทว ิจนกว่า
จะไดร้บัใบรบัรอง ใบอนุญาต หรอืไดแ้จง้ตามมาตรา 39 ทวแิลว้ 

 30 มาตรา 45 ในกรณีทีม่กีารฝา่ฝืนมาตรา 34 ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่มอีาํนาจสัง่ใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคาร ผู้
ครอบครองพื้นที่หรอืสิง่ที่สรา้งขึ้นดงักล่าวหรอืผู้ที่กระทําการฝ่าฝืนมาตรา 34 ระงบัการกระทํานัน้ และสัง่ให้บุคคลดงักล่าว
ดาํเนินการแกไ้ขเปลีย่นแปลงพืน้ทีห่รอืสิง่ทีส่รา้งขึน้ใหก้ลบัคนืสูส่ภาพเดมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่าํหนด และใหนํ้ามาตรา 43 มา
ใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 มาตรา 46 ในกรณีที่อาคารซึ่งก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื่อนยา้ยโดยไดร้บัอนุญาตตามพระราชบญัญตัน้ีิ หรอืได้
ก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื่อนยา้ยก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบั มสีภาพหรอืมกีารใชท้ีอ่าจเป็นภยนัตรายต่อสขุภาพ ชวีติ 
ร่างกาย หรอืทรพัยส์นิ หรอือาจไม่ปลอดภยัจากอคัคภียัหรอืก่อใหเ้กดิเหตุราํคาญหรอืกระทบกระเทอืนต่อการรกัษาคุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่มอีาํนาจสัง่ใหด้าํเนินการแกไ้ขตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
 ในกรณีทีไ่ม่มกีารปฏบิตัติามคําสัง่ของเจา้พนักงานทอ้งถิน่ตามวรรคหน่ึง และถา้อาคารนัน้อาจเป็นภยนัตรายอยา่ง
รา้ยแรงต่อสุขภาพ ชวีติ รา่งกาย หรอืทรพัยส์นิ ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มอีํานาจสัง่ใหร้ือ้ถอนอาคารนัน้ไดโ้ดยใหนํ้ามาตรา 42 
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 31 มาตรา 46 ทวิ ในกรณีที่อุปกรณ์ประกอบต่างๆ เกี่ยวกบัระบบไฟฟ้าและการจดัแสงสว่าง ระบบการเตอืน การ
ป้องกนัและการระงบัอคัคภียั การป้องกนัอนัตรายเมื่อมเีหตุชุลมุนวุ่นวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ํา ระบบบําบดัน้ํา
เสยี ระบบเครื่องกล หรอืระบบอื่นๆ ของอาคารตามมาตรา 32 ทว ิมสีภาพหรอืมกีารใชท้ี่อาจเป็นภยนัตรายต่อสุขภาพ ชวีติ 
รา่งกาย หรอืทรพัยส์นิ หรอือาจไม่ปลอดภยัจากอคัคภียั หรอืก่อใหเ้กดิเหตุราํคาญหรอืกระทบกระเทอืนต่อการรกัษาคุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่มอีาํนาจดงัน้ี 

                                                
31 มาตรา 46 ทว ิบญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 20 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 
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  (1) มคีําสัง่หา้มมใิหเ้จา้ของอาคารหรอืผูค้รอบครองอาคาร ใชห้รอืยนิยอมใหบุ้คคลใดใชอุ้ปกรณ์ประกอบ
ต่างๆ และจดัใหม้เีครือ่งหมายแสดงการหา้มนัน้ไวท้ีอุ่ปกรณ์ หรอืบรเิวณทีเ่ปิดเผยและเหน็ไดง้า่ยทีอ่ยูใ่กลก้บัอุปกรณ์นัน้ 
  (2) มคีําสัง่ให้เจ้าของอาคารดําเนินการแก้ไขอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ นัน้ ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภยัหรอื
สามารถใชง้านไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ําหนด แต่ตอ้งไมน้่อยกวา่สามสบิวนั ในกรณีมเีหตุอนัสมควรเจา้พนกังานทอ้งถิน่จะขยาย
ระยะเวลาดงักลา่วออกไปอกีกไ็ด ้
 ในกรณีทีไ่มม่กีารปฏบิตัติามคาํสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ตามวรรคหน่ึง และหากอุปกรณ์ดงักล่าวมผีลทาํใหอ้าคาร
นัน้มสีภาพหรอืการใชท้ีอ่าจเป็นภยนัตรายอย่างรา้ยแรงต่อสุขภาพ ชวีติ รา่งกาย หรอืทรพัยส์นิ ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ส ัง่หา้ม
ใชอ้าคารนัน้ทัง้หมดหรอืบางส่วนไวก้่อนกไ็ด้ และต้องจดัใหม้เีครื่องหมายแสดงการหา้มนัน้ไวใ้นที่เปิดเผยและเหน็ไดง้่าย ณ 
บรเิวณอาคารหรอืบรเิวณดงักลา่ว 

 32 มาตรา 47 การสัง่หรอืการแจง้ของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ตามพระราชบญัญตัน้ีิ นอกจากกรณีตามมาตรา 40(2) และ
มาตรา 47 ทว ิใหท้ําเป็นหนังสอืสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัใหผู้ข้อรบัใบอนุญาต ผูไ้ดร้บัใบอนุญาต ผูแ้จง้ตามมาตรา 
39 ทว ิเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคาร ผูด้าํเนินการหรอืผูค้วบคุมงาน แลว้แต่กรณี ณ ภมูลิาํเนาของผูน้ัน้ หรอืจะทาํเป็นบนัทกึ
และใหบุ้คคลดงักลา่วลงลายมอืชื่อรบัทราบกไ็ด ้
 ในกรณีทีเ่จา้พนกังานทอ้งถิน่ไมอ่าจดาํเนินการตามวรรคหน่ึงได ้ใหปิ้ดประกาศสาํเนาคาํสัง่หรอืหนังสอืแจง้ แลว้แต่
กรณี ไวใ้นที่เปิดเผยและเหน็ไดง้่าย ณ อาคารหรอืบรเิวณที่ตัง้อาคารที่ทําการก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน เคลื่อนยา้ย ใช้หรอื
เปลี่ยนการใช้นัน้และใหถ้อืว่าผู้ขอรบัใบอนุญาต ผูไ้ดร้บัใบอนุญาต ผูแ้จง้ตามมาตรา 39 ทว ิเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคาร 
ผู้ดําเนินการ หรอืผู้ควบคุมงานได้ทราบคําสัง่หรอืหนังสอืแจ้งนัน้แล้วเมื่อพ้นกําหนดเจด็วนันับแต่วนัที่ได้มกีารปิดประกาศ
ดงักลา่ว 

 33 มาตรา 47 ทวิ การแจ้งคําสัง่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ส ัง่ให้ระงบัการกระทําที่เป็นการฝ่าฝืนบทบญัญัติแห่ง
พระราชบญัญตัน้ีิ หรอืใหร้ือ้ถอนอาคาร ใหท้ําเป็นหนงัสอืสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัใหผู้ซ้ึ่งจะตอ้งรบัคาํสัง่ดงักล่าว ณ 
ภูมลิาํเนาของผูน้ัน้ และใหปิ้ดประกาศคาํสัง่ดงักล่าวไวใ้นทีเ่ปิดเผยและเหน็ไดง้า่ย ณ อาคารหรอืบรเิวณทีม่กีารกระทาํดงักล่าว 
และใหถ้อืวา่ผูซ้ึง่จะตอ้งรบัคาํสัง่ไดท้ราบคาํสัง่นัน้แลว้เมือ่พน้กาํหนดสามวนันบัแต่วนัทีไ่ดม้กีารปิดประกาศดงักลา่ว 

 มาตรา 48 ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตัน้ีิ เจา้พนกังานทอ้งถิน่มอีาํนาจเขา้ไปในอาคารหรอืบรเิวณทีต่ ัง้
อาคารทีม่เีหตุอนัสมควรสงสยัวา่มกีารฝา่ฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิ ในเวลาระหว่างพระอาทติยข์ึน้ถงึพระอาทติย์
ตก หรอืในเวลาทําการของสถานทีน่ัน้ และเพื่อการน้ีใหม้อีํานาจสอบถามขอ้เทจ็จรงิหรอืสัง่ใหแ้สดงเอกสารหรอืหลกัฐานอื่นที่
เกีย่วขอ้งจากบุคคลทีอ่ยูห่รอืทาํงานในสถานทีน่ัน้ 

 34 มาตรา 49 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอีํานาจแต่งตัง้ขา้ราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมคีวามรูห้รอืคุณวุฒิ
ตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวงใหเ้ป็นนายตรวจหรอืนายชา่งได ้
 ในกรณีที่มคีวามจําเป็นหรอืได้รบัการรอ้งขอจากเจา้พนักงานท้องถิน่ อธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง มอีํานาจ
แต่งตัง้วศิวกรหรอืสถาปนิกเป็นนายชา่งไดต้ามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

 35 มาตรา 49 ทวิ ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่ง
พระราชบญัญตัน้ีิ กฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ที่ออกตามพระราชบญัญตัน้ีิ และเจา้พนักงานทอ้งถิน่ไดด้ําเนินการตาม
มาตรา 40 มาตรา 41 หรอืมาตรา 42 แล้วแต่กรณี แต่มไิด้มกีารปฏิบตัิตามคําสัง่ของเจ้าพนักงานท้องถิน่ และมเีหตุอนัควร
สงสยัวา่ผูร้บัผดิชอบงานออกแบบและคาํนวณอาคาร หรอืผูร้บัผดิชอบงานออกแบบอาคาร หรอืผูค้วบคุมงาน อาจเป็นผูก้ระทํา
หรอืมสีว่นรว่มในการกระทาํดงักล่าว ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่แจง้ใหบุ้คคลเชน่วา่นัน้ทราบ และใหม้หีนงัสอืแสดงหลกัฐานภายใน
                                                
32 มาตรา 47 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 12 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
33มาตรา 47 ทว ิบญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 13 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 
34 มาตรา 49 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 21 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
35 มาตรา 49 ทว ิความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 22 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
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สามสบิวนันับแต่วนัที่ไดร้บัแจง้ เพื่อพสิจูน์ว่าเป็นการกระทําของผูอ้ื่น หากไม่สามารถพสิจูน์ไดว้่าเป็นการกระทําของผูอ้ื่น ให้
เจา้พนกังานทอ้งถิน่ดําเนินการแจง้ชื่อและการกระทําของบุคคลเช่นวา่นัน้ใหค้ณะกรรมการควบคุมอาคารทราบและใหแ้จง้สภา
วศิวกรและสภาสถาปนิกทราบเพือ่พจิารณาดาํเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยวศิวกรและกฎหมายวา่ดว้ยสถาปนิก 

หมวด 5 
การอทุธรณ์ 

 36 มาตรา 50 ใหม้คีณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ 
  (1) ในเขตกรุงเทพมหานครหรอืในเขตองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ประกอบดว้ยปลดักระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานกรรมการ อธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ผูแ้ทนสาํนกังานอยัการสงูสดุ ผูแ้ทนสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
ผูแ้ทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม และผูแ้ทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรม
เป็นกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไม่เกินหกคนซึ่งรฐัมนตรีแต่งตัง้จากผู้ทรงคุณวุฒิ ในจํานวนน้ีให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภาคเอกชนไมน้่อยกวา่สองคน และใหห้วัหน้าสาํนกังานคณะกรรมการควบคุมอาคารเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการซึ่งรฐัมนตรแีต่งตัง้ตามวรรคหน่ึง (1) ต้องไม่เป็นผู้ซึ่งปฏิบตัิหน้าที่ราชการของกรุงเทพมหานครหรอื
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัหรอืสมาชกิสภากรงุเทพมหานครหรอืสภาจงัหวดั 
  37 (2) ในเขตเทศบาล เขตเมอืงพทัยา หรอืเขตราชการสว่นทอ้งถิน่อื่น ประกอบดว้ย ผูว้่าราชการจงัหวดัเป็น
ประธานกรรมการ อยัการจงัหวดั ซึ่งเป็นหวัหน้าที่ทําการอยัการจงัหวดั และบุคคลอื่นอีกไม่เกินหกคนซึ่งปลดักระทรวง
มหาดไทยเป็นผูแ้ต่งตัง้ ในจํานวนน้ีให้แต่งตัง้จากภาคเอกชนไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการ และใหโ้ยธาธกิารและผงัเมอืง
จงัหวดัเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการและเลขานุการตามวรรคหน่ึง (2) ตอ้งไมเ่ป็นผูซ้ึง่ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการของราชการสว่นทอ้งถิน่หรอืสมาชกิ
สภาทอ้งถิน่ 
 ใหนํ้ามาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 17 มาใชบ้งัคบัแก่คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์โดยอนุโลม 

 มาตรา 51 ใหค้ณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์มอีาํนาจหน้าทีด่งัต่อไปน้ี 
  (1) พจิารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์คาํสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ตามพระราชบญัญตัน้ีิ 
  (2) มหีนังสอืเรยีกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคําหรอืสัง่ให้บุคคลดงักล่าวส่งเอกสารหรอืหลกัฐานอื่นที่
เกีย่วขอ้งเพือ่ประกอบการพจิารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์ 
  (3) สอบถามขอ้เทจ็จรงิหรอืกระทาํการใด ๆ เทา่ทีจ่าํเป็นเพือ่ประกอบการพจิารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์ 
 ในการปฏบิตัหิน้าทีต่าม (3) กรรมการพจิารณาอุทธรณ์หรอืผูซ้ึง่คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์มอบหมายจะเขา้ไป
ในอาคาร หรอืบรเิวณทีต่ ัง้อาคารอนัเป็นมลูกรณีแหง่การอุทธรณ์ในเวลาระหวา่งพระอาทติยข์ึน้ถงึพระอาทติยต์กกไ็ด ้

 38 มาตรา 51 ทวิ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะแต่งตัง้คณะอนุกรรมการขึ้นคณะหน่ึงหรอืหลายคณะเพื่อ
พจิารณาหรอืปฏบิตักิารอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามทีม่อบหมายกไ็ด ้
 ให้นํามาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 51 มาใช้บงัคบัแก่การปฏิบตัหิน้าที่ของคณะอนุกรรมการโดย
อนุโลม 

 39 มาตรา 52 ผู้ขอรบัใบอนุญาต ผู้ได้รบัใบอนุญาต ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทว ิและผู้ได้รบัคําสัง่จากเจ้าพนักงาน
ทอ้งถิน่ตามพระราชบญัญตัน้ีิมสีทิธอุิทธรณ์คาํสัง่ดงักล่าวต่อคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ไดภ้ายในสามสบิวนันบัแต่วนัทราบ
คาํสัง่ 

                                                
36 มาตรา 50 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 15 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
37 มาตรา 50(2) ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 23 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
38 มาตรา 51 ทว ิบญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 16 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 
39 มาตรา 52 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 17 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
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 การอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงใหท้ําเป็นหนังสอืและยื่นต่อเจา้พนักงานทอ้งถิน่ผูอ้อกคําสัง่ดงักล่าว และใหเ้จา้พนักงาน
ท้องถิ่นจดัส่งอุทธรณ์และเอกสารหลกัฐานที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมดไปยงัคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ภายในสบิวนันับแต่วนัที่
ไดร้บัอุทธรณ์ 
 ใหค้ณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์มคีําวนิิจฉยัอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงภายในหกสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัอุทธรณ์ แลว้
แจง้คาํวนิิจฉยัพรอ้มดว้ยเหตุผลเป็นหนงัสอืไปยงัผูอุ้ทธรณ์และเจา้พนกังานทอ้งถิน่ 
 ถ้าผูอุ้ทธรณ์ไม่เหน็ดว้ยกบัคําวนิิจฉัยอุทธรณ์ ใหเ้สนอคดต่ีอศาลภายในสามสบิวนันับแต่วนัที่ไดร้บัแจง้คําวนิิจฉัย
อุทธรณ์ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์หรอืศาลไดม้คีําวนิิจฉัย หรอืคําพพิากษาเป็นประการใด ให้เจา้พนักงาน
ทอ้งถิน่ปฏบิตัติามนัน้ 
 ในระหว่างอุทธรณ์ ห้ามมิให้ผู้อุทธรณ์หรอืเจ้าพนักงานท้องถิ่นกระทําการใดแก่อาคารอนัเป็นมูลกรณีแห่งการ
อุทธรณ์ เวน้แต่อาคารนัน้จะเป็นภยนัตรายต่อบุคคลหรอืทรพัยส์นิหรอืมลีกัษณะซึง่ไมอ่าจรอได ้
 ใหนํ้ามาตรา 47 มาใชบ้งัคบัแก่การแจง้คาํวนิิจฉยัอุทธรณ์โดยอนุโลม 

หมวด 6 
นายช่าง นายตรวจ และผูต้รวจสอบ 40 

 มาตรา 53 ใหน้ายช่างหรอืนายตรวจมอีํานาจเขา้ไปในบรเิวณที่มกีารก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน หรอืเคลื่อนยา้ย
อาคาร เพื่อตรวจสอบวา่ไดม้กีารฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิหรอืไม ่และเพื่อการน้ีใหม้อีํานาจสอบถามขอ้เทจ็จรงิ
หรอืสัง่ใหแ้สดงเอกสารหรอืหลกัฐานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งจากบุคคลทีอ่ยูห่รอืทาํงานในสถานทีน่ัน้ 

 มาตรา 54 เมื่อมเีหตุผลอนัควรสงสยัว่าอาคารใดซึ่งไดก้่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน หรอืเคลื่อนยา้ยเสรจ็แลว้นัน้ ได้
กระทาํขึน้โดยฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิ หรอืมเีหตุอนัควรสงสยัวา่อาคารใดมกีารใชห้รอืเปลีย่นการใชโ้ดยฝา่ฝืน
หรอืไมป่ฏบิตัติามมาตรา 32 มาตรา 33 หรอืมาตรา 34 หรอือาคารใดมลีกัษณะตามมาตรา 46 ใหน้ายช่างมอีํานาจเขา้ไปตรวจ
อาคารและบรเิวณที่ตัง้อาคารนัน้ได้ และเพื่อการน้ีให้มอีํานาจสอบถามขอ้เท็จจรงิหรอืสัง่ให้แสดงเอกสารหรอืหลกัฐานอื่นที่
เกีย่วขอ้งจากบุคคลทีอ่ยูห่รอืทาํงานในสถานทีน่ัน้ 

 มาตรา 55 ในการปฏบิตักิารตามมาตรา 53 หรอืมาตรา 54 นายช่างหรอืนายตรวจตอ้งกระทําการในเวลาระหวา่ง
พระอาทติยข์ึน้ถงึพระอาทติยต์กหรอืในเวลาทําการของสถานที่นัน้ และในการน้ีใหน้ายช่างหรอืนายตรวจแสดงบตัรประจําตวั
เมือ่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งรอ้งขอ 
 บตัรประจาํตวัใหเ้ป็นไปตามแบบทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

 41 มาตรา 55 ทวิ หา้มมใิหผู้ใ้ดทาํการตรวจสอบตามมาตรา 32 ทว ิเวน้แต่ผูน้ัน้เป็นผูต้รวจสอบตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

 41 มาตรา 55 ตรี ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบทําการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ โดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่ง
พระราชบญัญตัน้ีิ หรอืกฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิ้องถิน่ที่ออกตามพระราชบญัญตัิน้ี ให้นํามาตรา 49 ทว ิมาใช้บงัคบัโดย
อนุโลม 

                                                
40 ชือ่ของหมวด 6 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 24 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
41 มาตรา 55 ทว ิและมาตรา 55 ตร ีบญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 25 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 
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หมวด 7 
เขตเพลิงไหม้ 

 มาตรา 56 เมื่อเกดิเพลงิไหมใ้นบรเิวณใดอนัเขา้ลกัษณะเป็นเขตเพลงิไหม ้ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ประกาศแสดง
เขตเพลงิไหมไ้ว ้ณ สาํนักงานของราชการส่วนท้องถิน่นัน้ และบรเิวณที่เกดิเพลงิไหม ้โดยมแีผนที่สงัเขปแสดงแนวเขตเพลงิ
ไหม ้พรอ้มทัง้ระบุใหท้ราบถงึการกระทาํอนัตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

 42 มาตรา 57 ภายในสี่สบิห้าวนันับแต่วนัที่เกิดเพลงิไหม้ ห้ามมใิห้ผู้ใดก่อสรา้ง ดดัแปลง รื้อถอน หรอืเคลื่อนย้าย
อาคารในเขตเพลงิไหม้ และให้ผู้ได้รบัใบอนุญาตให้ทําการก่อสรา้ง ดดัแปลง รื้อถอน หรอืเคลื่อนย้ายอาคารหรอืผู้แจ้งตาม
มาตรา 39 ทว ิในเขตดงักล่าวอยู่แล้วก่อนวนัที่เกิดเพลิงไหม้ ระงบัการกระทําตามที่ได้รบัอนุญาต หรอืที่ได้แจ้งไว้นัน้ตาม
ระยะเวลาดงักลา่วดว้ย 
 ใหนํ้ามาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 43 มาใชบ้งัคบัแก่การฝา่ฝืนบทบญัญตัใินวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 
 บทบญัญตัใินวรรคหน่ึงไมใ่ชบ้งัคบัแก่ 
  (1) การก่อสรา้งอาคารชัว่คราวเพือ่ประโยชน์ในการบรรเทาทุกข ์ซึง่จดัทาํหรอืควบคุมโดยทางราชการ 
  (2) การดดัแปลงหรอืซ่อมแซมอาคารเพยีงเทา่ทีจ่าํเป็นเพือ่อยูอ่าศยัหรอืใชส้อยชัว่คราว 

 มาตรา 58 ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่พจิารณาวา่สมควรจะมกีารปรบัปรุงเขตเพลงิไหมห้รอืไม ่โดยคาํนึงถงึประโยชน์
ในการป้องกนัอคัคภียั การสาธารณสุข การรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อม การผงัเมอืง การสถาปตัยกรรม และการอํานวยความ
สะดวกแก่การจราจร และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเสนอความเห็นพร้อมด้วยแผนที่ส ังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหม้ต่อ
คณะกรรมการควบคุมอาคาร ในกรณีที่เขตเพลิงไหม้อยู่ในเขตอํานาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมากกว่าหน่ึงท้องที่ ให้เจ้า
พนกังานทอ้งถิน่แหง่ทอ้งทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูร้ว่มกนัพจิารณาและเสนอความเหน็ ทัง้น้ี ภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีเ่กดิเพลงิไหม ้
 เมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาความเห็นของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว ให้เสนอความเห็นพร้อมทัง้
ขอ้สงัเกตต่อรฐัมนตรเีพื่อสัง่ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนในเขตเพลงิไหม้ทราบว่า จะมกีารปรบัปรุงหรอืไม ่
ประกาศดงักลา่วใหป้ระกาศไว ้ณ สาํนกังานของราชการสว่นทอ้งถิน่นัน้และบรเิวณทีเ่กดิเพลงิไหมภ้ายในสีส่บิหา้วนันบัแต่วนัที่
เกดิเพลงิไหม ้

 มาตรา 59 ในกรณีที่มกีารประกาศไม่ปรบัปรุงเขตเพลงิไหม้แล้ว ให้การห้ามตามมาตรา 57 วรรคหน่ึง เป็นอนั
ยกเลกิ 
 ในกรณีทีม่กีารประกาศปรบัปรุงเขตเพลงิไหมแ้ลว้ ใหม้กีารหา้มตามมาตรา 57 วรรคหน่ึง ยงัคงมผีลใชบ้งัคบัต่อไป
อีกเป็นเวลาหกสบิวนันับแต่วนัที่มปีระกาศปรบัปรุงเขตเพลิงไหม้นัน้ และให้สํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารจดัทํา
แผนผงัปรบัปรงุเขตเพลงิไหมเ้สนอต่อรฐัมนตรเีพื่อประกาศใชบ้งัคบัแผนผงัปรบัปรุงเขตเพลงิไหมใ้นราชกจิจานุเบกษา ภายใน
กาํหนดเวลาดงักลา่ว 

 43 มาตรา 60 เมื่อมปีระกาศใชบ้งัคบัแผนผงัปรบัปรุงเขตเพลงิไหมแ้ลว้ หา้มมใิหผู้ใ้ดก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน หรอื
เคลื่อนยา้ยอาคารในเขตตามแผนผงัปรบัปรุงเขตเพลงิไหมใ้หผ้ดิไปจากทีก่ําหนดในแผนผงันัน้ และบรรดาใบอนุญาตใหท้าํการ
ก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน หรอืเคลื่อนยา้ยอาคารหรอืใบรบัแจง้ตามมาตรา 39 ทว ิทีไ่ดอ้อกไวก้่อนวนัประกาศใชบ้งัคบัแผนผงั
ปรบัปรงุเขตเพลงิไหมซ้ึง่ขดักบัแผนผงัดงักลา่ว ใหเ้ป็นอนัยกเลกิ 
 ใหนํ้ามาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 43 มาใชบ้งัคบัแก่การฝา่ฝืนบทบญัญตัใินวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 

 44 มาตรา 60 ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเริม่ต้นดําเนินการปรบัปรุงเขตเพลงิไหม้ ตามประกาศใช้บงัคบัแผนผงั
ปรบัปรงุเขตเพลงิไหมต้ามมาตรา 60 ภายในสองปี นบัแต่วนัใชบ้งัคบัประกาศดงักลา่ว 

                                                
42 มาตรา 57 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 18 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
43 มาตรา 60 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 19 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
44 มาตรา 60 ทว ิบญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 20 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 



พระราชบญัญตั ิ 21

 ในกรณีทีม่คีวามจาํเป็นตอ้งดาํเนินการเวนคนืทีด่นิหรอือสงัหารมิทรพัยใ์ด เพื่อใชป้ระโยชน์ตามทีก่ําหนดในแผนผงั
ปรบัปรงุเขตเพลงิไหม ้ใหจ้า่ยเงนิคา่ทดแทนใหแ้ก่ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิคา่ทดแทนก่อนเริม่ตน้ดาํเนินการปรบัปรงุเขตเพลงิไหม ้โดย
กําหนดตามราคาประเมนิทุนทรพัยต์ามประมวลกฎหมายทีด่นิทีใ่ชบ้งัคบัอยูใ่นวนัทีม่ปีระกาศปรบัปรุงเขตเพลงิไหม ้ แต่ถา้ไม่
สามารถจ่ายเงนิค่าทดแทนไดภ้ายในสองปีนบัแต่วนัใชบ้งัคบัประกาศดงักล่าว ใหก้ําหนดตามราคาประเมนิทุนทรพัยด์งักล่าวที่
ใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัที ่1 มกราคมของปีทีม่กีารจา่ยเงนิคา่ทดแทน 
 ถา้เจา้พนักงานทอ้งถิน่มไิดเ้ริม่ตน้ดําเนินการปรบัปรุงเขตเพลงิไหมภ้ายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหป้ระกาศ
ดงักลา่วเป็นอนัยกเลกิ 

 มาตรา 61 ในกรณีที่มคีวามจําเป็นตอ้งจดัใหไ้ดม้าซึ่งที่ดนิหรอือสงัหารมิทรพัยใ์ด เพื่อใชป้ระโยชน์ตามที่กําหนด
ในแผนผงัปรบัปรุงเขตเพลิงไหม้ ให้ดําเนินการเวนคืนที่ดินหรอือสงัหารมิทรพัย์นัน้โดยให้นํากฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสงัหารมิทรพัยม์าใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 มาตรา 62 เมื่อเกดิเพลงิไหมใ้นทอ้งทีใ่ดอนัเขา้ลกัษณะเป็นเขตเพลงิไหม ้ถา้ทอ้งทีน่ัน้ยงัไม่มพีระราชกฤษฎกีาให้
ใช้พระราชบญัญตัน้ีิบงัคบั ให้ถอืว่าได้มพีระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบญัญตัน้ีิในท้องที่นัน้ตัง้แต่วนัที่เกิดเพลงิไหม ้แต่ถ้า
ต่อมามีการประกาศไม่ปรบัปรุงเขตเพลิงไหม้ตามมาตรา 58 ให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาดงักล่าวเป็นอนัยกเลิกตัง้แต่วนัที ่
เจา้พนกังานทอ้งถิน่มปีระกาศนัน้ 

หมวด 8 
บทเบด็เตลด็ 

 มาตรา 63 ในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ ผู้ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มอบหมาย
กรรมการเปรยีบเทยีบคด ีเจา้พนกังานทอ้งถิน่ นายชา่ง หรอืนายตรวจตามพระราชบญัญตัน้ีิ ผูข้อรบัใบอนุญาต ผูไ้ดร้บัอนุญาต 
เจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคาร ผูด้ําเนินการ ผูค้วบคุมงานหรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งซึ่งอยู่ในสถานที่นัน้ต้องใหค้วามสะดวกและ
ชว่ยเหลอืตามสมควร 

 มาตรา 64 ในการปฏบิตัหิน้าที่ตามพระราชบญัญตัน้ีิ ใหก้รรมการพจิารณาอุทธรณ์ ผูซ้ึ่งคณะกรรมการพจิารณา
อุทธรณ์มอบหมาย กรรมการเปรยีบเทียบคดี เจ้าพนักงานท้องถิ่น นายช่าง และนายตรวจ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

 45 มาตรา 64 ทวิ ให้ราชการส่วนท้องถิน่มอีํานาจหกัเงนิค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสรา้งหรอืดดัแปลง
อาคารทีไ่ดร้บัจากผูข้อรบัใบอนุญาตหรอืผูแ้จง้ตามมาตรา 39 ทว ิไวไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละสบิของเงนิคา่ธรรมเนียมดงักล่าวเพือ่นํามา
จดัสรรเป็นเงนิค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรอืดดัแปลงอาคาร นายช่างและนายตรวจได้ตาม
หลกัเกณฑ ์และอตัราทีก่าํหนดในขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ 

หมวด 9 
บทกาํหนดโทษ 

 46 มาตรา 65 ผูใ้ดฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 
52 วรรคหก มาตรา 57 หรอืมาตรา 60 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิสามเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิหกหมืน่บาทหรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 
 นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว้ ผู้ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามมาตรา 21 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 34 
หรอืมาตรา 57 ยงัตอ้งระวางโทษปรบัอกีวนัละไมเ่กนิหน่ึงหมืน่บาทตลอดเวลาทีย่งัฝา่ฝืนหรอืจนกวา่จะไดป้ฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง 

                                                
45 มาตรา 64 ทว ิบญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 21 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 
46 มาตรา 65 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 22 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
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 47 มาตรา 65 ทวิ ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามมาตรา 32 ทว ิหรอืมาตรา 32 ตร ีต้องระวางโทษจําคุกไม่เกนิสามเดอืน หรอื
ปรบัไมเ่กนิหกหมืน่บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 
 นอกจากตอ้งระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูไ้มป่ฏบิตัติามมาตรา 32 ทว ิหรอืมาตรา 32 ตร ียงัตอ้งระวางโทษปรบั
อกีวนัละไมเ่กนิหน่ึงหมืน่บาทจนกวา่จะไดป้ฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง 

 48 มาตรา 65 ตรี ผูใ้ดฝา่ฝืนมาตรา 39 เบญจ วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิสามเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหก
หมืน่บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 
 นอกจากระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูฝ้่าฝืนมาตรา 39 เบญจ วรรคหน่ึง ยงัต้องระวางโทษปรบัอกีวนัละไม่เกนิ
หน่ึงหมืน่บาทจนกวา่จะไดป้ฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง 

 48 มาตรา 65 จตัวา ผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามคําสัง่ของเจ้าพนักงานท้องถิน่ตามมาตรา 46 ทว ิต้องระวางโทษ
ปรบัไมเ่กนิสามหมืน่บาท 
 นอกจากตอ้งระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูฝ้า่ฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามมาตรา 46 ทว ิยงัตอ้งระวางโทษปรบัอกีวนัละ
ไมเ่กนิหา้พนับาท ตลอดเวลาทีย่งัฝา่ฝืนหรอืจนกวา่จะไดป้ฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง 

 49 มาตรา 66 ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามมาตรา 30 วรรคหน่ึง มาตรา 38 มาตรา 39 หรอืมาตรา 39 ตร ีวรรคสาม (3) ต้อง
ระวางโทษปรบัไมเ่กนิหน่ึงหมืน่บาท 

 50 มาตรา 66 ทวิ ผูใ้ดมไิด้รือ้ถอนอาคารตามคําสัง่ของเจ้าพนักงานท้องถิน่ตามมาตรา 42 โดยมไิดอ้ยู่ในระหว่าง
การอุทธรณ์คาํสัง่ดงักลา่ว ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิหกเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิหน่ึงแสนบาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 
 นอกจากตอ้งระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูฝ้า่ฝืนยงัตอ้งระวางโทษปรบัอกีวนัละไม่เกนิสามหมื่นบาทจนกวา่จะได้
ปฏบิตัติามคาํสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ 

 51 มาตรา 67 ผูใ้ดฝา่ฝืนมาตรา 30 วรรคสอง หรอืฝา่ฝืนคาํสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ตามมาตรา 40 มาตรา 44 หรอื
มาตรา 45 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิหกเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิหน่ึงแสนบาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 
 นอกจากตอ้งระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูฝ้า่ฝืนยงัตอ้งระวางโทษปรบัอกีวนัละไมเ่กนิสามหมื่นบาทตลอดเวลาที่
ยงัฝา่ฝืนหรอืจนกวา่จะไดป้ฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง 

 มาตรา 68 ผูใ้ด 
  (1) ไม่มาใหถ้้อยคําหรอืสง่เอกสารตามหนังสอืเรยีกของคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 51(2) 
โดยไมม่เีหตุอนัสมควร หรอื 
  (2) ขดัขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
มอบหมาย เจา้พนักงานทอ้งถิน่ นายช่าง หรอืนายตรวจ ตามมาตรา 48 มาตรา 51 มาตรา 53 หรอืมาตรา 54 หรอืไม่ปฏบิตัิ
ตามมาตรา 51 มาตรา 53 มาตรา 54 หรอืมาตรา 63 แลว้แต่กรณี 
 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิหน่ึงเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิหน่ึงพนับาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

 มาตรา 69 ถา้การกระทําความผดิตามพระราชบญัญตัน้ีิเป็นการกระทําของผูด้ําเนินการ ผูก้ระทําต้องระวางโทษ
เป็นสองเทา่ของโทษทีบ่ญัญตัไิวส้าํหรบัความผดินัน้ๆ 

                                                
47 มาตรา 65 ทว ิบญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 และความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 6 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร 
(ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2558 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
48 มาตรา 65 ตร ีและมาตรา 65 จตัวา บญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 26 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 
49 มาตรา 66 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 22 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และโดยมาตรา 7 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 
2558 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
50 มาตรา 66 ทว ิบญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 23 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 
51 มาตรา 67 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 24 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
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 52 มาตรา 70 ถ้าการกระทําความผิดตามพระราชบญัญัติน้ี เป็นการกระทําอนัเกี่ยวกบัอาคารเพื่อพาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม การศกึษา หรอืการสาธารณสุข หรอืเป็นการกระทําในทางการคา้เพื่อใหเ้ช่า ใหเ้ช่าซื้อ ขาย หรอืจําหน่ายโดยมี
คา่ตอบแทน ซึง่อาคารใด ผูก้ระทาํตอ้งระวางโทษเป็นสองเทา่ของโทษทีบ่ญัญตัไิวส้าํหรบัความผดินัน้ๆ 

 52 มาตรา 71 ในกรณีที่มกีารฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 34 มาตรา 42 มาตรา 52 วรรค
หก มาตรา 57 หรอืมาตรา 60 ให้ถอืว่า เป็นการกระทําของเจา้ของหรอืผู้ครอบครองอาคาร ผู้ดําเนินการ ผู้ควบคุมงาน หรอื 
ผูอุ้ทธรณ์ ตามมาตรา 52 แลว้แต่กรณี หรอืเป็นการกระทาํตามคาํสัง่ของบุคคลดงักล่าว เวน้แต่บุคคลนัน้จะพสิจูน์ไดว้า่เป็นการ
กระทาํของผูอ้ื่น 

 มาตรา 72 ในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผดิตามพระราชบญัญตัิน้ี ให้ถือว่ากรรมการหรอืผู้จดัการทุกคนของ 
นิตบุิคคลนัน้เป็นผูร้ว่มกระทาํผดิกบันิตบุิคคลนัน้ เวน้แต่จะพสิจูน์ไดว้่า การกระทาํของนิตบุิคคลนัน้ไดก้ระทาํโดยตนมไิดรู้เ้หน็
หรอืยนิยอมดว้ย 

 มาตรา 73 ในกรณีมกีารกระทาํความผดิตามพระราชบญัญตัน้ีิใหถ้อืวา่ เจา้ของหรอืผูค้รอบครองทีด่นิหรอือาคารที่
อยู่ใกล้ชดิหรอืติดต่อกบัอาคารที่มกีารกระทําความผดิเกิดขึ้นหรอืบุคคลซึ่งความเป็นอยู่หรอืการใช้สอยที่ดนิหรอือาคารถูก
กระทบกระเทอืนเน่ืองจากการกระทาํความผดิดงักลา่ว เป็นผูเ้สยีหายตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิพีจิารณาความอาญา 

 53 มาตรา 74 ใหม้คีณะกรรมการเปรยีบเทยีบคด ี
  (1) ในเขตกรงุเทพมหานคร ประกอบดว้ยผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ผูแ้ทนสาํนกังานอยัการสงูสดุ และ
ผูแ้ทนสาํนกังานตาํรวจแหง่ชาต ิ
  (2) ในเขตจงัหวดัอื่น ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจงัหวดั อยัการจงัหวดั ซึ่งเป็นหวัหน้าที่ทําการอยัการ
จงัหวดั และหวัหน้าตาํรวจภธูรจงัหวดั 
 ความผดิตามมาตรา 65 วรรคหน่ึง มาตรา 65 ทว ิวรรคหน่ึง มาตรา 65 ตร ีวรรคหน่ึง มาตรา 65 จตัวา วรรคหน่ึง 
มาตรา 66 มาตรา 66 ทว ิวรรคหน่ึง มาตรา 67 วรรคหน่ึง มาตรา 68 มาตรา 69 หรอืมาตรา 70 ใหค้ณะกรรมการเปรยีบเทยีบ
คดมีอีาํนาจเปรยีบเทยีบได ้
 ในกรณีทีพ่นกังานสอบสวนพบวา่ผูใ้ดกระทาํความผดิตามวรรคสอง ถา้ผูก้ระทาํความผดิดงักล่าวและผูเ้สยีหาย ถา้ม ี
ยนิยอมใหเ้ปรยีบเทยีบ ใหพ้นกังานสอบสวนสง่เรื่องใหค้ณะกรรมการเปรยีบเทยีบคดตีามวรรคหน่ึงภายในเจด็วนันบัแต่วนัทีผู่้
นัน้ยนิยอมใหเ้ปรยีบเทยีบ 
 ถ้าคณะกรรมการเปรยีบเทยีบคดเีห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรถูกฟ้องรอ้งหรอืได้รบัโทษถึงจําคุก ให้กําหนดค่าปรบัซึ่ง
ผู้ต้องหาจะพงึชําระ ถ้าผู้ต้องหาและผู้เสยีหาย ถ้าม ียนิยอมตามนัน้ เมื่อผู้ต้องหาได้ชําระค่าปรบัตามจํานวนที่เปรยีบเทยีบ
ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีม่กีารเปรยีบเทยีบ ใหถ้อืวา่คดเีลกิกนัตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 
 ถ้าผูต้้องหาไม่ยนิยอมตามที่เปรยีบเทยีบหรอืยนิยอมแลว้ไม่ชําระเงนิค่าปรบัภายในเวลาตามวรรคสี ่ใหด้ําเนินคดี
ต่อไป 
 คา่ปรบัทีเ่ปรยีบเทยีบตามพระราชบญัญตัน้ีิใหต้กเป็นของราชการสว่นทอ้งถิน่ โดยไมต่อ้งนําสง่เป็นรายไดแ้ผน่ดนิ 

บทเฉพาะกาล 

 มาตรา 75 บรรดาคําขออนุญาตใดๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวนัที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคบัและยงัอยู่ในระหว่างการ
พจิารณาของเจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอือธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง และการอนุญาตใด ๆ ที่ไดใ้หไ้วต้ามกฎหมายว่าดว้ย
การควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรอืกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ หรอืการปฏิบตัิของผู้ขอรบั
ใบอนุญาตตามทีไ่ดร้บัใบอนุญาต แลว้แต่กรณี ใหถ้อืวา่เป็นคาํขออนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบญัญตัน้ีิโดยอนุโลม 

                                                
52 มาตรา 70 และมาตรา 71 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 25 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
53 มาตรา 74 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 27 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
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 ในกรณีที่การขออนุญาตหรอืการพจิารณาอนุญาตดงักล่าวมขีอ้แตกต่างไปจากการขออนุญาตหรอืการพจิารณา
อนุญาตตามพระราชบญัญตัน้ีิ ใหก้ารขออนุญาตหรอืการพจิารณาอนุญาตนัน้เป็นไปตามพระราชบญัญตัน้ีิและใหเ้จา้พนักงาน
ท้องถิน่มคีําสัง่ตามมาตรา 27 เพื่อให้ผู้ขอรบัใบอนุญาตปฏบิตัติามให้ถูกต้องภายในเวลาสามสบิวนั ถ้าผู้ขอรบัใบอนุญาตไม่
ปฏบิตัติามคาํสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ภายในกาํหนดเวลาดงักลา่ว ใหค้าํขอรบัใบอนุญาตนัน้เป็นอนัตกไป 

 มาตรา 76 อาคารซึ่งได้รบัใบอนุญาตให้ทําการก่อสร้างหรือดัดแปลง และได้กระทําการเสร็จแล้วก่อนวนัที่
พระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบั แมจ้ะเขา้ลกัษณะเป็นอาคารประเภทควบคุมการใชต้ามพระราชบญัญตัน้ีิ กใ็หไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ต้อง
ปฏบิตัติามมาตรา 32 วรรคสอง 

 มาตรา 77 ท้องที่ใดมีอาคารก่อสร้างขึ้นเป็นจํานวนมากในที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินก่อนวนัที่
พระราชบญัญตัิน้ีใช้บงัคบั และมสีภาพหรอือาจทําให้เกดิสภาพที่ไม่เหมาะสม หรอืไม่ปลอดภยัในการอยู่อาศยั การป้องกนั
อคัคภียั การสาธารณสุข การรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม การผงัเมอืง และการอํานวยความสะดวกแก่การจราจร เมื่อมพีระราช
กฤษฎีกากําหนดเขตปรบัปรุงอาคารในท้องที่นัน้แล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคําสัง่อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 
ดงัต่อไปน้ี 
  (1) มคีําสัง่ใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารรือ้ถอนอาคารนัน้ภายในกําหนดเวลาไม่เกนิหกเดอืนนับแต่
วนัที่ได้รบัคําสัง่ แต่การสัง่รือ้ถอนอาคารจะต้องกระทําเพื่อความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบ้านเมอืง การพฒันาท้องถิน่หรอื
ประโยชน์ในการใชท้ีส่าธารณะของประชาชน 
  (2) มคีําสัง่ภายในสามสบิวนันับแต่วนัที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปรบัปรุงอาคารมผีลใช้บงัคบั ให้
เจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารแกไ้ขเปลี่ยนแปลงอาคารใหถู้กต้องตามพระราชบญัญตัน้ีิ ภายในกําหนดเวลาไม่เกนิหกเดอืน
นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัคาํสัง่ 
  (3) มีคําสัง่ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดําเนินงานเพื่อขจดัหรือระงบัเหตุที่ก่อให้เกิดหรืออาจ
ก่อให้เกิดสภาพที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภัยในการอยู่อาศยั การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรกัษาคุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม การผงัเมอืง และการอาํนวยความสะดวกแก่การจราจร ภายในกาํหนดเวลาไมเ่กนิหกเดอืนนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัคาํสัง่ 
  (4) มคีาํสัง่ใหเ้จา้ของอาคารทาํสญัญาเชา่ทีด่นิกบัเจา้พนกังานทอ้งถิน่ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข และ
อตัราคา่เชา่ทีก่ระทรวงมหาดไทยกาํหนด 
 ถ้าเจ้าของหรอืผู้ครอบครองอาคารผู้ใดปฏบิตัติามคําสัง่ของเจ้าพนักงานท้องถิน่ตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้ผู้นัน้ได้รบั
ยกเวน้โทษ แต่ถา้ผูน้ัน้ไมป่ฏบิตัติาม ผูน้ัน้ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหา้หมื่นบาท และใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่มคีาํสัง่ใหผู้น้ัน้รือ้
ถอนอาคารนัน้เสยีภายในระยะเวลาทีก่ําหนด ถา้ผูน้ัน้ไมร่ือ้ถอนอาคารใหแ้ลว้เสรจ็ภายในกําหนดดงักล่าว ผูน้ัน้ตอ้งระวางโทษ
ปรบัเป็นรายวนัอกีวนัละหน่ึงพนับาทตลอดเวลาทีย่งัฝา่ฝืนอยู ่หรอืจนกวา่ผูน้ัน้ยนิยอมใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่ดาํเนินการรือ้ถอน
อาคารนัน้เอง ในกรณีหลงัน้ีใหนํ้ามาตรา 42 วรรคสีแ่ละวรรคหา้ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 พระราชกฤษฎกีาตามวรรคหน่ึง ใหม้แีผนทีแ่สดงแนวเขตบรเิวณทีก่าํหนดนัน้แนบทา้ยพระราชกฤษฎกีาดว้ย และให้
เจา้พนกังานทอ้งถิน่มอีํานาจดาํเนินการใหเ้ชา่ทีด่นิในบรเิวณนัน้ เพือ่เป็นรายไดส้าํหรบับาํรุงทอ้งถิน่ได ้แต่ทีด่นินัน้ยงัคงเป็นสา
ธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ 
 สญัญาเช่าทีด่นิทีท่าํขึน้ตามวรรคหน่ึง (4) ใหม้รีะยะเวลาเชา่ตามทีต่กลงกนั แต่ตอ้งไมเ่กนิสบิปี การต่อระยะเวลาเช่า
จะกระทํามไิด ้เมื่อสิน้กําหนดเวลาเช่าทีด่นิแลว้ เจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารผูใ้ดไม่รือ้ถอน ขนยา้ยอาคารหรอืสิง่ปลูกสรา้ง
ของตนออกจากบรเิวณทีก่ําหนดในพระราชกฤษฎกีา ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิสามปี หรอืปรบัไมเ่กนิสามหมื่นบาท หรอืทัง้
จําทัง้ปรบั และต้องระวางโทษปรบัเป็นรายวนัอีกวนัละหน่ึงพนับาทตลอดเวลาที่ยงัฝ่าฝืน หรอืจนกว่าผู้นัน้ยนิยอมให้เจ้า
พนกังานทอ้งถิน่เขา้ดาํเนินการรือ้ถอนอาคารนัน้เอง ในกรณีหลงัน้ีใหนํ้ามาตรา 42 วรรคสี ่และวรรคหา้ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 มาตรา 78 ใหถ้อืวา่อุทธรณ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมการก่อสรา้งอาคารทีไ่ดย้ืน่ไวก้่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัิ
น้ีใชบ้งัคบั เป็นอุทธรณ์คาํสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ทีไ่ดย้ืน่ต่อคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ตามพระราชบญัญตัน้ีิ 
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 มาตรา 79 บรรดากฎกระทรวง เทศบญัญัติ ขอ้บญัญตัิจงัหวดั กฎ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืคําสัง่ซึ่งได้ออกโดย
อาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งอาคารพุทธศกัราช 2479 หรอืพระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งในเขต
เพลงิไหม ้พทุธศกัราช 2476 ใหค้งใชบ้งัคบัไดต่้อไป ทัง้น้ี เพยีงเทา่ทีไ่มข่ดัหรอืแยง้กบับทแหง่พระราชบญัญตัน้ีิ 

 มาตรา 80 ท้องที่ใดได้มพีระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงัคบัพระราชบญัญตัิควบคุมการก่อสรา้งอาคาร พุทธศกัราช 
2479 หรอืพระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งในเขตเพลงิไหม ้พุทธศกัราช 2476 อยูก่่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบั ใหถ้อื
วา่ไดม้พีระราชกฤษฎกีาใหใ้ชบ้งัคบัพระราชบญัญตัใินทอ้งทีน่ัน้แลว้ 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 
ส. โหตระกติย ์

รองนายกรฐัมนตร ี
 

หมายเหต ุ เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบัน้ีคอื เนือ่งจากพระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งอาคาร พุทธศกัราช 
2479 และพระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งในเขตเพลงิไหม ้พุทธศกัราช 2476 ไดป้ระกาศใชม้านานแลว้ แมว้า่ไดม้กีารแกไ้ข
เพิม่เตมิกนัอยู่ตลอดมา แต่ปจัจุบนับ้านเมอืงได้เจรญิก้าวหน้าและขยายตวัมากขึ้น ฉะนัน้ เพือ่ให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ปจัจุบนั และเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในด้านการควบคุมเกีย่วกบัความมัน่คงแขง็แรง ความปลอดภยั การป้องกนั
อคัคีภัย การสาธารณสุข การรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อม การผงัเมือง การสถาปตัยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก่
การจราจร สมควรปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการก่อสรา้งอาคาร และกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการก่อสรา้งในเขต
เพลงิไหมเ้สยีใหม ่และสมควรรวมกฎหมายทัง้สองฉบบัดงักลา่วเขา้เป็นฉบบัเดยีวกนั จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตัน้ีิขึน้ 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เลม่ 96 ฉบบัพเิศษ ตอนที ่80 วนัที ่14 พฤษภาคม 2522 
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อตัราค่าธรรมเนียม 
 
 (1) ใบอนุญาตก่อสรา้ง ฉบบัละ 200 บาท 
 (2) ใบอนุญาตดดัแปลง ฉบบัละ 100 บาท 
 (3) ใบอนุญาตรือ้ถอน ฉบบัละ 50 บาท 
 (4) ใบอนุญาตเคลื่อนยา้ย ฉบบัละ 50 บาท 
 (5) ใบอนุญาตเปลีย่นการใช ้ ฉบบัละ 200 บาท 
 54 (6) ใบรบัรอง ฉบบัละ 100 บาท 
 55 (6 ทว)ิ ใบอนุญาตใหใ้ชอ้าคารเพือ่ประกอบกจิการโรงมหรสพ ฉบบัละ 500 บาท 
 55 (6 ตร)ี ใบรบัรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ฉบบัละ 100 บาท 
 (7) ใบแทนใบอนุญาตหรอืใบแทนใบรบัรอง ฉบบัละ 10 บาท 
 (8) การต่ออายใุบอนุญาตใหเ้ป็นไปตามอตัราใน (1) ถงึ (4)  
 56 (8 ทว)ิ การต่ออายใุบอนุญาตใหใ้ชอ้าคารเพือ่ประกอบกจิการโรงมหรสพใหเ้ป็นไปตามอตัราใน (6 ทว)ิ 
 (9) การตรวจแบบแปลนก่อสรา้ง หรอืดดัแปลงอาคาร ใหค้ดิค่าธรรมเนียมสาํหรบัการก่อสรา้ง หรอืสาํหรบัสว่นทีม่ ี
การดดัแปลง ดงัน้ี 

(ก) อาคารซึง่สงูไมเ่กนิสามชัน้หรอืไมเ่กนิสบิหา้เมตร 
 คดิตามพืน้ทีข่องพืน้อาคารแต่ละชัน้รวมกนั ตารางเมตรละ 2 บาท 
(ข) อาคารซึง่สงูเกนิสามชัน้หรอืเกนิสบิหา้เมตร 
 คดิตามพืน้ทีข่องพืน้อาคารแต่ละชัน้รวมกนั ตารางเมตรละ 4 บาท 
(ค) อาคารประเภทซึง่จะตอ้งมพีืน้รบัน้ําหนกับรรทุกชัน้ 
 ใดชัน้หน่ึงเกนิหา้รอ้ยกโิลกรมัต่อหน่ึงตารางเมตร 
 คดิตามพืน้ทีข่องพืน้อาคารแต่ละชัน้รวมกนั ตารางเมตรละ 4 บาท 
(ง) ป้าย คดิตามพืน้ทีข่องป้ายโดยเอาสว่นกวา้งทีส่ดุ 
 คณูดว้ยสว่นยาวทีส่ดุ ตารางเมตรละ 4 บาท 
(จ) อาคารประเภทซึง่ตอ้งวดัความยาว เชน่ เขือ่น ทางหรอืทอ่ 
 ระบายน้ํา รัว้หรอืกาํแพง รวมทัง้ประตรู ัว้หรอืกาํแพง 
 คดิตามความยาว เมตรละ 1 บาท 

 ในการคดิค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรอืเมตรตัง้แต่กึ่งหน่ึงขึน้ไปใหถ้อืเป็นหน่วยเตม็ 
ถา้ตํ่ากวา่กึง่หน่ึงใหป้ดัทิง้ 

 

                                                
54 อตัราคา่ธรรมเนียม (6) ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 28 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
55 อตัราคา่ธรรมเนียม (6 ทว)ิ และ (6 ตร)ี บญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 29 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 
56 อตัราคา่ธรรมเนียม (8 ทว)ิ บญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 30 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 
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พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบัน้ี คอื โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรุงบทบญัญตัใินพระราชบญัญตัิ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ว่าด้วยการออกอนุบัญญัติตามพระราชบญัญัติน้ีให้เหมาะสมและคล่องตัวมากยิง่ขึ้น เพิม่เติม
บทบญัญตัวิ่าด้วยการแจง้ให้เจา้พนักงานท้องถิน่ทราบก่อนการดําเนินการก่อสรา้ง ดดัแปลง รื้อถอน หรอืเคลือ่นยา้ยอาคาร 
แทนการขออนุญาต เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกและรวดเรว็แก่ประชาชนมากยิง่ขึ้น ปรบัปรุงอํานาจหน้าทีข่องเจา้พนักงานทอ้งถิน่
ในการบงัคบัการตามพระราชบญัญตัน้ีิใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น ปรบัปรุงบทกําหนดโทษ อตัราโทษ และอํานาจหน้าทีข่อง
คณะกรรมการเปรยีบเทยีบคดใีหเ้หมาะสมกบัสภาวะทางเศรษฐกจิและลกัษณะของการกระทาํความผดิ และปรบัปรุงบทบญัญตัิ
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้งให้สอดคล้องกบัการปรบัปรุงบทบญัญัติดงักล่าวขา้งต้นหรอืให้เหมาะสมและชดัเจนยิง่ขึ้น จงึจําเป็นต้องตรา
พระราชบญัญตัน้ีิ 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เลม่ 109 ตอนที ่39 วนัที ่6 เมษายน 2535 

พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2543 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบัน้ีคอื เนือ่งจากปจัจุบนัการพฒันาประเทศได้มคีวามเจรญิก้าวหน้า
อย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะไดม้กีารขยายตวัของเมอืงในดา้นการก่อสรา้งอาคารเพิม่มากขึ้น กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารที ่
ใชบ้งัคบัอยูไ่มเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ปจัจุบนั สมควรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารเสยีใหม ่
โดยกําหนดมาตรการในดา้นการควบคุมเกีย่วกบัความมัน่คงแขง็แรง ความปลอดภยั การป้องกนัอคัคภียั การสาธารณสุข การ
รกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม การผงัเมอืง การสถาปตัยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก่การจราจร  นอกจากน้ี กฎหมายว่า
ดว้ยการป้องกนัภยนัตรายอนัเกดิแต่การเล่นมหรสพได้ใช้บงัคบัมาเป็นเวลานานแลว้ ไม่เหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปจัจุบนั 
ประกอบกบัโรงมหรสพกเ็ป็นอาคารอย่างหนึง่ สมควรทีจ่ะนําหลกัการเกีย่วกบัการอนุญาตใหใ้ชโ้รงมหรสพมาบญัญตัริวมเป็น
ฉบบัเดยีวกนักบักฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารเพือ่สะดวกต่อการใชก้ฎหมาย และสมควรกําหนดใหส้ิง่ทีส่รา้งขึ้นเพือ่ใชใ้น
การขนสง่บุคคลในลกัษณะกระเชา้ไฟฟ้าหรอืสิง่ทีส่รา้งขึ้นโดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นเครือ่งเล่นในสวนสนุก หรอืสถานทีอ่ืน่ใด
เพือ่ประโยชน์ในลกัษณะเดยีวกนัเป็นอาคารตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารดว้ย จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตัน้ีิ 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เลม่ 117 ตอนที ่42ก วนัที ่15 พฤษภาคม 2543 

พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2550 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบัน้ีคอื โดยทีป่จัจุบนัรฐับาลมนีโยบายแก้ไขปญัหาความยากจนและ
ขยายโอกาสใหค้นยากจน และคนดอ้ยโอกาส ซึง่นโยบายประการหนึง่คอืการสง่เสรมิใหผู้ม้รีายไดน้้อยมทีีอ่ยูอ่าศยั รวมทัง้ไดร้บั
การพฒันาและปรบัปรงุคุณภาพชวีติไดด้ขีึน้ ดงันัน้ เพือ่ใหก้ระทรวง ทบวง กรม ราชการสว่นทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ องคก์ารของรฐั
ทีจ่ดัตัง้ขึ้นตามกฎหมาย หรอืหน่วยงานอืน่ของรฐั สามารถดาํเนินการจดัใหม้หีรอืพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัตน้ทุนตํา่สาํหรบัประชาชนผู้
มรีายได้น้อย โดยไม่มปีญัหาอุปสรรคในด้านการขออนุญาตก่อสร้าง หรอืด้านข้อกําหนดมาตรฐานอาคารในบางเรือ่งทีไ่ม่
เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัความมัน่คงแขง็แรงหรอืความปลอดภยัของอาคาร เช่น ระยะถอยรน่ เน้ือที ่ของทีว่า่งภายนอกอาคาร หรอื
ระยะห่างจากแนวเขตทีด่นิ เป็นตน้ สมควรยกเวน้ ผ่อนผนั หรอืกําหนดเงือ่นไขในการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุม
อาคารบางประการ โดยออกเป็นกฎกระทรวง เพือ่ใหอ้าคารทีห่น่วยงานของรฐัดงักล่าวจดัใหม้หีรอืพฒันานัน้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการและฐานะทางเศรษฐกจิของผูม้รีายไดน้้อยอยา่งแทจ้รงิ จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตัน้ีิ 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เลม่ 124 ตอนที ่68ก วนัที ่16 ตุลาคม 2550 



พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร 
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พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2558 

หมายเหต ุ เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบัน้ี คอื โดยทีเ่ป็นการสมควรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุม
อาคาร ใหร้ฐัมนตรโีดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารสามารถออกกฎกระทรวงกําหนดใหเ้รือ่งทีเ่ป็นรายละเอยีด
ทางด้านเทคนิคเกีย่วกบัการก่อสร้าง ดดัแปลง รื้อถอน หรอืเคลือ่นย้ายอาคาร ทีม่กีารเปลีย่นแปลงรวดเรว็ ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ทีร่ฐัมนตรโีดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกําหนดได้ เพือ่ใช้เป็นขอ้ปฏบิตัใินการก่อสรา้ง 
ดดัแปลง รื้อถอน หรอืเคลือ่นย้ายอาคารให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐานสากลซึง่มกีารเปลีย่นแปลงอยู่
ตลอดเวลาตามพฒันาการของเทคโนโลยเีกีย่วกบัการก่อสร้าง เพิม่เติมบทบญัญัติทีก่ําหนดให้เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครอง
อาคาร หรอืผู้ดําเนินการ สําหรบัอาคารบางชนิดหรอืประเภทต้องจดัให้มีการประกนัภัยความรบัผิดตามกฎหมายต่อชีวติ 
รา่งกายและทรพัยส์นิของบุคคลภายนอก เพือ่ใหบุ้คคลดงักล่าวไดร้บัการชดใชค้่าเสยีหายในเบื้องตน้ในกรณีทีบุ่คคลนัน้ไดร้บั
ความเสยีหายต่อชวีติ รา่งกาย หรอืทรพัยส์นิจากอาคารนัน้ ปรบัปรุงกระบวนการเกีย่วกบัการแจง้การก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรื้อ
ถอนอาคาร โดยไม่ยืน่คําขอรบัใบอนุญาต ให้มคีวามเหมาะสมกบัการพฒันาบุคลากรและองค์กรวชิาชพีด้านวศิวกรรมและ
สถาปตัยกรรม อนัเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชนมากยิง่ขึน้ และปรบัปรุงบทบญัญตัอิืน่ทีเ่กีย่วขอ้งใหส้อดคลอ้งกบั
การปรบัปรงุบทบญัญตัดิงักลา่วขา้งตน้ จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตัน้ีิ 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เลม่ 132 ตอนที ่82ก วนัที ่27 สงิหาคม 2558 





พระราชบัญญัติภาษีป้าย 
พ.ศ.2510 

   
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2510 
เป็นปีที่ 22 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศ
ว่า 
          โดยที่เป็นการสมควรแยกกฎหมายเกี่ยวกับภาษีป้ายออกจากประมวลรัษฎากร 
          จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภาร่าง
รัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 
          มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 
 

          มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2511 เป็นต้นไป 
 
          มาตรา 3  ให้ยกเลิกหมวด 5 ภาษีป้ายในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร 
          บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืนในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
 
          มาตรา 4  เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาให้เทศบาลใดอยู่ในความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทย
ตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล บรรดาอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

           มาตรา 5(2) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ กับให้มีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงก าหนดอัตราภาษีป้ายไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ในบัญชีอัตราภาษีป้ายท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
และก าหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
          กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 
 
 
 
 
 



หมวด 1 
บททั่วไป 

–––––––––– 
 
          มาตรา 6  ในพระราชบัญญัตินี้  ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ใน
การประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้ ไม่
ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือท าให้
ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน 

          ราชการส่วนท้องถิ่น(1) หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์การปกครองท้องถิ่นอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็นราชการส่วน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ 

          เขตราชการส่วนท้องถิ่น(2) หมายความว่า 
          (1) เขตเทศบาล 
          (2) เขตสุขาภิบาล 
          (3) เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
          (4) เขตกรุงเทพมหานคร 
          (5) เขตเมืองพัทยา 
          (6) เขตองค์การปกครองท้องถิ่นอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น 

          ผู้บริหารท้องถิ่น(3) หมายความว่า 
          (1) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 
          (2) ประธานกรรมการสุขาภิบาล ส าหรับในเขตสุขาภิบาล 
          (3) ผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
          (4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
          (5) ปลัดเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
          (6) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การปกครองท้องถิ่นอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็น
ราชการส่วนท้องถิ่น ส าหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
          ปี หมายความว่า ปีประดิทิน 
          รัฐมนตรี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

          มาตรา 7(4) ให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปียกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดง
ในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปีและให้คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละ
สามเดือนของปี โดยเริ่มเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปีทั้งนี้ ตามอัตราที่ก าหนด
ในกฎกระทรวงซึ่งต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดในบัญชีอัตราภาษีป้ายท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
          การค านวณพ้ืนที่ภาษีป้าย ให้ค านวณตามบัญชีอัตราภาษีป้าย (6) และ (7) ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 



          ป้ายที่ติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอ่ืนและมีพ้ืนที่เกินสองตารางเมตรต้องมีชื่อและที่อยู่ของ
เจ้าของป้ายเป็นตัวอักษรไทยที่ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของป้ายและให้ข้อความดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษี
ป้ายตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
          มาตรา 8  เจ้าของป้ายไม่ต้องเสียภาษีป้ายส าหรับป้ายดังต่อไปนี้ 
          (1) ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณามหรสพ 
          (2) ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือที่สิ่งหุ้มห่อหรือบรรจุสินค้า 
          (3) ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว 

          (4)(1) ป้ายที่แสดงไว้ที่คน หรือสัตว์ 

          (5) (2)ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคารซึ่ง
เป็นที่รโหฐาน ทั้งนี้ เพ่ือหารายได้ และแต่ละป้ายมีพ้ืนที่ไม่เกินที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ ไม่รวมถึงป้าย
ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
          (6) ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
          (7) ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยการ   นั้น ๆ และหน่วยงานที่น ารายได้ส่งรัฐ 
          (8) ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพ่ือการ
สหกรณ์ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

          (9) (3) ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชนหรือ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น 
         (10) ป้ายของผู้ประกอบการเกษตรซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน 
         (11) ป้ายของวัด หรือผู้ด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนาหรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ 
         (12) ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ 
         (13) ป้ายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

          มาตรา 9(4) ภาษีป้ายที่เก็บในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
 

          มาตรา 10(5) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 



          มาตรา 11  การส่งค าสั่งเป็นหนังสือ หนังสือแจ้งการประเมิน หรือหนังสืออ่ืนให้แก่บุคคลใด ให้
ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
          (1) ให้ส่งในเวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของผู้รับ 
          (2) ให้ส่ง ณ สถานการค้า สถานประกอบกิจการหรือที่อยู่อาศัยของผู้รับ โดยจะส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนก็ได ้
          ถ้าไม่พบผู้รับ ณ สถานการค้า สถานประกอบกิจการ หรือที่อยู่อาศัยของผู้รับ ให้ส่งแก่ผู้บรรลุนิติ
ภาวะแล้ว ซึ่งอยู่หรือท างาน ณ สถานการค้า สถานประกอบกิจการ หรือที่อยู่อาศัยของผู้นั้น 
          ถ้าไม่สามารถจะส่งตามวิธีดังกล่าวได้ ให้ปิดหนังสือนั้นไว้ในที่เห็นได้ง่าย ณ สถานการค้า สถาน
ประกอบกิจการ หรือที่อยู่อาศัยของผู้นั้น หรือลงประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยสองฉบับ 
เมื่อได้ปฏิบัติตามวิธีนี้แล้ว และเวลาได้ล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ปฏิบัติการให้ถือว่าบุคคลนั้น
ได้รับหนังสือนั้นแล้ว 
 

หมวด 2 
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย 

–––––––––––- 
 
          มาตรา 12  ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบและ
วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ภายในเดือนมีนาคมของปี 
          ในกรณีที่เจ้าของป้ายอยู่นอกประเทศไทย ให้ตัวแทนหรือผู้แทนในประเทศไทยมีหน้าที่ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้ายแทนเจ้าของป้าย 
 
          มาตรา 13  ถ้าเจ้าของป้ายตาย เป็นผู้ไม่อยู่ เป็นคนสาบสูญ เป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคน
เสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้จัดการมรดก ผู้ครอบครองทรัพย์มรดกไม่ว่าจะเป็นทายาทหรือผู้อ่ืน ผู้จัดการ
ทรัพย์สิน ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี มีหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา 12 แทนเจ้าของป้าย 
 

          มาตรา 14(1) เจ้าของป้ายผู้ใด 
          (1) ติดตั้งหรือแสดงป้ายอันต้องเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม 
          (2) ติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมและมีพ้ืนที่ ข้อความ ภาพ และเครื่องหมายอย่างเดียวกับ
ป้ายเดิมที่ได้เสียภาษีป้ายแล้ว 
          (3) เปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายที่ได้เสียภาษีป้าย
แล้ว อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพ่ิมข้ึน 
          ให้เจ้าของป้ายตาม (1) (2) หรือ (3) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมาย
ในป้ายเดิม แล้วแต่กรณี 
 



          มาตรา 14 ทวิ(2) ป้ายตามมาตรา 14 (1) ให้เสียภาษีป้ายตามมาตรา 7 
          ป้ายตามมาตรา 14 (2) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเฉพาะปีที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย 
          ป้ายตามมาตรา 14 (3) ให้เสียภาษีตาม (5) ของบัญชีอัตราภาษีป้ายท้ายพระราชบัญญัตินี้ ถ้าเป็น
ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความ ภาพ และเครื่องหมายทั้งหมดให้เสียภาษีป้ายตามมาตรา 7 
 
 

          มาตรา 15(3) ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ซึ่งเจ้าของป้ายมอบหมายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ดังต่อไปนี้ 
          (1) ส านักงานหรือที่ว่าการของราชการส่วนท้องถิ่นที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ในเขตราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้น 
          (2) ส านักงานหรือที่ว่าการของราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งการจดทะเบียนยานพาหนะได้กระท าในเขต
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
          (3) สถานที่อ่ืนที่ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนด โดยประกาศหรือโฆษณาให้ทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันประกาศหรือโฆษณา 
 
          มาตรา 16  ในกรณีที่มีการโอนป้าย ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันรับโอน 
 

หมวด 3 
การประเมินภาษีป้ายและการช าระภาษีป้าย 

––––––––––––– 

          มาตรา 17(1) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีป้ายตามหลักเกณฑ์การค านวณภาษีป้ายที่ก าหนด
ไว้ในบัญชีอัตราภาษีป้าย (6) และ (7) ท้ายพระราชบัญญัตินี้และตามอัตราภาษีป้ายที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงแล้วแจ้งการประเมินเป็นหนังสือไปยังเจ้าของป้าย 
 

          มาตรา 18(2) ในกรณีที่ปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการส าหรับภาษี
ป้ายใด เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครองครองป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้น
ติดตั้งหรือแสดงอยู่ เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามล าดับ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินภาษีป้าย
เป็นหนังสือไปยังบุคคลดังกล่าว 
 

          มาตรา 19(3) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายช าระภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่ได้ยื่น
แบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้ หรือ ณ สถานที่อ่ืนใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด  ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน และให้ถือว่าวันที่ช าระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นวันช าระภาษีป้าย 



          การช าระภาษีป้ายจะกระท าโดยวิธีการส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินของธนาคารที่สั่งจ่ายเงินให้แก่
ราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง ไปยังสถานที่ตามวรรคหนึ่ง โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งโดยวิธีอ่ืน
ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดแทนการช าระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ และให้ถือว่าวันที่ได้ท าการส่ง
ดังกล่าวเป็นวันช าระภาษีป้าย 
 

          มาตรา 19 ทวิ(4) ถ้าภาษีป้ายที่ต้องช าระมีจ านวนตั้งแต่สามพันบาทขึ้นไป ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย
จะขอผ่อนช าระเป็นสามงวด งวดละเท่า ๆ กันก็ได้โดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ
ก่อนครบก าหนดเวลาช าระภาษีตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง 
          การผ่อนช าระภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้ช าระงวดที่หนึ่งก่อนครบก าหนดเวลาช าระภาษีตามมาตรา 19 
วรรคหนึ่ง งวดที่สองภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องช าระงวดที่หนึ่ง และงวดที่สามภายในหนึ่งเดือน
นับแต่วันสุดท้ายที่ต้องช าระงวดที่สอง 
          ถ้าผู้ขอผ่อนช าระภาษีไม่ช าระภาษีป้ายงวดหนึ่งงวดใดภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้หมดสิทธิ
ที่จะขอผ่อนช าระภาษี และให้น ามาตรา 25 (3) มาใช้บังคับส าหรับงวดที่ยังมิได้ช าระ 

          มาตรา 19 ตรี(5) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายแสดงหลักฐานการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยใน
สถานที่ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการ 
 
          มาตรา 20  ภาษีป้ายจ านวนใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งการประเมินแล้ว ถ้ามิได้ช าระภายใน
เวลาที่ก าหนด ให้ถือเป็นภาษีป้ายค้างช าระ 
 

          มาตรา 21(6) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ยึดหรืออายัดและขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่ค้างช าระ เพ่ือน าเงินมาช าระค่าภาษีป้ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
โดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
 
          มาตรา 22  เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด หรือ
ขายทอดตลาด เหลือเท่าใดให้ช าระเป็นค่าภาษีป้าย ถ้ายังมีเงินเหลืออยู่อีกให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สินนั้น 
 

          มาตรา 23(1) เมื่อได้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่งแล้ว ถ้าได้มีการ
ช าระภาษีป้ายที่ค้างช าระ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยครบถ้วนก่อนการ
ขายทอดตลาด ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายสั่งถอนการยึดหรืออายัดนั้น 
 

          มาตรา 24(2) ผู้ใดเสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียเกินกว่าที่ควรต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิ
ได้รับเงินคืน 
          การขอรับเงินคืน ให้ยื่นค าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่เสียภาษีป้าย ในการนี้ให้ผู้ยื่นค าร้องส่งเอกสาร หลักฐานหรือค าชี้แจงใด ๆ ประกอบค าร้องด้วย 



          เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายเห็นว่าผู้ยื่นค าร้องมีสิทธิได้รับเงินคืน ให้สั่ง
คืนเงินให้โดยเร็ว และแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องทราบเพ่ือมาขอรับเงินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
          การกระท าใด ๆ เพือ่ให้เสียภาษีป้ายน้อยลงกว่าที่ได้เสียไปแล้วให้มีผลเมื่อเริ่มต้นปีภาษีป้าย 
 

หมวด 4 
เงินเพิ่ม 
––––––– 

 
          มาตรา 25  ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายเสียเงินเพ่ิมนอกจากเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายในกรณีและอัตรา 
ดังต่อไปนี้ 
          (1) ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบของจ านวนเงิน
ที่ต้องเสียภาษีป้าย เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะ
ได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้นให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละห้าของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย 
          (2) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง 
ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบของภาษีป้ายที่ประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดง
รายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน 

          (3) (3)ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสองต่อเดือนของจ านวนเงินที่
ต้องเสียภาษีป้าย เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือนทั้งนี้ ไม่ให้น าเงินเพ่ิมตาม (1) และ (2) มาค านวณเป็น
เงินเพ่ิมตามอนุมาตรานี้ด้วย 
 
          มาตรา 26  เงินเพ่ิมตามมาตรา 25 ให้ถือว่าเป็นภาษีป้าย 
 

หมวด 5 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

––––––––– 
 
          มาตรา 27  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
          (1) เข้าไปในสถานที่ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพ่ือหารายได้ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย 
หรือบริเวณที่ต่อเนื่องกับสถานที่ดังกล่าว หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีป้ายในระหว่างพระ
อาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการ เพ่ือตรวจสอบว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้ปฏิบัติการ
ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ 
          (2) ออกค าสั่งเป็นหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งบัญชีหรือเอกสาร
เกี่ยวกับภาษีป้ายมาตรวจสอบภายในก าหนดเวลาอันสมควร 
 
 



          มาตรา 28  ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจ าตัวเมื่อบุคคลซึ่ง
เกี่ยวข้องร้องขอ 
          บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
          มาตรา 29  เมื่อปรากฏว่าเจ้าของป้ายมิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจแจ้งการประเมินย้อนหลังได้ไม่เกินห้าปีนับแต่
วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน 

หมวด 6 
การอุทธรณ์ 
–––––– 

          มาตรา 30(1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีป้ายแล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่
ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายได้ภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
          การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
          การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการช าระภาษีป้าย เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 

          มาตรา 31(2) เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น
มอบหมายอาจมีหนังสือเรียกผู้อุทธรณ์มาให้ถ้อยค าเพ่ิมเติมหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาได ้
          ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่ยื่นอุทธรณ์ภายในสามสิบวันตามมาตรา 30 วรรคหนึ่งไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก ไม่
ยอมให้ถ้อยค า หรือไม่ยอมส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
ผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายมีอ านาจยกอุทธรณ์นั้นเสียได้ 
 

          มาตรา 32(3) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และแจ้งค าวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้ท าการประเมินโดยเร็ว 
 

          มาตรา 33(4) ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น
มอบหมายโดยฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์เว้นแต่ในกรณีที่
เป็นการยกอุทธรณ์ตามมาตรา 31 วรรคสอง 
          การฟ้องคดีตามวรรคหนึ่งจะกระท าได้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามข้ันตอนดังท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 30 แล้ว 

          มาตรา 33 ทวิ(5)ในกรณีที่มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ถึงที่สุดให้คืนเงินค่าภาษีป้ายให้แก่ผู้อุทธรณ์ ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบโดยเร็วเพ่ือมาขอรับเงินคืนภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 



หมวด 7 
บทก าหนดททษ 

–––––– 
 

          มาตรา 34(1) ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ถ้อยค าเท็จ ตอบค าถาม
ด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือน าพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
ป้าย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

          มาตรา 35(2) ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึง
ห้าหมื่นบาท 

          มาตรา 35 ทวิ(3) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 7 วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับวันละหนึ่งร้อยบาท
เรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระท าความผิด 
 

          มาตรา 36(4) ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายตามมาตรา 16 หรือไม่แสดงการเสียภาษีป้ายตามมาตรา 
19 ตรี ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 
 

          มาตรา 37(5) ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 27 (1) หรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา 27 (2) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้ง
แต่หนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

          มาตรา 38(6) ในกรณีมีผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่ง   
ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายเห็นว่าเป็นความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจ าคุกหรือปรับและโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจเปรียบเทียบสถานเดียวได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
          (1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพนมหานครหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ 
          (2) ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนยกเว้นเขตกรุงเทพมหานครให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหาร
ท้องถิ่นมอบหมายของแต่ละเขต เป็นผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ 
          เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ 
ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
          ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ด าเนินคดีต่อไป 
 

          มาตรา 39(7) เงินค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 



          มาตรา 39 ทวิ(8) ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล 
กรรมการผู้จัดการ    ผู้จัดการ หรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ 
ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ รู้เห็นหรือยินยอมในการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้น 
 

บทเฉพาะกาล 
––––––– 

 
          มาตรา 40  บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกตามมาตรา 3 ให้คงใช้บังคับได้ในการเก็บ
ภาษีป้ายจ านวนปีต่าง ๆ กอ่นวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ถนอม กิตติขจร 
นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีอัตราภาษีป้าย(1) 
––––––––––– 

 
   (1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนให้คิดอัตรา  10 บาทต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
   (2) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศและหรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอ่ืนให้คิดอัตรา  
100 บาท            ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
   (3) ป้ายดังต่อไปนี้ ให้คิดอัตรา 200 บาทต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
       (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ 
       (ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ 
   (4) ป้ายตาม (1) (2) หรือ (3) ซึ่งมีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความ 
เครื่องหมายหรือภาพอ่ืนได้ โดยเครื่องจักรกลหรือโดยวิธีใด ๆ ให้คิดอัตราภาษีตามจ านวนข้อความ 
เครื่องหมาย หรือภาพ หรือตามระยะเวลาที่ข้อความเครื่องหมาย หรือภาพปรากฏอยู่ในป้าย  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง ถ้ายังไม่ได้ออกกฎกระทรวงให้คิดอัตราภาษีตามบัญชีอัตรา
ภาษีป้ายนี้ 
   (5) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามมาตรา 14 (3)  ให้คิดอัตราตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี และ ให้
เสียเฉพาะจ านวนเงินภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน 
 
   (6) พ้ืนที่ของป้ายไม่ว่าจะมีรูปร่างหรือลักษณะอย่างไร ให้ค านวณ  ดังนี้ 
       (ก) ถ้าเป็นป้ายที่มีขอบเขตก าหนดได้ให้เอาส่วนกว้างที่สุดคูณด้วยส่วนยาวที่สุดของขอบเขตป้ายเป็น
ตารางเซนติเมตร 
       (ข) ถ้าเป็นป้ายที่ไม่มีขอบเขตก าหนดได้  ให้ถือว่าตัวอักษรภาพ หรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็น
ขอบเขตส าหรับก าหนดส่วนกว้างที่สุดและยาวที่สุด แล้วค านวณตาม(ก) 
   (7) ป้ายตาม (1) (2) (3) หรือ (4)  เมื่อค านวณพื้นท่ีของป้ายแล้ว 
       (ก) ถ้ามีเศษเกินกึ่งหนึ่งของห้าร้อยตารางเซนติเมตรให้นับเป็นห้าร้อยตารางเซนติเมตร ถ้าไม่เกินกึ่ง
หนึ่งให้ปัดทิ้ง 
       (ข) ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ ากว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท 
 
    
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากภาษีป้ายเป็นภาษีของราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น ควรแยกออกจากประมวลรัษฎากรและมอบให้ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดย
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและสุขาภิบาล เป็นผู้จัดเก็บ  จึงตรากฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย
ขึ้นโดยเฉพาะ 
 
 
 



พระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2534 
          มาตรา 19  ให้ยกเลิกบัญชีอัตราภาษีป้ายท้ายพระราชบัญญัติภาษีป้าย  พ.ศ.2510 และให้ใช้
บัญชีอัตราภาษีป้ายท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน 
          กฎกระทรวงที่ก าหนดอัตราภาษีป้ายตามบัญชีอัตราภาษีป้ายท้ายพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่
การเก็บภาษีป้ายในปีถัดจากปีที่ประกาศกฎกระทรวงในราชกิจจานุเบกษา 
 
พระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2534 
          มาตรา 20  บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 ที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีที่ค้างอยู่หรือที่พึงช าระก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 
พระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2534 
          มาตรา 21  ความในมาตรา 7 วรรคสาม ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
พระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2534 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.
2510 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว สมควรปรับปรุงบทบัญญัติว่าด้วยการยกเว้นภาษี การก าหนดอัตรา
ภาษี การยื่นแบบแสดงรายการภาษี การประเมินภาษี การช าระภาษี การบังคับช าระภาษีค้าง การคืนเงินค่า
ภาษี อัตราเงินเพ่ิม และการอุทธรณ์ ตลอดจนปรับปรุงบทก าหนดโทษให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และ
สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันหรือให้เหมาะสมยิ่งขึ้นจึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 





 
พระราชบัญญัติ 

ภาษีท่ีดินและสิง่ปลูกสร้าง 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายว่าด้วย  
ภาษีบ ารุงท้องที่ 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๓ และมาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือให้
การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   
อันจะเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่
บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป  เว้นแต่การจัดเก็บภาษีส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญั ตินี้  ให้ใช้บังคับ 
ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป   

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  พุทธศักราช  ๒๔๗๕ 
(๒) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินแก้ไขเพ่ิมเติม  พุทธศักราช  ๒๔๗๕ 
(๓) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  (ฉบับที่  ๓)  พุทธศักราช  ๒๔๘๕ 
(๔) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 
(๕) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
(๖) พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ.  ๒๕๐๘ 
(๗) ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๑๕๖  ลงวันที่  ๔  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๑๕ 
(๘) พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๑๖ 
(๙) พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ.  ๒๕๐๘  พ.ศ.  ๒๕๒๔ 

(๑๐) พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ.  ๒๕๐๘  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๒๙ 

(๑๑) พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
(๑๒) พระราชบัญญัติก าหนดราคาปานกลางของที่ดินส าหรับการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่   

พ.ศ.  ๒๕๒๙ 
มาตรา ๔ กฎหมาย  กฎ  ระเบียบและข้อบั งคับใดที่ ใช้บั งคับอยู่ ในวันก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับที่กล่าวถึงหรืออ้างถึงภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือน
และที่ดินหรือภาษีบ ารุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ ไม่ให้มีความหมายเป็นการกล่าวถึง
หรืออ้างถึงภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎหมายใดที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ซึ่งได้บัญญัติให้ทรัพย์สิน 
ของบุคคลใดได้รับยกเว้นภาษีอากรตามกฎหมายโดยมิได้ระบุถึงภาษีอากรประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ  
หรือได้รับการยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบ ารุง
ท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่  ไม่ให้มีความหมายเป็นการยกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



ความในวรรคสองมิให้ใช้บังคับกับการยกเว้นภาษีอากรตามกฎหมายที่ตราขึ้นตามข้อผูกพันที่
ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ  หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ  หรือตามความตกลง
ระหว่างประเทศ  หรือตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันกับนานาประเทศ 

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ภาษ”ี  หมายความว่า  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
“ผู้เสียภาษี”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  

หรือเป็นผู้ครอบครองหรือท าประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ  ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่
เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้   และให้หมายความรวมถึงผู้มีหน้าที่ช าระภาษีแทนผู้ เสียภาษี 
ตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

“ที่ดิน”  หมายความว่า  พื้นดิน  และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ าด้วย  
“สิ่งปลูกสร้าง”  หมายความว่า  โรงเรือน  อาคาร  ตึก  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น  ที่บุคคล

อาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได ้ หรือที่ใช้เป็นที่เกบ็สินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม  
และให้หมายความรวมถึงห้องชุดหรือแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย  

“ห้องชุด”  หมายความว่า  ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
ห้องชุดแล้ว 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่”  หมายความวา่  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  กรุงเทพมหานคร  
เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้ง  แต่ไม่หมายความรวมถึง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

“เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า   
(๑) เขตเทศบาล 
(๒) เขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๓) เขตกรุงเทพมหานคร 
(๔) เขตเมืองพัทยา 
(๕) เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนด  แต่ไม่หมายความรวมถึง 

เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า 
(๑) นายกเทศมนตรี 
(๒) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



(๓) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
(๔) นายกเมืองพัทยา  
(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนด แต่ไม่หมายความรวมถึงนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด 
“ข้อบัญญัติท้องถิ่น”  หมายความว่า 
(๑) เทศบัญญัติ 
(๒) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๓) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
(๔) ข้อบัญญัติเมืองพัทยา 
(๕) ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนด  แต่ไม่หมายความ 

รวมถึงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
“คณะกรรมการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์”  หมายความว่า  คณะกรรมการก าหนด 

ราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
“คณะอนุกรรมการประจ าจังหวัด”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดตามประมวล

กฎหมายที่ดิน 
“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์การประเมินภาษีประจ าจังหวัด  หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร  
แล้วแต่กรณี 

“พนักงานส ารวจ”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
ที่ผู้เสียภาษีเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่ 

“พนักงานประเมิน”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ประเมินภาษี 
“พนักงานเก็บภาษี”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับช าระภาษี  และเร่งรัด 

การช าระภาษี 
“ป”ี  หมายความว่า  ปีปฏิทิน 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ  และประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของตน 

กฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจจัดเก็บภาษีจากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
ที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

ภาษีที่จัดเก็บได้ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นนั้น 

มาตรา ๘ ให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินดังต่อไปนี้ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บ
ภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑) ทรัพย์สินของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐซึ่งใช้ในกิจการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ  
หรือในกิจการสาธารณะ  ทั้งนี้  โดยมิได้ใช้หาผลประโยชน์ 

(๒) ทรัพย์สินที่เป็นที่ท าการขององค์การสหประชาชาติ  ทบวงการช านัญพิเศษขององค์การ
สหประชาชาตหิรือองค์การระหว่างประเทศอื่น  ซึ่งประเทศไทยมีข้อผูกพันที่ต้องยกเว้นภาษีให้ตามสนธิสัญญา 
หรือความตกลงอื่นใด 

(๓) ทรัพย์สินที่เป็นที่ท าการสถานทูตหรือสถานกงสุลของต่างประเทศ  ทั้งนี้  ให้เป็นไป  
ตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน 

(๔) ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย 
(๕) ทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติไม่ว่าของศาสนาใดที่ใช้เฉพาะเพ่ือการประกอบศาสนกิจหรือ

กิจการสาธารณะ  หรือทรัพย์สินที่เป็นที่อยู่ของสงฆ์  นักพรต  นักบวช  หรือบาทหลวง  ไม่ว่าในศาสนาใด  
หรือทรัพย์สินที่เป็นศาลเจ้า  ทั้งนี้  เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์ 

(๖) ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ  โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน 
(๗) ทรัพย์สินที่เป็นของมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังประกาศก าหนด  ทั้งนี้  เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์  
(๘) ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์  

ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศก าหนด 
(๙) ทรัพย์ส่วนกลางที่มีไว้เพ่ือใช้หรือเพ่ือประโยชน์ร่วมกันส าหรับเจ้าของร่วมตามกฎหมาย  

ว่าด้วยอาคารชุด  
(๑๐) ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน  
(๑๑) ที่ดินอันเป็นพ้ืนที่สาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(๑๒) ทรัพย์สินอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๙ ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในวันที่   ๑  มกราคม 
ของปีใด  เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีส าหรับปีนั้น  ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  

การเสียภาษีของผู้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้  ไม่เป็นเหตุให้เกิดสิทธิตามกฎหมายอื่น 
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือการจดทะเบียนการเช่า  

ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใด  ให้ส านักงานที่ดินหรือส านักงานที่ดินสาขาแจ้งการโอนหรือการจดทะเบียน
การเช่าดังกล่าวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ตามรายการที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด  ทั้งนี้  ให้แจ้งเป็นรายเดือนภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป 

การแจ้งการโอนหรือการจดทะเบียนการเช่าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง   
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามประมวลกฎหมายที่ดินและ
กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  

มาตรา ๑๑ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานส ารวจ  พนักงานประเมิน  และ
พนักงานเก็บภาษี  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้   ให้พนักงานตามวรรคหนึ่ง  เป็นเจ้าพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มอบหมายให้ส่วนราชการหรือหนว่ยงานของรัฐ
รับช าระภาษีแทนตามมาตรา  ๕๐  ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้นอาจได้รับส่วนลดหรือค่าใช้จ่าย
ในการจัดเก็บภาษีตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละสามของภาษีที่รับช าระ 

มาตรา ๑๓ การส่งค าสั่งเป็นหนังสือ หนังสือแจ้งการประเมินหรือหนังสืออื่น  ให้เจ้าหน้าที่
ส่งให้แก่ผู้เสียภาษีโดยตรง  หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  โดยให้ส่ง  ณ  ภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่
หรือสถานที่ท าการของบุคคลนั้นในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของ
บุคคลนั้น  ถ้าไม่พบผู้เสียภาษี  ณ  ภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ท าการของผู้เสียภาษีจะส่งให้แก่
บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว และอยู่  ณ  ภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ท าการที่ปรากฏว่าเป็นของ
ผู้เสียภาษีนั้นก็ได้ 

ถ้าไม่สามารถส่งหนังสือตามวิธีการที่ก าหนดในวรรคหนึ่งได้  จะกระท าโดยวิธีปิดหนังสือในที่  
ที่เห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ท าการของผู้เสียภาษีนั้นหรือลงประกาศแจ้งความ  
ในหนังสือพิมพ์ก็ได้ 

เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคสองและเวลาได้ล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการ
ดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้เสียภาษีได้รับหนังสือนั้นแล้ว 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๔ ก าหนดเวลาการช าระภาษีหรือแจ้งรายการต่าง ๆ หรือก าหนดเวลาการคัดค้าน
การประเมินภาษีตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้   ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามก าหนดเวลาดังกล่าว 
มีเหตุจ าเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามก าหนดเวลาได้  ให้ยื่นค าร้องขอขยายหรือเลื่อนก าหนดเวลาก่อน
ก าหนดเวลาสิ้นสุดลง  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเห็นเป็นการสมควร  จะให้ขยายหรือให้เลื่อน
ก าหนดเวลาออกไปอีกตามความจ าเป็นแก่กรณีก็ได้  

ก าหนดเวลาต่าง  ๆ  ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เห็นเป็นการสมควร  จะขยายหรือเลื่อนก าหนดเวลานั้นออกไปเป็นการทั่วไปตามความจ าเป็นแก่กรณีก็ได้ 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษทีี่ดินและสิง่ปลูกสร้าง  

 
 

มาตรา ๑๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง”  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงการคลัง  เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
อธิบดีกรมที่ดิน  อธิบดีกรมธนารักษ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  อธิบดีกรมสรรพากร  และ
ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการ  

ให้ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลังแต่งตั้งข้าราชการของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  
เป็นเลขานุการ  และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งข้าราชการของกรมส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่น  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๑๖ คณะกรรมการวนิิจฉยัภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วินิจฉัยปัญหาเกีย่วกับการจัดเกบ็ภาษีตามมาตรา  ๒๓  วรรคสาม  และตามที่กระทรวงการคลัง 

หรือกรุงเทพมหานครร้องขอ 
(๒) ให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

กับคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้งประจ าจังหวดั  กระทรวงการคลัง  กระทรวงมหาดไทย  หรือ
กรุงเทพมหานคร  

(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการวินิจฉัย
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

มาตรา ๑๗ การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องมีกรรมการ 
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๘ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เป็นที่สุด  
และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค าวินิจฉัยในภายหลัง  ค าวินิจฉัยที่เปลี่ยนแปลงนั้น  ให้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่มีค าวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงเป็นต้นไป 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้มีค าวินิจฉัย  
ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว  ให้แจ้ง 
ค าวินิจฉัย  ค าปรึกษาหรือค าแนะน าดังกล่าวไปยังผู้ที่ยื่นขอค าวินิจฉัย  ค าปรึกษาหรือค าแนะน านั้น  
และให้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

มาตรา ๒๐ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมอบหมายก็ได้ 

ในการประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้น าความในมาตรา  ๑๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวดั 

 
 

มาตรา  ๒๑  ในแต่ละจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานคร  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  
“คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด” ประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการจังหวัด   
เป็นประธานกรรมการ  ปลัดจังหวัด  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด  ธนารักษ์พ้ืนที่  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  
สรรพากรพ้ืนที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจ านวนหนึ่งคน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี 
จ านวนห้าคน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนห้าคน  เป็นกรรมการ  และให้ท้องถิ่นจังหวัด   
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ในกรณีที่จังหวัดใดมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด  ให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดนั้น  เป็นกรรมการร่วมด้วยจ านวนหนึ่งคน 

ให้นายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด  เป็นผู้พิจารณาเลือกนายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือ
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ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  แล้วแต่กรณี  
ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด  มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาให้ 
ความเห็นชอบอัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา  ๓๗  วรรคเจ็ด 
ให้ความเห็นชอบการลดภาษีหรือยกเว้นภาษีของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา  ๕๖  หรือมาตรา  ๕๗   
และให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติการอื่นตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้  ค าว่า  “ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
ในจังหวัด”  ให้หมายความรวมถึงนายกเมืองพัทยาด้วย 

มาตรา ๒๒ การประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด  ให้น าความ
ในมาตรา  ๑๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๓ เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดได้ให้ค าปรึกษาหรือ
ค าแนะน าแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแล้ว   
ให้ส่งค าปรึกษาหรือค าแนะน าดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาต่อไป 

ในกรณีที่กระทรวงมหาดไทยเห็นด้วยกับค าปรึกษาหรือค าแนะน าของคณะกรรมการภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดตามวรรคหนึ่ง  ให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าปรึกษาหรือค าแนะน า  พร้อมทั้งส่งให้
คณะกรรมการภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดอื่น  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ
และถือปฏิบัติต่อไป   

ในกรณีที่กระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วยกับค าปรึกษาหรือค าแนะน าของคณะกรรมการภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดตามวรรคหนึ่ง  ให้กระทรวงมหาดไทยส่งเรื่องพร้อมกับความเห็นไปยัง
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าปรึกษาหรือค าแนะน า
ดังกล่าว 

การแจ้งและการส่งเรื่องตามมาตรานี้  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศก าหนด 

มาตรา ๒๔ ในแต่ละปี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกเว้นกรุงเทพมหานครจัดส่งข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี  จ านวนภาษีที่จัดเก็บได้  มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นฐานในการค านวณภาษี
ให้แก่คณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด 
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ให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดรวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง  และจัดส่งให้แก่กระทรวงมหาดไทย 

ให้กรุงเทพมหานครจัดส่งข้อมูลตามที่ก าหนดในวรรคหนึ่งให้แก่กระทรวงมหาดไทยโดยตรง 
ให้กระทรวงมหาดไทยประมวลผลข้อมูลที่ไดร้ับตามวรรคสองและวรรคสาม  และให้จัดส่งข้อมูล

ที่มีการประมวลผลแล้วให้แก่กระทรวงการคลังและคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

การรวบรวมและการจัดส่งข้อมูลตามมาตรานี้   ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

มาตรา ๒๕ ในการจัดส่งข้อมูลให้แก่กระทรวงมหาดไทยตามมาตรา  ๒๔  ให้คณะกรรมการ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  รายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษี  พร้อมกับเสนอแนวทางการแก้ไขด้วย 

หมวด  ๔ 
การส ารวจและจดัท าบญัชีรายการทีด่ินและสิง่ปลูกสร้าง 

 
 

มาตรา ๒๖ เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มี 
การส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ 

มาตรา ๒๗ ก่อนที่จะด าเนินการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
ก าหนดระยะเวลาที่จะท าการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  และแต่งตั้งพนักงานส ารวจเพ่ือปฏิบัติการ
ดังกล่าว  โดยปิดประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  ณ  ส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

มาตรา ๒๘ ให้พนักงานส ารวจมีหน้าที่และอ านาจส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายใน 
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท  จ านวน  ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  และรายละเอียดอื่นที่จ าเป็นแก่การประเมินภาษี 

ในการปฏิบัติหน้าที่  พนักงานส ารวจต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
บัตรประจ าตัวตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ประกาศก าหนด 

้หนา   ๓๐
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มาตรา ๒๙ ในการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ให้พนักงานส ารวจมีอ านาจเข้าไปในที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลา
ท าการได้ และมีอ านาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจากผู้เสียภาษี  
ทั้งนี้  ให้ผู้เสียภาษีหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ ง  พนักงานส ารวจอาจขอให้ผู้ เสียภาษีชี้ เ ขตที่ดินหรือ 
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้ 

ในกรณีที่ผู้เสียภาษีไม่ส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ตามวรรคหนึ่งให้แก่พนักงานส ารวจ  ให้พนักงานส ารวจรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเพ่ือมีหนังสือ
เรียกเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวต่อไป 

มาตรา ๓๐ เมื่อพนักงานส ารวจได้ด าเนินการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
โดยต้องแสดงประเภท  จ านวน  ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
และรายละเอียดอื่นที่จ าเป็นแก่การประเมินภาษี ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ประกาศก าหนด  และให้ประกาศบัญชีดังกล่าว  ณ  ส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือสถานที่อื่นด้วยตามที่เห็นสมควร  ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน พร้อมทั้งให้จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียภาษีแต่ละรายตามประกาศบัญชีดังกล่าว  
ให้ผู้เสียภาษีรายนั้นทราบด้วย 

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดท าขึ้นไม่ถูกต้อง
ตามความเป็นจริง  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้แก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ 

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดท าขึ้น  
ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง  ให้ผู้เสียภาษีย่ืนค าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องได้ 

เมื่อได้รับค าร้องตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งให้พนักงานส ารวจด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งโดยเร็ว  ในกรณีต้องแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ด าเนินการแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้อง 

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งผลการด าเนินการตามวรรคสองให้ผู้เสียภาษีทราบภายในสามสิบวัน  
นับแต่วันที่ได้รับค าร้องจากผู้เสียภาษี 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเปลี่ยนแปลงไป  ไม่ว่า 
ด้วยเหตุใด  อันมีผลท าให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นหรือลดลง  ให้ผู้เสียภาษีแจ้ง 
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การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใน  
หกสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือวันที่ผู้เสียภาษีรู้ถึงเหตุดังกล่าว  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ ท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด  

มาตรา ๓๔ การแจ้งประกาศก าหนดระยะเวลาที่จะท าการส ารวจตามมาตรา  ๒๗   
การจัดส่งข้อมูลของผู้เสียภาษีแต่ละรายตามประกาศบัญชีตามมาตรา  ๓๐  การแจ้งผลการด าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามมาตรา  ๓๒  และการแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือ 
สิ่งปลูกสร้างตามมาตรา  ๓๓  อาจด าเนินการโดยผ่านทางสื่ออเิล็กทรอนิกส์หรอืด้วยวิธกีารอื่นใดได้  ทั้งนี้  
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

หมวด  ๕ 
ฐานภาษี  อตัราภาษ ี และการค านวณภาษ ี

 
 

มาตรา ๓๕ ฐานภาษีเพ่ือการค านวณภาษีตามพระราชบัญญัตินี้  ได้แก่  มูลค่าทั้งหมด 
ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 

การค านวณมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดิน  ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
(๒) สิ่งปลูกสร้าง  ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
(๓) สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด  ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์  การค านวณมูลค่าให้เป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด  ให้เป็นไปตามราคา

ประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  ที่คณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์  

มาตรา ๓๖ ให้กรมธนารักษ์หรือส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่  แล้วแต่กรณี  ส่งบัญชีก าหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดตามมาตรา  ๓๕  ให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  หรือสิ่งปลูกสร้างที่ เป็นห้องชุดนั้นตั้งอยู่ใน 
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดประกาศ  
ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ 
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มาตรา ๓๗ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  ให้จัดเก็บภาษีตามอัตรา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม  ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน

ร้อยละศูนย์จุดหนึ่งห้าของฐานภาษี 
(๒) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย  ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละศูนย์จุดสาม 

ของฐานภาษ ี
(๓) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก  (๑)  หรือ  (๒)  ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน

ร้อยละหนึ่งจุดสองของฐานภาษี 
(๔) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ  ให้มีอัตรา

ภาษีไม่เกินร้อยละหนึ่งจุดสองของฐานภาษี 
การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมตาม  (๑)  ต้องเป็นการท านา  ท าไร่  ท าสวน  เลี้ยงสัตว์

เลี้ยงสัตว์น้ า  และกิจการอื่นตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศก าหนด  ทั้งนี้  ในการจัดท าประกาศดังกล่าวให้น าความเห็นของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาประกอบการพิจารณาด้วย 

การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยตาม  (๒)  ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศก าหนด 

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพตาม  (๔)   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

อัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บตามวรรคหนึ่ง  ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  โดยจะก าหนดเป็นอัตราเดียว
หรือหลายอัตราแยกตามมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างก็ได้  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินอัตราภาษีที่ก าหนด  
ตามวรรคหนึ่ง  และจะก าหนดแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์หรือตามเงื่อนไขในแต่ละประเภทการใช้
ประโยชน์ก็ได้ 

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความประสงค์ที่จะจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าอัตราภาษี
ที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตามวรรคห้า  ให้มีอ านาจตราข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดอัตราภาษีที่ใช้
จัดเก็บภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง  

ในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหก  ยกเว้นกรุงเทพมหานคร  
ก่อนการลงนามใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่นตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนออัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้คณะกรรมการภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดให้ความเห็นชอบก่อน  เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
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ประจ าจังหวัดเห็นชอบกับอัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวแล้ว  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม  
ใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อไปได้  

ในกรณีที่คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดไม่เห็นชอบกับอัตราภาษี  
ตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว  ให้ส่งความเห็นเกี่ยวกับอัตราภาษีคืนผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือเสนอ  
สภาท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขอัตราภาษีตามความเห็นของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ า
จังหวัด  หรือพิจารณายืนยันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับความเห็นเกี่ยวกับอัตราภาษีคืนจากคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด  
หากสภาท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขไม่แล้วเสร็จหรือสภาท้องถิ่นพิจารณายืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่า
สองในสามของจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  ให้ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นตกไป 

มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใดมีการใช้ประโยชน์หลายประเภท  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเกบ็ภาษีตามสัดส่วนของการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศ
ก าหนด 

มาตรา ๓๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง  อัตราภาษีที่จัดเก็บ  และรายละเอียดอื่นที่จ าเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี  ณ  ส านักงาน
หรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่  ๑  กุมภาพันธ์ของปีนั้น  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ใน 
การประกอบเกษตรกรรมอยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี
ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นรวมกันในการค านวณภาษีไม่เกิน  
ห้าสิบล้านบาท  

การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศก าหนด 

มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัย
และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในวันที่  ๑  มกราคมของปีภาษีนั้น  
ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการค านวณภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท 
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ในกรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง  แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน  และใช้สิ่งปลูกสร้าง
ดังกล่าวเป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในวันที่ 
๑  มกราคมของปีภาษีนั้น  ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการค านวณภาษีไม่เกินสิบล้านบาท 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือค านวณ 
การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

มิให้น าความในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองมาใช้บังคับกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้าง 
ที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วย  
การทะเบียนราษฎรในวันที่  ๑  มกราคมของปีภาษีนั้น  ซึ่งต้องย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านดังกล่าว
เพราะเหตุจ าเป็นทางราชการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ร่วมกันประกาศก าหนด  โดยให้ถือเอาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างก่อนการย้ายชื่อออกจาก
ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบยีนราษฎร  เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับ
การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการค านวณภาษีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 

มาตรา ๔๒ การค านวณภาษีให้ ใช้ฐานภาษีของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งค านวณได้ 
ตามมาตรา  ๓๕  หักด้วยมูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา  ๔๐ หรือมาตรา  ๔๑  แล้วคูณด้วย
อัตราภาษีตามมาตรา  ๓๗  ตามสัดส่วนที่ก าหนดในมาตรา  ๓๘ ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจ านวนภาษีที่ต้องเสีย 

เพ่ือประโยชน์ในการค านวณจ านวนภาษีตามวรรคหนึ่ง  กรณีที่ดินหลายแปลงซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกันและเป็นของเจ้าของเดียวกัน  ให้ค านวณมูลค่าที่ดินทั้งหมดรวมกันเป็นฐานภาษี 

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษีเป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้
ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพเป็นเวลาสามปีติดต่อกัน  ให้เรียกเก็บภาษีส าหรับที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างในปีที่สี่  เพ่ิมขึ้นจากอัตราภาษีที่จัดเก็บตามมาตรา  ๓๗  (๔)  ในอัตราร้อยละศูนย์จุดสาม
และหากยังทิ้งไวว้่างเปล่าหรอืไมไ่ดท้ าประโยชน์ตามควรแก่สภาพอีกเป็นเวลาติดต่อกัน  ให้เพิ่มอัตราภาษี
อีกร้อยละศูนย์จุดสามในทุกสามปี  แต่อัตราภาษีที่เสียรวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินร้อยละสาม 

หมวด  ๖ 
การประเมินภาษ ี การช าระภาษี  และการคนืภาษี 

 
 

มาตรา ๔๔ ในแต่ละปี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษี  โดยส่ง 
แบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีตามมาตรา  ๙  ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
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การแจ้งการประเมินภาษีและแบบประเมินภาษี  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศก าหนด  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  ราคาประเมินทุนทรัพย์  อัตราภาษี  
และจ านวนภาษีที่ต้องช าระ 

มาตรา ๔๕ ในการประเมินภาษี  ให้พนักงานประเมินมีอ านาจเรียกผู้เสียภาษีหรือบุคคล 
ซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า  หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดมาเพื่อตรวจสอบภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
โดยจะต้องมีหนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

มาตรา ๔๖ ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
มาตรา ๔๗ ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีหน้าที่ช าระภาษีแทนผู้เสียภาษี 
(๑) ผู้จัดการมรดกหรือทายาท  ในกรณีที่ผู้เสียภาษีถึงแก่ความตาย 
(๒) ผู้จัดการทรัพย์สิน  ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้ไม่อยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

ว่าด้วยสาบสูญ 
(๓) ผู้แทนโดยชอบธรรม  ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์  ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้เยาว์  คนไร้ความสามารถ

หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  แล้วแต่กรณี 
(๔) ผู้แทนของนิติบุคคล  ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคล 
(๕) ผู้ช าระบัญชี  ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคลเลิกกันโดยมีการช าระบัญชี 
(๖) เจ้าของรวมคนหนึง่คนใด  ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีเป็นของบุคคลหลายคนรวมกัน 
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นเป็นของต่างเจ้าของกัน  ให้ถือว่า

เจ้าของที่ดินและเจ้าของสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้เสียภาษี  ส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ตนเป็นเจ้าของ 
มาตรา ๔๙ ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามจ านวนภาษีที่ได้มี 

การแจ้งประเมิน  ณ  สถานที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานเทศบาล  ส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตเทศบาล 
(๒) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  ส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
(๓) ส านักงานเขตที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่  ส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใน  

เขตกรุงเทพมหานคร 
(๔) ศาลาว่าการเมืองพัทยา  ส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตเมืองพัทยา 
(๕) ที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนด  ส าหรับที่ดินหรือ 

สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
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ในกรณีที่มีความจ าเป็น  ผู้บริหารท้องถิ่นอาจก าหนดให้ใช้สถานที่อื่นภายในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น  เป็นสถานที่ส าหรับช าระภาษีตามวรรคหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร 

การช าระภาษีตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าวันที่พนักงานเก็บภาษีลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน 
เป็นวันที่ช าระภาษี 

มาตรา ๕๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
รับช าระภาษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้  

การช าระภาษีตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าวันที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
ซึ่งได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินเป็นวันที่ช าระภาษี 

มาตรา ๕๑ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกส าหรับการช าระภาษี  ผู้เสียภาษีอาจช าระภาษี
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  หรือโดยการช าระผ่านธนาคารหรือโดยวิธีการอื่นใด  ทั้งนี้   
การช าระผ่านธนาคารหรือโดยวิธีการอื่นใดนั้น  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศก าหนด 

กรณีช าระภาษีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามที่ได้รับแจ้ง  
การประเมิน  โดยส่งธนาณัติ  ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์  เช็คธนาคารหรือเช็คที่ธนาคารรับรอง  สั่งจ่ายให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่  และให้ถือว่าวันที่หน่วยงานให้บริการไปรษณีย์ 
ประทับตราลงทะเบียนเป็นวันที่ช าระภาษี 

กรณีช าระโดยผ่านทางธนาคารหรือวิธีการอื่นใด  ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามที่ได้รับแจ้ง  
การประเมินต่อธนาคารหรือโดยวิธีการตามที่ก าหนด  และให้ถือว่าวันที่ธนาคารได้รับเงินค่าภาษีหรือ  
วันที่มีการช าระเงินค่าภาษีโดยวิธีการที่ก าหนดเป็นวันที่ช าระภาษี  

มาตรา ๕๒ ในการช าระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้  ผู้เสียภาษีอาจขอผ่อนช าระเป็นงวด  
งวดละเท่า  ๆ  กันก็ได้   

จ านวนงวดและจ านวนเงินภาษีขั้นต่ าที่จะมีสิทธิผ่อนช าระ  รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการใน  
การผ่อนช าระให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ผู้เสียภาษีตามวรรคหนึ่งไม่ช าระภาษีตามระยะเวลาที่ก าหนดในการผ่อนช าระ   
ให้ผู้ เสียภาษีหมดสิทธิที่จะผ่อนช าระ  และต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้ อยละหนึ่งต่อเดือนของจ านวนภาษี 
ที่ค้างช าระ  เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๕๓ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาดหรือ 
ไม่ครบถ้วน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจทบทวนการประเมินภาษีให้ถูกต้องตามที่ผู้เสียภาษี  
มีหน้าที่ต้องเสียได้  ทั้งนี้  ให้น าความในมาตรา  ๔๔  วรรคสอง และมาตรา  ๔๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การทบทวนการประเมินภาษีตามวรรคหนึ่ง  จะกระท ามิได้  เมื่อพ้นสามปีนับแต่วันสุดท้าย  
แห่งก าหนดเวลาการช าระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ต้องมีการช าระภาษีเพ่ิมเติม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษี 
ตามวรรคหนึ่ง  และส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี  และให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีที่ต้องเสียเพิ่มเติม
โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 

ในกรณีที่มีการช าระภาษีไว้เกินจ านวนที่จะต้องเสีย  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตรวจสอบพบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาดเพ่ือให้  
มารับเงินที่ช าระเกินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

มาตรา ๕๔ ผู้ใดเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียภาษีเกินกว่าจ านวนที่ต้องเสีย   
ไม่ว่าโดยความผิดพลาดของตนเองหรือจากการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้นั้นมีสิทธิ  
ได้รับเงินคืน   

การขอรับเงินคืนตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่นค าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด  ภายในสามปีนับแต่วันที่ช าระภาษี ในการนี้  ให้ผู้ยื่นค าร้องส่งเอกสาร  
หลักฐาน  หรือค าชี้แจงใด ๆ  ประกอบค าร้องด้วย  

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาค าร้องให้เสร็จสิ้นและแจ้งผลการพิจารณาค าร้องให้ผู้ยื่นค าร้องทราบ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง  ทั้งนี้  ในกรณีที่ผู้บ ริหารท้องถิ่นเห็นว่าผู้ยื่นค าร้องมีสิทธิ 
ได้รับเงินคืน  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งคืนเงินให้แก่ผู้ยื่นค าร้อง โดยต้องแจ้งค าสั่งให้ผู้ยื่นค าร้องทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีค าสั่ง 

ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินภาษี ผิดพลาด   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงิน  
ที่ได้รับคืนโดยไม่คดิทบต้น  นับแต่วันที่ยื่นค าร้องขอรบัคืนเงนิจนถึงวันที่คืนเงิน  แต่ต้องไม่เกินจ านวนเงิน
ที่ได้รับคืน 

ถ้าผู้ยื่นค าร้องไม่มารับเงินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ให้เงินนั้นตกเป็นของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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หมวด  ๗ 
การลดและการยกเวน้ภาษี 

 
 

มาตรา ๕๕ การลดภาษีส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท  เพ่ือให้เหมาะสมกับ
สภาพความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ  สังคม  เหตุการณ์  กิจการ  หรือสภาพแห่งท้องที่  ให้กระท าได้โดยตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา  แต่ต้องไม่เกินร้อยละเก้าสิบของจ านวนภาษีที่จะต้องเสีย 

มาตรา ๕๖ ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับ
ความเสียหายมากหรือถูกท าลายให้เสื่อมสภาพดว้ยเหตอุันพ้นวสิัยที่จะปอ้งกันได้โดยทั่วไป  ให้ผู้บริหารท้องถิน่
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวดั  หรือผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร 
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  มีอ านาจประกาศลดหรือยกเว้นภาษีภายใน
เขตพ้ืนที่ที่เกิดเหตุนั้นในช่วงระยะเวลาใดช่วงระยะเวลาหนึ่งได้  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

มาตรา ๕๗ ในกรณีที่มี เหตุอันท าให้ที่ดินได้รับความเสียหายหรือท าให้สิ่ งปลูกสร้าง 
ถูกรื้อถอนหรือท าลาย  หรือช ารุด เสียหายจนเป็น เหตุ ให้ต้องท าการซ่อมแซมในส่วนส าคัญ   
ให้ผู้ เสียภาษีมีสิทธิยื่นค าขอลดหรือยกเว้นภาษีที่จะต้องเสียต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

เมื่อมีการยื่นค าขอลดหรือยกเวน้ภาษีตามวรรคหนึง่  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง  หากปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่เชื่อได้ว่ามี เหตุอันสมควรลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ยื่นค าขอ   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด  หรือ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจออกค าสั่งลด
หรือยกเว้นภาษีได้  ทั้งนี้  โดยค านึงถึงสัดส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นและระยะเวลาที่ไม่ได้รับประโยชน์
จากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น 

หมวด  ๘ 
ภาษีค้างช าระ 

 
 

มาตรา ๕๘ ภาษีท่ีมิได้ช าระภายในเวลาที่ก าหนด  ให้ถือเป็นภาษีค้างช าระ 
มาตรา ๕๙ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน 

หรือสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้  จะกระท ามิได้  เมื่อปรากฏหลักฐานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามมาตรา  ๖๐  ว่ามีภาษีค้างช าระส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น  เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา  ๖๗ 

้หนา   ๓๙
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มาตรา ๖๐ ภายในเดือนมิถุนายนของปี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งรายการภาษี
ค้างช าระให้ส านักงานที่ดินหรือส านักงานที่ดินสาขา  ซึ่งที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตท้องที่ของ
ส านักงานที่ดินหรือส านักงานที่ดินสาขานั้นทราบ  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ต่อไป  เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และส านักงานที่ดินหรือส านักงานที่ดินสาขาจะตกลงก าหนดเวลาเป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๖๑ เพ่ือประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีค้างช าระ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีท่ีมีภาษีค้างช าระภายในเดือนพฤษภาคมของปี เพ่ือให้มาช าระภาษีค้างช าระ  
พร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมตามที่ก าหนดในหมวด  ๙ 

มาตรา ๖๒ ถ้าผู้เสียภาษีมิได้ช าระภาษีค้างช าระ  เบี้ยปรับและเงินเพ่ิมภายในเวลาที่ก าหนดไว้
ในหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา  ๖๑  เมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวแล้ว   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษี
เพื่อน าเงินมาช าระภาษีค้างช าระ  เบี้ยปรับ  เงินเพิ่ม  และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึด  อายัด  และ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นได้  แต่ห้ามมิให้ยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษี 
เกินกว่าความจ าเป็นที่พอจะช าระภาษีค้างช าระ  เบี้ยปรับ  เงินเพิ่ม  และค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

การออกค าสั่งเป็นหนังสือยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้บริหารท้องถิ่น 
ตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีที่เป็นนายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และนายกเมืองพัทยา  
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

วิธีการยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีตามวรรคหนึ่ง  ให้น าวิธีการ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้  การยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษี   
ไม่ให้หมายความรวมถึงการยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้มีหน้าที่ช าระภาษีแทน  
ตามมาตรา  ๔๗ 

มาตรา ๖๓ เพ่ือประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา  ๖๒  ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจ 

(๑) เรียกผู้เสียภาษีมาให้ถ้อยค า 
(๒) สั่งให้ผู้เสียภาษีน าบัญชี  เอกสาร  หรือหลักฐานอื่นอันจ าเป็นแก่การจัดเก็บภาษีค้างช าระ

มาตรวจสอบ  

้หนา   ๔๐
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(๓) ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบ  ค้น  หรือยึดบัญชี   เอกสารหรือ

หลักฐานอื่นของผู้เสียภาษี  

(๔) เข้าไปในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้น  
ถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของสถานที่นั้น  ในการนี้  ให้มีอ านาจสอบถามบุคคลที่อยู่ในสถานที่นั้น

เท่าที่จ าเป็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 

การด าเนินการตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ

หนังสือเรียกหรือค าสั่ง  และการออกค าสั่งและท าการตาม  (๓)  หรือ  (๔) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

มาตรา ๖๔ ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีไว้แล้ว  ถ้าผู้เสียภาษีได้น าเงิน
มาช าระค่าภาษีค้างช าระ  เบี้ยปรับ  เงินเพ่ิม  และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

โดยครบถ้วนก่อนการขายทอดตลาด  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น

และด าเนินการแจ้งการถอนการยึดหรืออายัดไปยังเจ้าพนักงานผู้ยึดหรืออายัดให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน

นับแต่วันที่ช าระค่าภาษีที่ค้างช าระ  เบี้ยปรับ  เงินเพ่ิม  และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึดหรืออายัด

ทรัพย์สินครบถ้วนแล้ว  

มาตรา ๖๕ การขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีตามมาตรา  ๖๒  จะกระท ามิได้   
ในระหว่างระยะเวลาที่ให้คัดค้านหรืออุทธรณ์ตามมาตรา  ๗๓  หรือให้ฟ้องเป็นคดีต่อศาลตามมาตรา  ๘๒  

และตลอดเวลาที่การพิจารณาและวินิจฉัยค าคัดค้านหรืออุทธรณ์ดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด 

มาตรา ๖๖ เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดตามมาตรา  ๖๒  ให้หักไว้เป็นค่าภาษีค้างช าระ  

เบี้ยปรับ  เงินเพ่ิม  และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึด  อายัด  และขายทอดตลาด  ทรัพย์สินนั้น 

เหลือเท่าใดให้คืนแก่ผู้เสียภาษี 

มาตรา ๖๗ ในกรณีที่เป็นการขายทอดตลาดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใดตามค าพิพากษา 
ก่อนท าการขายทอดตลาด  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดแีจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้แจ้งรายการภาษีค้างช าระ

ส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก  

เจ้าพนักงานบังคับคดี  และเมื่อท าการขายทอดตลาดแล้ว  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกันเงินที่ได้รับจาก  

การขายทอดตลาดไว้เท่ากับจ านวนค่าภาษีค้างช าระ  และน าส่งเงินดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อช าระหนี้ค่าภาษีที่ค้างช าระดังกล่าว  

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๙ 
เบี้ยปรบัและเงนิเพ่ิม 

 
 

มาตรา ๖๘ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้ช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด  ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ 
สี่สิบของจ านวนภาษีค้างช าระ  เว้นแต่ผู้เสียภาษีได้ช าระภาษีก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา  ๖๑  
ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละสิบของจ านวนภาษีค้างช าระ 

มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้ช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด  แต่ต่อมาได้ช าระภาษี
ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา  ๖๑  ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละยี่สิบของจ านวน 
ภาษีค้างช าระ 

มาตรา ๗๐ ผู้เสียภาษีผู้ใดมิได้ช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด  ให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 
หนึ่งต่อเดือนของจ านวนภาษีค้างช าระ  เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน  ทั้งนี้  มิให้น าเบี้ยปรับมารวม
ค านวณเพื่อเสียเงินเพ่ิมด้วย 

ในกรณีผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้ขยายก าหนดเวลาช าระภาษี  และได้มีการช าระภาษีภายใน
ก าหนดเวลาที่ขยายให้นั้น  เงินเพ่ิมตามวรรคหนึ่งให้ลดลงเหลือร้อยละศูนย์จุดห้าต่อเดือนหรือ  
เศษของเดือน 

เงินเพ่ิมตามมาตรานี้  ให้เริ่มนับเมื่อพ้นก าหนดเวลาช าระภาษีจนถึงวันที่มีการช าระภาษี   
แต่มิให้เกินกว่าจ านวนภาษีที่ต้องช าระโดยไม่รวมเบี้ยปรับ  และมิให้คิดทบต้น 

มาตรา ๗๑ เบี้ยปรับอาจงดหรือลดลงได้ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๗๒ เบี้ยปรับและเงินเพ่ิมตามหมวดนี้ให้ถือเป็นภาษี 

หมวด  ๑๐ 
การคดัค้านและการอุทธรณก์ารประเมินภาษ ี

 
 

มาตรา ๗๓ ผู้เสียภาษีผู้ใดได้รับแจ้งการประเมินภาษีตามมาตรา  ๔๔  หรือมาตรา  ๕๓  
หรือการเรียกเก็บภาษีตามมาตรา  ๖๑  แล้วเห็นว่า  การประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีนั้นไม่ถูกต้อง  
ให้มีสิทธิคัดค้านและขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษีได้  โดยให้ 
ยื่นค าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด  ทั้งนี้  
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี  แล้วแต่กรณี 

้หนา   ๔๒
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ผู้บริหารท้องถิ่นต้องพิจารณาค าร้องของผู้เสียภาษีตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับค าร้องดังกล่าว  และแจ้งค าสั่งพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้เสียภาษีโดยไม่ชักช้า 
กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาค าร้องของผู้เสียภาษีไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่า
ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบกับค าร้องของผู้เสียภาษี 

ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบกับค าร้องของผู้เสียภาษี  ให้แจ้งจ านวนภาษี 
ที่จะต้องเสียเป็นหนังสือไปยังผู้เสียภาษี  และให้ผู้เสียภาษีมารับช าระภาษีคืนภายในสิบห้าวันนับแต่  
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว 

ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาไม่เห็นชอบกับค าร้องของผู้เสียภาษี  ให้ผู้เสียภาษีนั้น 
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี  โดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  และให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งค าอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์ดังกล่าว 

การคัดค้านและการอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการช าระภาษี  เว้นแต่ผู้เสียภาษีจะได้ยื่นค าร้องต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นขอให้ทุเลาการช าระภาษีไว้ก่อน  และผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งให้ทุเลาการช าระภาษีแล้ว  
ในกรณีเช่นว่านี้  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งให้ทุเลาการช าระภาษีเฉพาะส่วนต่างที่เพ่ิมขึ้นจากจ านวนภาษี
ที่ต้องเสียในปีก่อนและจะสั่งให้วางประกันตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้สั่งให้ทุเลาการช าระภาษีตามวรรคห้าไว้แล้ว  ถ้าต่อมาปรากฏว่า   
ผู้เสียภาษีได้กระท าการใด ๆ  เพ่ือประวิงการช าระภาษี  หรือจะกระท าการโอน  ขาย  จ าหน่าย  หรือ 
ยักย้ายทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนเพ่ือให้พ้นอ านาจการยึดหรืออายัด  ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจ  
เพิกถอนค าสั่งให้ทุเลาการช าระภาษีนั้นได้ 

มาตรา ๗๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
การประเมินภาษีประจ าจังหวัด”  ประกอบด้วย  ผู้ ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ   
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด  ธนารักษ์พ้ืนที่  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สรรพากรพ้ืนที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งจ านวนหนึ่งคน  ผู้แทนของผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจ านวน 
ไม่เกินสองคน  เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการและกรรมการ  
โดยต าแหน่งแต่งตั้งอีกจ านวนไม่เกินสองคน  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด  เป็นผู้พิจารณาร่วมกันเลือกผู้แทน
ของผู้บริหารท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศ
ก าหนด 

้หนา   ๔๓
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ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการสังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๗๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร”  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานกรรมการ  
อธิบดีกรมที่ดนิ  อธิบดีกรมธนารักษ์  อธิบดีกรมโยธาธกิารและผังเมือง  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
อธิบดีกรมสรรพากร  ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  ปลัดกรุง เทพมหานคร  เป็นกรรมการ 
โดยต าแหน่ง  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการและกรรมการโดยต าแหน่งแต่งตั้งอีกจ านวน  
ไม่เกินสองคน  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

เบี้ยประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร  ให้เบิกจ่าย
จากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 

มาตรา ๗๖ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๗๔  และมาตรา  ๗๕  มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสามปี 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น  อยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๗๗ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๗๔  
และมาตรา  ๗๕  พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(๖) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีมีค าสั่งให้ออกเนื่องจากมีเหตุบกพร่อง

อย่างยิ่งต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

้หนา   ๔๔
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ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
การประเมินภาษีแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน  และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างนั้น  
อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

มาตรา ๗๘ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี   ให้น าความใน
มาตรา  ๑๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๗๙ ในการปฏิบัติหน้าที่  กรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีผู้ใดมีส่วนได้เสีย 
ในเรื่องใดจะเข้าร่วมพิจารณาหรือร่วมวินิจฉัยลงมติในเรื่องนั้นมิได้ 

มาตรา ๘๐ เพ่ือประโยชน์ในการวินิจฉัยอุทธรณ์  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
การประเมินภาษีมีอ านาจออกหนังสือเรียกผู้อุทธรณ์หรือบุคคลซึ่ งเกี่ยวข้อง  มาให้ถ้อยค าหรือ 
ให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดมาแสดงได้  โดยให้เวลาแก่บุคคลดังกล่าวไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่  
วันที่ได้รับหนังสือเรียก 

ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกตามวรรคหนึ่ง  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีจะยกอุทธรณ์นั้นเสียก็ได้ 

มาตรา ๘๑ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี  มีอ านาจสั่งไม่รับอุทธรณ์   
ยกอุทธรณ์  เพิกถอนหรือแก้ไขการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือให้ผู้อุทธรณ์ได้รับ 
การลดหรือยกเว้นภาษีหรือได้คืนภาษี 

ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าอุทธรณ์จากผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา  ๗๓ วรรคสี่ และต้องแจ้งค าวินิจฉัย
อุทธรณ์พร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พิจารณาเสร็จ  ทั้งนี้   
จะวินิจฉัยให้เรียกเกบ็ภาษีเกินกวา่จ านวนภาษีที่ท าการประเมินไม่ได้  เว้นแต่จะได้มีการประเมินภาษีใหม่ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี  อาจขยายระยะเวลา
พิจารณาอุทธรณ์ออกไปอีกได้  แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง  
และให้มีหนังสือแจ้งระยะเวลาที่ขยายออกไปพร้อมกับวันครบก าหนดระยะเวลาให้ผู้อุทธรณ์ทราบด้วย 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคสองหรอืวรรคสาม  ให้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องเป็นคดตี่อศาลไดโ้ดยไม่ต้องรอฟัง
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี  แต่ต้องยื่นฟ้องต่อศาลภายใน
สามสิบวันนับแต่พ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 
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ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี  มีค าวินิจฉัยให้คืนเงินแก่ผู้อุทธรณ์  
ให้แจ้งค าวินิจฉัยไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้มีค าสั่งคืนเงินและแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้มีค าสั่งคืนเงิน 

ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี  สั่งผู้บริหารท้องถิ่นให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับ
คืนเงินในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินที่ได้รับคืน โดยไม่คิ ดทบต้น  นับแต่วันที่
ช าระภาษีถึงวันที่มีค าวินิจฉัยให้คืนเงิน  แต่ต้องไม่เกินจ านวนเงินที่ได้รับคืน 

ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่มารับเงินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ให้เงินนั้นตกเป็นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรา ๘๒ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
การประเมินภาษี  โดยฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 

หมวด  ๑๑ 
บทก าหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๘๓ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส ารวจตามมาตรา  ๒๘ หรือมาตรา  ๒๙  
หรือของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา  ๖๓  (๓)  หรือ  (๔)  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๘๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผู้บริหารท้องถิ่น  ตามมาตรา  ๒๙  หรือ 
ของพนักงานประเมินตามมาตรา  ๔๕  หรือหนังสือเรียกหรือค าสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา  ๖๓  (๑)  หรือ  (๒)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท  

มาตรา ๘๕ ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามที่ก าหนดไว้
ในมาตรา  ๓๓  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  

มาตรา ๘๖ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา  ๖๒  หรือ
ท าลาย  ย้ายไปเสีย  ซ่อนเร้น  หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งให้ยึดหรือ
อายัด  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๘๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมิน
ภาษีตามมาตรา  ๘๐  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท  

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับผู้อุทธรณ์ 
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มาตรา ๘๘ ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือน าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จมาแสดง 
เพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษี  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๘๙ ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน 
การด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้น
ไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้
ส าหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

มาตรา ๙๐ ความผิดตามมาตรา  ๘๓  มาตรา  ๘๔  มาตรา  ๘๕  หรือมาตรา  ๘๗   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบได้ 

เมื่อผู้กระท าผิดได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน  ให้ถือว่าคดีเลิกกัน
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ้าผู้กระท าผิดไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ  หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ด าเนินคดีต่อไป 

เงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้ เกิดขึ้นในเขตองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นใด  ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๙๑ บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน  กฎหมายว่าด้วยภาษี
บ ารุงท้องที่  และกฎหมายว่าด้วยการก าหนดราคาปานกลางของที่ดินส าหรับการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่  
ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้   ให้ยังคงใช้บังคับต่อไป ในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและ 
ภาษีบ ารุงท้องที่  ที่ต้องเสียหรือที่พึงช าระหรือที่คา้งอยู่หรอืที่ต้องคืนก่อนวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

มาตรา ๙๒ ให้กรมที่ดินจัดส่งข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสารสิทธิของที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ  
เพื่อใช้ในการเตรียมการจัดเก็บภาษีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การจัดส่งข้อมูลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  
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มาตรา ๙๓ มิให้น าความในมาตรา  ๖๗  แห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การขายทอดตลาด
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของเจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งได้มีการประกาศขายทอดตลาดท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างไว้
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๙๔ ในสองปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้ใช้อัตราภาษีตามมูลค่าของฐานภาษี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 
 (ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง 
 (ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท  แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี

ร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม 
 (ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งร้อยล้านบาท  แต่ไม่เกินห้าร้อยล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี

ร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า 
 (ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าร้อยล้านบาท  แต่ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี

ร้อยละศูนย์จุดศูนย์เจ็ด 
 (จ) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง 
(๒) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ใน

ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
 (ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินยี่สิบห้าล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม 
 (ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินยี่สิบห้าล้านบาท  แต่ไม่เกินห้าสิบล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี

ร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า 
 (ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าสิบล้านบาทขึ้นไป  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง 
(๓) สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
 (ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินสี่สิบล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์สอง 
 (ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินสี่สิบล้านบาท  แต่ไม่เกินหกสิบห้าล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี

ร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม 
 (ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินหกสิบห้าล้านบาท  แต่ไม่เกินเก้าสิบล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี

ร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า 
 (ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินเก้าสิบล้านบาทขึ้นไป  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง 
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(๔) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยกรณีอื่นนอกจากการใช้ประโยชน์เป็น  
ที่อยู่อาศัยตาม  (๒)  และ  (๓) 

 (ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์สอง 
 (ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าสิบล้านบาท  แต่ไม่เกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี

ร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม 
 (ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท  แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท  ให้ใช้อัตรา

ภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า 
 (ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง 
(๕) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรมและเป็นที่อยู่อาศัย 
 (ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดสาม 
 (ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าสิบล้านบาท  แต่ไม่เกินสองร้อยล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี

ร้อยละศูนย์จุดสี่ 
 (ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินสองร้อยล้านบาท  แต่ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี

ร้อยละศูนย์จุดห้า 
 (ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งพันล้านบาท  แต่ไม่เกินห้าพันล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี

ร้อยละศูนย์จุดหก 
 (จ) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าพันล้านบาทขึ้นไป  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดเจ็ด 
(๖) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 
 (ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดสาม 
 (ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าสิบล้านบาท  แต่ไม่เกินสองร้อยล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ

ศูนย์จุดสี่ 
 (ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินสองร้อยล้านบาท  แต่ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี

ร้อยละศูนย์จุดห้า 
 (ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งพันล้านบาท  แต่ไม่เกินห้าพันล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี

ร้อยละศูนย์จุดหก 
 (จ) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าพันล้านบาทขึ้นไป  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดเจ็ด 
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มาตรา ๙๕ ในสองปีแรกของการค านวณภาษีตามพระราชบญัญตัินี ้ ให้ใช้ฐานภาษีของที่ดนิ
หรือสิ่งปลูกสร้าง  ซึ่งค านวณได้ตามมาตรา  ๓๕  หักด้วยมูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา  ๔๐  
หรือมาตรา  ๔๑  แล้วคูณด้วยอัตราภาษีตามมาตรา  ๙๔  ตามสัดส่วนที่ก าหนดในมาตรา  ๓๘   
ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจ านวนภาษีที่ต้องเสีย 

เพ่ือประโยชน์ในการค านวณจ านวนภาษีตามวรรคหนึ่ง  กรณีที่ดินหลายแปลงซึ่งมี อาณาเขต
ติดต่อกันและเป็นของเจ้าของเดียวกัน  ให้ค านวณมูลค่าที่ดินทั้งหมดรวมกันเป็นฐานภาษี 

มาตรา ๙๖ เพื่อเป็นการบรรเทาการช าระภาษี  ในสามปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีส าหรับเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดาและใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 

มาตรา ๙๗ เพื่อเป็นการบรรเทาการช าระภาษี  ในสามปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้  ในกรณีที่ผู้เสียภาษีได้รับการประเมินภาษีในจ านวนที่สูงกว่าจ านวน
ภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบ ารุงท้องที่ที่ต้องเสียหรือพึงช าระในปีก่อนที่การจัดเก็บภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามจ านวนที่ต้องเสียหรือ 
พึงช าระในปีก่อน เหลือจ านวนภาษีเท่าใด ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษี  ดังนี้ 

(๑) ปีที่หนึ่ง  ร้อยละยี่สิบห้าของจ านวนภาษีที่เหลือ 
(๒) ปีที่สอง  ร้อยละห้าสิบของจ านวนภาษีที่เหลือ 
(๓) ปีที่สาม  ร้อยละเจ็ดสิบห้าของจ านวนภาษีที่เหลือ 
มาตรา ๙๘ การด าเนินการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้  

ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้  ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
และกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว  การจัดเก็บภาษีตามกฎหมายทั้งสองฉบับ
ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  สมควรยกเลิกกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวและให้ใช้กฎหมายว่าด้วย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทน  โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีดังกล่าว   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชบัญญัติ 

วินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ   

พ.ศ.  ๒๕๖๑” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ การปฏิบัติการเก่ียวกับการเงินการคลังของรัฐตามกฎหมายต่าง ๆ  ถ้าเป็นกรณี 

ที่บัญญัติไว้แล้วตามพระราชบัญญัตินี้  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า 
(๑) ส่วนราชการ 
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(๒) รัฐวิสาหกิจ 
(๓) หน่วยงานของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  ศาลรัฐธรรมนูญ  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  

และองค์กรอัยการ 
(๔) องค์การมหาชน 
(๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
(๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด 
“ส่วนราชการ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและ 

มีฐานะเป็นกรม  และให้หมายความรวมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร 
ราชการแผ่นดินด้วย 

“รัฐวิสาหกิจ”  หมายความว่า 
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล  กิจการของรัฐ 

ซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น  หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ 
(๒) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม  (๑)  มีทุนรวมอยู่ด้วย

เกินร้อยละห้าสิบ 
(๓) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตาม  (๑) หรือ  (๒)  หรือ 

ที่รัฐวิสาหกิจตาม  (๑)  และ  (๒)  หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม  (๒)  มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ 
“ทุนหมุนเวียน”  หมายความว่า  กองทุน  กองทุนหมุนเวียน  เงินทุน  เงินทุนหมุนเวียน  ทุน  หรือ

ทุนหมุนเวียน  ที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการที่อนุญาตให้นํารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนําส่งคลงั 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจั งหวัด  เทศบาล   

องค์การบริหารส่วนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
“เงินนอกงบประมาณ”  หมายความว่า  บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บ  หรือได้รับ 

ไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือจากนิติกรรมหรือนิติ เหตุ  หรือกรณีอื่นใด   
ที่ต้องนําส่งคลัง  แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง 

“หนี้สาธารณะ”  หมายความว่า  หนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ 
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“คลัง”  หมายความว่า  ที่เก็บรักษาเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลัง  และให้หมายความรวมถึง
บัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการนี้ด้วย 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
มาตรา ๕ ให้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงการคลังรักษาการตาม

พระราชบัญญตัินี้  และให้มีอํานาจออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ระเบียบและประกาศ  เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๖ รัฐต้องดําเนินนโยบายการคลัง  การจัดทํางบประมาณ  การจัดหารายได้   
การใช้จ่าย  การบริหารการเงินการคลัง  และการก่อหนี้  อย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและตรวจสอบได้   
ทั้งนี้  ตามหลักการรักษาเสถียรภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน  และหลักความเป็นธรรมในสังคม  
และต้องรักษาวินัยการเงินการคลังตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายอื่นที่ เก่ียวข้อง 
อย่างเคร่งครัด 

มาตรา ๗ การกู้เงิน  การลงทุน  การตรากฎหมาย  การออกกฎ  หรือการดําเนินการใด ๆ  
ของรัฐที่ มีผลผูกพันทรัพย์สินหรือก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลังแก่รัฐ  ต้องพิจารณาความคุ้มค่า   
ต้นทุน  และผลประโยชน์  เสถียรภาพและความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  ตลอดจนความย่ังยืนทาง 
การคลังของรัฐด้วย 

มาตรา ๘ รัฐพึงเสริมสร้างวินัยให้ประชาชนเสียภาษีอากรให้ครบถ้วนตามกฎหมาย 
มาตรา ๙ คณะรัฐมนตรีต้องรักษาวินัยในกิจการที่เก่ียวกับเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้

อย่างเคร่งครัด 
ในการพิจารณาเร่ืองที่ เก่ียวกับนโยบายการคลัง  การจัดทํางบประมาณ  การจัดหารายได้   

การใช้จ่าย  การบริหารการเงินการคลัง  และการก่อหนี้  คณะรัฐมนตรีต้องพิจารณาประโยชน์ที่รัฐหรือ
ประชาชนจะได้ รับ  ความคุ้มค่า  และภาระการเงินการคลังที่ เกิดขึ้นแก่รัฐ  รวมถึงความเสี่ยงและ 
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างรอบคอบ 
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คณะรัฐมนตรีต้องไม่บริหารราชการแผ่นดินโดยมุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองที่อาจก่อให้เกิด 
ความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว 

หมวด  ๒ 
นโยบายการเงินการคลัง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ 

 
 

มาตรา ๑๐ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง 
ของรัฐ”  ประกอบด้วย  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานกรรมการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง   
เป็นรองประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงการคลัง  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  เป็นเลขานุการ  และให้สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ 

มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดวินัยการเงินการคลังเพิ่มเติมจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายอื่น  

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ  โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 
(๒) จัดทําและทบทวนแผนการคลังระยะปานกลาง 
(๓) เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ เก่ียวข้องกับการงบประมาณ  การจัดเก็บรายได้   

การบริหารหนี้สาธารณะ  การบริหารทรัพย์สิน  และปัญหาอื่นที่เก่ียวข้องกับการเงินการคลังของรัฐ 
(๔) กําหนดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง  รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  

สัดส่วนงบประมาณเพื่อการชําระหนี้ภาครัฐ  สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปีงบประมาณ  
สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย   
และสัดส่วนตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๕๐ 

(๕) กําหนดนโยบายและกํากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลัง 
(๖) กําหนดอัตราการชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ของหน่วยงานของรัฐในการดําเนิน 

กิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๒๘ 



หน้า   ๕ 
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(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ  หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๑๒ การประชุมและการลงมติของคณะกรรมการ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุม
ที่คณะกรรมการกําหนด 

ส่วนที่  ๒ 
การดําเนินการทางการคลังและงบประมาณ 

 
 

มาตรา ๑๓ ให้มีแผนการคลังระยะปานกลาง  เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทหลักสําหรับการวางแผน 
การดําเนินการทางการเงินการคลังและงบประมาณของรัฐ  รวมทั้งแผนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  
และแผนการบริหารหนี้สาธารณะด้วย 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่จัดทําแผนการคลังระยะปานกลางตามวรรคหนึ่ง  ให้แล้วเสร็จภายใน 
สามเดือนนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณทุกปี 

แผนการคลังระยะปานกลางตามวรรคหน่ึง  ให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปี  และอย่างน้อย 
ต้องประกอบด้วย 

(๑) เป้าหมายและนโยบายการคลัง 
(๒) สถานะและประมาณการเศรษฐกิจ 
(๓) สถานะและประมาณการการคลัง  ซึ่ งรวมถึงประมาณการรายได้   ประมาณการรายจ่าย   

ดุลการคลัง  และการจัดการกับดุลการคลังนั้น 
(๔) สถานะหนี้สาธารณะของรัฐบาล 
(๕) ภาระผูกพันทางการเงินการคลังของรัฐบาล 
มาตรา ๑๔ เม่ือคณะกรรมการจัดทําแผนการคลังระยะปานกลางตามมาตรา  ๑๓  แล้ว   

ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
มาตรา ๑๕ การจัดทํากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ให้นําแผนการคลังระยะ 

ปานกลางมาประกอบการพิจารณาด้วย  และให้คํานึงถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  ความเป็นธรรมทางสังคม  
นโยบายงบประมาณ  เสถียรภาพและความย่ังยืนทางการคลังของประเทศ  ความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่าย   
การจัดเก็บรายได้แผ่นดิน  สถานะของหน้ีสาธารณะ  และความสามารถในการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณ 
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มาตรา ๑๖ ให้ หน่ วยงานของรัฐนํ าแผนการคลั งระยะปานกลางที่ คณะรัฐมนตรี 
ให้ความเห็นชอบแล้ว  มาใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดเก็บหรือหารายได้  การจัดทํางบประมาณ  และ 
การก่อหนี้ของหน่วยงานของรัฐด้วย 

มาตรา ๑๗ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐต้องคํานึงถึง 
(๑) ความจําเป็นและภารกิจของหน่วยงานของรัฐที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ 
(๒) ฐานะเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐที่สามารถใช้จ่ายได้ รวมตลอดถึงรายได้หรือ 

เงินอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐนั้นมีอยู่หรือสามารถนํามาใช้จ่ายได้ 
(๓) ความสามารถในการใช้จ่ายและการก่อหนี้ผูกพันของหน่วยงานของรัฐภายในปีงบประมาณน้ัน 
(๔) การปฏิ บัติหน้ าที่ โดยอิสระของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ   

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  และองค์กรอัยการ 
(๕) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องเป็นไปเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 

การทําหน้าที่ดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  
โดยคํานึงถึงความสามารถในการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนความเหมาะสมและ 
ความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

มาตรา ๑๘ การตรากฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจําปีต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนวันเร่ิมปีงบประมาณน้ัน  เว้นแต่จะมีเหตุจําเป็นหรือเหตุฉุกเฉินที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ 

มาตรา ๑๙ การเสนอกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  โดยต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้  ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับจากการจ่ายเงิน  และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ  ด้วย 

มาตรา ๒๐ การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) งบประมาณรายจ่ายลงทุน  ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละย่ีสิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปี  

และต้องไม่น้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณประจําปีนั้น 
(๒) งบประมาณรายจ่ายเก่ียวกับบุคลากรของรัฐและสวัสดิการของบุคลากรของรัฐ  ต้องตั้งไว้ 

อย่างพอเพียง 
(๓) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชําระหน้ีภาครัฐซึ่งเป็นหนี้สาธารณะที่กระทรวงการคลังกู้หรือ 

คํ้าประกัน  ต้องตั้งเพื่อการชําระคืนต้นเงินกู้  ดอกเบ้ีย  และค่าใช้จ่ายในการกู้เงินอย่างพอเพียง 
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(๔) ภาระทางการเงินที่มีกฎหมายบัญญัติให้รัฐบาลต้องส่งเงินเข้าสมทบหรือชดเชยเพื่อการใด ๆ  
ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายให้ตามเวลาที่กฎหมายกําหนด 

(๕) ภาระทางการเงินเพื่อชดเชยต้นทุนทางการเงินและการบริหารจัดการ  รวมทั้งความเสียหายจาก
การดําเนินกิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการตามมาตรา  ๒๘  ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายให้ในโอกาสแรก 
ที่กระทําได้ 

(๖) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง  รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  ให้ตั้ง 
ได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน   
ความม่ันคงของรัฐ  การเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรง  และภารกิจที่เป็น
ความจําเป็นเร่งด่วนของรัฐ 

ในกรณีที่การตั้งงบประมาณรายจ่ายไม่สามารถดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในวรรคหน่ึงได้  
ให้แสดงเหตุผลความจําเป็นและมาตรการในการแก้ไขต่อรัฐสภาพร้อมกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีด้วย 

มาตรา ๒๑ การจัดทํ างบประมาณรายจ่ายเพิ่ มเติม  ให้กระทํ าได้ เม่ือมี เหตุผลและ 
ความจําเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินระหว่างปีงบประมาณ  โดยไม่สามารถรองบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
ถัดไปได้  และให้ระบุที่มาของเงินที่จะใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมด้วย 

มาตรา ๒๒ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง  ให้ตั้งได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น 
ที่ไม่อาจจัดสรรหรือไม่สมควรจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบได้โดยตรง 

มาตรา ๒๓ ให้มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแก่หน่วยงานของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม   
ศาลปกครอง  ศาลรัฐธรรมนูญ  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  และองค์กรอัยการ  ให้เพียงพอกับการปฏิบัติ
หน้าที่โดยอิสระ  โดยต้องคํานึงถึงการดําเนินงาน  รายได้  เงินนอกงบประมาณ  และเงินอื่นใดที่หน่วยงานน้ัน 
มีอยู่ด้วย 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง  เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจไม่เพียงพอต่อ 
การปฏิบัติหน้าที่  และย่ืนคําขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการ  ให้แสดงเหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องได้รับ
การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม  และให้สํานักงบประมาณเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการด้วย 

ให้หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง  จัดให้ มีระบบการจัดทําและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล  การกํากับดูแลการใช้จ่ายเงิน  และระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน
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การคลัง  โดยรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด  รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการใช้จ่ายเงิน
และรายได้ที่ได้รับให้สาธารณชนทราบ  รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

มาตรา ๒๔ การโอนงบประมาณรายจ่ายระหว่างหน่วยงานของรัฐจะกระทํามิได้  เว้นแต่จะมี
กฎหมายอนุญาตให้กระทําได้ 

มาตรา ๒๕ การเสนอกฎหมายท่ีกําหนดให้หน่วยงานของรัฐไม่ต้องนําเงินรายได้หรือเงินอื่นใด
ส่งคลัง  ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีมีความจําเป็นและเกิดประโยชน์ในการที่หน่วยงานของรัฐนั้นจะมีเงินเก็บไว้
เพื่อการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของตน  โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อนเสนอ
กฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๒๖ การเสนอกฎหมายที่มีบทบัญญัติให้จัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น
จากท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐนั้น  
หรือเพื่อการหนึ่งการใดเป็นการเฉพาะ  จะกระทํามิได้  เว้นแต่กรณีการจัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม
เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรา ๒๗ การดําเนินกิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณ
หรือภาระทางการคลังในอนาคตตามที่คณะกรรมการกําหนด  ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้ รับผิดชอบ 
การดําเนินการนั้นจัดทําแผนบริหารจัดการกิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการ  ประมาณการรายจ่าย   
แหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาดําเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับ  โดยต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติ
กิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการต่อคณะรัฐมนตรี  และในกรณีที่การดําเนินการก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้
ของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ  ให้จัดทําประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับ  เสนอใน
การขออนุมัตติ่อคณะรัฐมนตรีด้วย 

ในการพิจารณาอนุมัติกิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการตามวรรคหน่ึง  ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ความจําเป็นเร่งด่วน  ประโยชน์ที่ได้รับ  และภาระทางการคลังหรือการสูญเสียรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 

ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้ รับผิดชอบกิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการ  จัดทํารายงาน
เปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับกับการสูญเสียรายได้ที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการที่ได้จัดทําตามวรรคหนึ่ง  
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเป็นประจําทุกสิ้นปีงบประมาณ  จนกว่าการดําเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 

มาตรา ๒๘ การมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐดําเนินกิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการ  
โดยรัฐบาลรับภาระจะชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ในการดําเนินการนั้น  ให้กระทําได้เฉพาะกรณี 
ที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายและอยู่ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐนั้น  เพื่อฟื้นฟู
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หรือกระตุ้นเศรษฐกิจ  หรือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  หรือเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยหรือการก่อวินาศกรรม 

ในการมอบหมายตามวรรคหน่ึง   คณะรัฐมนตรีต้องพิจารณาภาระทางการคลังของรัฐที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  ผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายนั้น  และ
แนวทางการบริหารจัดการภาระทางการคลังของรัฐและผลกระทบจากการดําเนินการดังกล่าว 

ภาระที่รัฐต้องรับชดเชยค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ต้องมียอดคงค้างทั้งหมดรวมกัน 
ไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการกําหนด 

ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรานี้  ไม่ว่าการมอบหมายนั้นจะเกิดขึ้นก่อน
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับหรือไม่  จัดทําประมาณการต้นทุนทางการเงินและการบริหารจัดการที่รัฐจะต้อง
รับภาระทั้ งหมดสําหรับกิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการนั้น ๆ และแจ้งให้คณะกรรมการและ
กระทรวงการคลังทราบ 

มาตรา ๒๙ ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา  ๒๘  จัดทําบัญชีสําหรับ 
การดําเนินกิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการท่ีได้รับมอบหมายแยกต่างหากจากบัญชีการดําเนินงานทั่วไป  
พร้อมทั้งเสนอรายงานผลการดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและผลสัมฤทธ์ิต่อรัฐมนตรี  เพื่อเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี  และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ  รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

มาตรา ๓๐ ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เก่ียวข้องบริหารจัดการความเสี่ยงทาง 
การคลังให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลังที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๓ 
วินัยการเงินการคลัง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
รายได้ 

 
 

มาตรา ๓๑ รายได้  ได้แก่  รายได้แผ่นดิน  และให้หมายความรวมถึงเงินที่หน่วยงานของรัฐ
จัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์  แต่มีกฎหมายบัญญัติให้นําไปใช้จ่ายเพื่อการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐได ้
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รายได้แผ่นดิน  ได้แก่  เงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์  และ 
ต้องนําส่งคลังตามมาตรา  ๓๔ 

มาตรา ๓๒ การจัดเก็บรายได้แผ่นดินที่เป็นภาษีอากรจะกระทําได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจ 
ตามกฎหมาย  และการยกเว้นหรือการลดภาษีอากรใด  จะกระทําได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 
ที่ให้อํานาจจัดเก็บภาษีอากรน้ัน  ทั้งนี้  ให้พิจารณาถึงความเป็นธรรม  ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ  
รวมทั้งการพัฒนาและสนับสนุนเสถียรภาพและความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย 

ในการเสนอยกเว้นหรือลดภาษีอากรตามวรรคหน่ึงต่อผู้มีอํานาจอนุมัติ  ให้หน่วยงานของรัฐผู้เสนอ
จัดทําประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการยกเว้นหรือลดภาษีอากรด้วย 

มาตรา ๓๓ การจัดเก็บ  ลด  และยกเว้นรายได้แผ่นดินที่ เป็นค่าธรรมเนียมอันมิใช่
ค่าตอบแทนการให้บริการ  จะกระทําได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 

มาตรา ๓๔ บรรดาเงินที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์  ไม่ว่าจะได้รับ
ตามกฎหมาย   ระเบียบ   หรือข้อบังคับ   หรือได้รับชําระตามอํานาจหน้าที่หรือสัญญา  หรือได้รับจาก 
การให้ใช้ทรัพย์สินหรือเก็บดอกผลจากทรัพย์สินของราชการ  ให้นําส่งคลังตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด   
เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดเป็นอย่างอื่น 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงได้รับเงินที่มีผู้มอบให้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้จ่าย 
ในกิจการของหน่วยงานของรัฐนั้นก็ดี  หรือได้รับเงินที่เกิดจากทรัพย์สินซึ่งมีผู้มอบให้เพื่อหาดอกผลใช้จ่าย 
ในกิจการของหน่วยงานของรัฐนั้นก็ดี  ให้หน่วยงานของรัฐนั้นจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่ได้รับ 
นั้นได้  และไม่ต้องนําส่งคลัง 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงได้รับเงินตามโครงการช่วยเหลือ  หรือร่วมมือกับรัฐบาล
ต่างประเทศ  องค์การสหประชาชาติ  ทบวงการชํานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ  องค์การระหว่างประเทศอื่นใด  
หรือบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นเงินให้กู้หรือให้เปล่า  รวมทั้งเงินที่ได้รับสืบเนื่องจากโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือ
เช่นว่านั้น  รัฐมนตรีจะกําหนดเป็นอย่างอื่นโดยไม่ต้องนําส่งคลังก็ได้ 

เม่ือมีเหตุผลอันสมควร  รัฐมนตรีจะอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงที่ได้รับเงินในกรณี
ต่อไปนี้  นําเงินนั้นไปใชจ้่ายโดยไม่ต้องนําส่งคลังก็ได้ 

(๑) เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สินและจําเป็นต้องจ่าย 
เพื่อบูรณะทรัพย์สินหรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา 
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(๒) เงินรายรับของหน่วยงานของรัฐ  ที่เป็นสถานพยาบาล  สถานศึกษา  หรือสถานอื่นใดที่ 
อํานวยบริการอันเป็นสาธารณประโยชน์  หรือประชาสงเคราะห์ 

(๓) เงินที่ได้รับในลักษณะผลพลอยได้จากการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ 
(๔) เงินที่ได้รับจากการจําหน่ายหุ้นในนิติบุคคลเพื่อนําไปซื้อหุ้นในนิติบุคคลอื่น 
การจ่ายเงินตาม  (๒)  และ  (๓)  ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีและผู้อํานวยการ

สํานักงบประมาณ   ส่วนการจําหน่ายหุ้นและการซื้อหุ้นตาม  (๔)  ต้องเป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๓๕ การกันเงินรายได้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานนั้น  หรือเพื่อการหนึ่งการใดเป็นการเฉพาะจะกระทํามิได้  เว้นแต่จะอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 

มาตรา ๓๖ ภายใต้บังคับบทบัญญัติวรรคสองและวรรคสาม  การจัดสรรเงินกําไรสุทธิของ
รัฐวิสาหกิจเพื่อนําส่งคลัง  ให้เป็นไปตามวิธีการที่กําหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น 

ให้รัฐวิสาหกิจที่ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีเพื่อนําส่งคลัง 
ในอัตราไม่น้อยกว่าอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ในกรณีที่เห็นสมควร  กระทรวงการคลังจะกําหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดสรรกําไรสุทธิหรือกําไรสะสม 
เพื่อนําส่งคลังเพิ่มเติมจากวรรคสองในจํานวนที่กระทรวงการคลังเห็นสมควรก็ได้ 

ส่วนที่  ๒ 
รายจ่าย 

 
 

มาตรา ๓๗ หน่วยงานของรัฐจะก่อหนี้ผูกพันหรือจ่ายเงินได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจที่มีอยู่ 
ตามกฎหมาย 

การก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่หรือการดําเนินงาน  
ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส  คุ้มค่าและประหยัด  โดยพิจารณาเป้าหมาย  ประโยชน์ที่ได้รับ  ผลสัมฤทธ์ิ  และ
ประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐ  และต้องเป็นไปตามรายการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน
ของรัฐนั้นด้วย 

มาตรา ๓๘ ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติการจ่ายเงินมีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของ
หน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎ  หรือตามที่ได้รับอนุญาตให้จ่าย 
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มาตรา ๓๙ การเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ 
การนําเงินส่งคลัง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๔๐ เงินที่ขอเบิกจากคลัง  ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด  ให้หน่วยงานของรัฐ 
ผู้เบิกนําส่งคืนคลังโดยไม่ชักช้า 

มาตรา ๔๑ ให้ รัฐมนตรีมีอํานาจสั่ งจ่ายเงินจากคลังเป็นเงินทดรองราชการ  เพื่ อให้ 
ส่วนราชการใช้ทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อย  หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการในต่างประเทศหรือ 
ตามข้อผูกพันในการกู้เงินจากต่างประเทศ  หรือเป็นกรณีจําเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถรอการเบิกเงินจาก
งบประมาณได้  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

เม่ือส่วนราชการได้จ่ายเงินทดรองราชการแล้ว  ให้เบิกเงินชดใช้เงินทดรองราชการที่ได้จ่ายไปนั้น 
ในโอกาสแรกที่กระทําได้ 

มาตรา ๔๒ หน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ส่วนราชการต้องจัดให้มีการวางหลักเกณฑ์และวิธีการ
เก่ียวกับการเบิกเงิน  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงิน  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้น
บัญญัติไว้  โดยต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

มาตรา ๔๓ การก่อหนี้ที่ผูกพันการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือเงินอื่นของหน่วยงานของรัฐ  
ต้องพิจารณาภาระทางการเงินที่เกิดขึ้นและข้อผูกพันในการชําระเงินตามสัญญา  และประโยชน์ที่รัฐจะได้รับด้วย 

ส่วนที่  ๓ 
การจัดให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สินของรัฐ 

 
 

มาตรา ๔๔ การบริหารจัดการทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองหรือการกํากับดูแลของ
หน่วยงานของรัฐ  ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและกฎที่เก่ียวข้อง  โดยต้องพิจารณาประโยชน์ของรัฐ
และประชาชน  ความคุ้มค่า  และความประหยัด  ซึ่งต้องกระทําด้วยความรอบคอบ  ระมัดระวัง  และ 
มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม  และต้องไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินนั้น 

มาตรา ๔๕ ทรัพย์สินของแผ่นดินและทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ   
ให้กระทรวงการคลังมีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการดูแลรักษาและบริหารทรัพย์สินนั้น  เว้นแต่จะมีกฎหมาย
กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

ให้กระทรวงการคลังมีหน้าที่จัดทําบัญชีทรัพย์สินของแผ่นดินตามประเภทและลักษณะแห่งทรัพย์สินนั้น 
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ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้หน่วยงานอ่ืนของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการดูแลรักษาและ
บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินตามวรรคหน่ึง  ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวมีหน้าที่จัดทําบัญชีทรัพย์สินของ
แผ่นดินและรายงานให้กระทรวงการคลังทราบด้วย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ในกรณีที่ทรัพย์สินใดตกเป็นของแผ่นดิน  ให้กระทรวงการคลังนําขึ้นบัญชีทรัพย์สินของแผ่นดิน  
ตามประเภทและลักษณะแห่งทรัพย์สินนั้นต่อไปด้วย 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  กระทรวงการคลังอาจมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐอื่นดําเนินการ
แทนก็ได้ 

มาตรา ๔๖ การบริหารเงินคงคลังให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  
โดยต้องรักษาไว้ในระดับที่จําเป็น  เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอสําหรับการเบิกจ่ายเพื่อการดําเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ  โดยคํานึงถึงค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการบริหารสภาพคล่องด้วย 

มาตรา ๔๗ นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๔๔  แล้ว  การบริหารจัดการเงินของหน่วยงาน
ของรัฐหรือที่อยู่ในความครอบครองดูแลรักษาของหน่วยงานของรัฐ  ต้องกระทําด้วยความระมัดระวังและ
รอบคอบ  โดยมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมด้วย 

มาตรา ๔๘ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  หรือตามกฎระเบียบ
ของหน่วยงานของรัฐโดยเคร่งครัด  โดยต้องดําเนินการด้วยความสุจริต  คุ้มค่า  โปร่งใส  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  และตรวจสอบได้ 

ส่วนที่  ๔ 
การก่อหนี้และการบริหารหนี้ 

 
 

มาตรา ๔๙ การก่อหนี้และการบริหารหนี้สาธารณะและหน้ีของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไป
ตามกฎหมายและอยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐผู้กู้  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์
ของประเทศและของหน่วยงานของรัฐ  โดยต้องกระทําด้วยความรอบคอบ  และคํานึงถึงความคุ้มค่า  
ความสามารถในการชําระหนี้  การกระจายภาระการชําระหนี้  เสถียรภาพและความย่ังยืนทางการเงินการคลัง  
ตลอดจนความน่าเชื่อถือของประเทศและของหน่วยงานของรัฐผู้กู้ 
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มาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการประกาศกําหนดสัดส่วนดังต่อไปนี้ เพื่ อใช้ เป็นกรอบใน 
การบริหารหนี้สาธารณะ 

(๑) สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(๒) สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณ 
(๓) สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด 
(๔) สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ 
(๕) สัดส่วนอื่น ๆ  ที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
ภาระหน้ีของรัฐบาลตาม  (๒)  ประกอบด้วย  ต้นเงินกู้  ดอกเบ้ียและค่าใช้จ่ายในการกู้เงินของรัฐบาล  

และหนี้เงินกู้ของหน่วยงานของรัฐซึ่งรัฐบาลรับภาระที่ต้องชําระในแต่ละปีงบประมาณ 
เม่ือมีการกําหนดสัดส่วนตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้คณะกรรมการรายงานสัดส่วนดังกล่าวให้

คณะรัฐมนตรีทราบ  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
ให้มีการทบทวนสัดส่วนที่กําหนดไว้ตามวรรคหน่ึงอย่างน้อยทุกสามปีและรายงานให้คณะรัฐมนตรี

ทราบด้วย 
มาตรา ๕๑ ให้กระทรวงการคลังรายงานสัดส่วนหนี้ตามมาตรา  ๕๐  ที่ เกิดขึ้นจริงต่อ

คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการทุกหกเดือน 
ในกรณีที่การบริหารหน้ีสาธารณะไม่สามารถดําเนินการได้ตามสัดส่วนที่กําหนดตามมาตรา  ๕๐   

ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล  วิธีการ  และระยะเวลาในการทําให้สัดส่วนดังกล่าวอยู่ภายในสัดส่วนที่กําหนดเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี 

รายงานตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบ  รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทาง 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

มาตรา ๕๒ การกู้เงินของรัฐบาล  และการคํ้าประกันการชําระหน้ีของหน่วยงานของรัฐ 
โดยรัฐบาล  ให้ปฏิบัติตามที่บัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหน้ีสาธารณะโดยเคร่งครัด 

การก่อหนี้ของหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นไปตามมาตรา  ๔๙  รัฐบาลจะคํ้าประกันการชําระหนี้นั้นไม่ได้ 
มาตรา ๕๓ การกู้เงินของรัฐบาลนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหาร 

หนี้สาธารณะ  ให้กระทรวงการคลังกระทําได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายที่ตราขึ้นเป็นการเฉพาะ   
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และเฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการโดยเร่งด่วนและอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติ 
ของประเทศ  โดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ทัน 

กฎหมายที่ตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง  ต้องระบุวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน  ระยะเวลาในการกู้เงิน  
แผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้  วงเงินที่อนุญาตให้ใช้จ่ายเงินกู้  และหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
การดําเนินแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้นั้น 

เงินที่ได้รับจากการกู้เงินตามวรรคหนึ่ง  ให้กระทรวงการคลังเก็บรักษาไว้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ 
เบิกไปใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการตามที่กฎหมายกําหนดได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง  เว้นแต่จะมีกฎหมาย
บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๕๔ การเบิกจ่ายเงินกู้ตามกฎหมายกู้เงินที่ตราข้ึนเป็นการเฉพาะตามมาตรา  ๕๓   
ให้หน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายเงินกู้ดําเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงินและระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินกู้อย่างเคร่งครัด  และใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส  คุ้มค่า  และประหยัด 

มาตรา ๕๕ การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเม่ือมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหน้ีสาธารณะ  ให้กระทรวงการคลังดําเนินการให้สอดคล้องกับสถานะของ 
เงินคงคลัง  โดยคํานึงถึงประมาณการรายได้และแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในแต่ละช่วงเวลาด้วย 

เม่ือปรากฏว่าในระหว่างปีงบประมาณรัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้เกินกว่าประมาณการ  หรือ 
มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่ํากว่าประมาณการ  ให้กระทรวงการคลังพิจารณาปรับลดวงเงินที่จะกู้ตามวรรคหนึ่ง
ลงตามความจําเป็นและเหมาะสม 

มาตรา ๕๖ การกู้เงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร 
หนี้สาธารณะ  ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี  และต้องใช้ 
เป็นเงินตราต่างประเทศ  ให้กระทําได้เฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนต้องดําเนินการโดยไม่อาจใช้จ่าย 
จากงบประมาณรายจ่ายได้  โดยต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงิน  หน่วยงานของรัฐ 
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินการ  แผนงานหรือโครงการ  และจํานวนเงินกู้ที่ต้องใช้จ่ายตามแผนงานหรือ
โครงการน้ันด้วย 

มาตรา ๕๗ การกู้เงินตามมาตรา  ๕๓  และมาตรา  ๕๖  จะกระทําได้แต่เฉพาะเพื่อใช้จ่าย
ตามแผนงานหรือโครงการที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือสังคม  และเมื่อหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นเจ้าของ
แผนงานหรือโครงการมีความพร้อมที่จะดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการที่จะใช้จ่ายเงินกู้นั้นแล้ว 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

 

มาตรา ๕๘ เม่ือได้มีการใช้จ่ายเงินกู้ตามมาตรา  ๕๓  และมาตรา  ๕๖  แล้ว ให้มีการติดตาม
ประเมินผล  และการรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดโดย 
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๕๙ เงินที่กระทรวงการคลังกู้ตามมาตรา  ๕๓  และมาตรา  ๕๖  ให้หน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการใช้จ่ายเงินกู้นําไปใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการจนเสร็จสิ้น  และถ้ามีเงินเหลือหรือ 
ไม่มีการดําเนินการหรือไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการนั้นอีก  ให้นําส่งคลัง 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้เบิกเงินกู้ไปใช้จ่าย  เนื่องจากแผนงานหรือโครงการเสร็จสิ้น  หรือไม่มี
การดําเนินการ  หรือไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการนั้นอีก  ให้กระทรวง 
การคลังนําเงินกู้ที่เหลืออยู่ส่งคลัง  แต่ในกรณีที่กระทรวงการคลังยังไม่ได้เบิกเงินจากผู้ให้กู้  ให้ยกเลิกวงเงินกู้
ที่ยังไม่ได้เบิกนั้น 

มาตรา ๖๐ ก่อนเร่ิมปีงบประมาณใด  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการกู้เงินและ 
การบริหารหนี้เงินกู้ที่จะกระทําในปีงบประมาณน้ัน  ส่งให้กระทรวงการคลัง  และเม่ือได้มีการกู้เงินแล้ว   
ให้รายงานกระทรวงการคลังเพื่อทราบด้วย 

ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทํารายงานการกู้เงินประจําปี
งบประมาณและสถานะหนี้เงินกู้คงค้างเสนอต่อกระทรวงการคลัง 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด 
ส่วนที่  ๕ 

เงินนอกงบประมาณและทุนหมุนเวียน 
 

 

มาตรา ๖๑ เงินนอกงบประมาณให้มีเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่  หรือ 
การดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการมีเงินนอกงบประมาณน้ัน  ทั้งนี้  ให้นําความในมาตรา  ๓๗  วรรคสอง  
มาใช้บังคับกับการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณด้วยโดยอนุโลม 

เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ  ให้นํามาฝากไว้ที่กระทรวงการคลัง  เว้นแต่จะมีกฎหมาย
กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือได้ทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นอย่างอื่น 

เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  เงินนอกงบประมาณนั้นเม่ือได้ใช้จ่ายในการปฏิบัติ
หน้าที่หรือการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์จนบรรลุวัตถุประสงค์แห่งการนั้นแล้ว  มีเงินคงเหลือให้นําส่งคลัง
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โดยมิชักช้า  ทั้งนี้  การนําเงินส่งคลังให้เป็นไปตามระเบียบที่ รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๖๒ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณหรือมีเงินนอกงบประมาณมากเกินสมควร  ให้กระทรวงการคลัง
เรียกให้หน่วยงานของรัฐนําเงินดังกล่าวส่งคลัง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๖๓ การจัดตั้งทุนหมุนเวียนให้กระทําได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเท่านั้น  
โดยต้องมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งที่ชัดเจนและเป็นกรณีที่เป็นกิจกรรมที่หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติ 
ตามหน้าที่เพื่อสาธารณประโยชน์  หรือเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม  และเหมาะสมท่ีจะอนุญาตให้นํา
รายรับจากการดําเนินกิจกรรมนั้นสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้  รวมถึงไม่ซ้ําซ้อนกับทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งไว้แล้ว 

การขอจัดตั้ ง  การบริหาร  การประเมินผล  การรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน  ให้ เป็นไป 
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน  เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

ส่วนที่  ๖ 
การคลังท้องถิ่น 

 
 

มาตรา ๖๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอในการจัดทําบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอกับการดําเนินการ 
ตามวรรคหน่ึง  ให้รัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จําเป็นและเหมาะสม 
ไปพลางก่อน 

มาตรา ๖๕ การจัดทํางบประมาณ  การใช้จ่าย  การก่อหนี้ผูกพัน  และการบริหารทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทําอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้  โดยต้องพิจารณาผลสัมฤทธิ์   
ความคุ้มค่า  ความประหยัด  และภาระทางการคลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 

มาตรา ๖๖ การจัดทํางบประมาณประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้พิจารณา
ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ความจําเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณ  การจัดเก็บรายได้ 
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ในปีงบประมาณนั้น  โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๗ การก่อหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอํานาจที่ มีอยู่ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ถ้าเป็นการกู้เงินหรือการออกพันธบัตร  ให้อยู่ภายใต้
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องที่ได้กําหนดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร 
หนี้สาธารณะด้วย 

การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ เป็นการกู้เงินจากต่างประเทศหรือกู้เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ  ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก่อนด้วย 

หมวด  ๔ 
การบัญชี  การรายงาน  และการตรวจสอบ 

 
 

มาตรา ๖๘ ให้กระทรวงการคลังกําหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
ให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐาน

การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐตามวรรคหนึ่ง 
ในกรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  ให้จัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชี

ที่รับรองทั่วไป 
ในกรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นทุนหมุนเวียน  ให้จัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามที่กฎหมาย 

ว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียนกําหนด 
มาตรา ๖๙ ให้ หน่ วยงานของรัฐจัดให้ มี ผู้ ทํ าบัญชีตามหลักเกณ ฑ์และคุณสมบัติ 

ที่กระทรวงการคลังกําหนด  เพื่อจัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๗๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทํารายงานการเงินประจําปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อย 

ต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณ  เงินนอก
งบประมาณ  และเงินอื่นใด  รวมถึงการก่อหนี้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ในกรณีที่มีความจําเป็น  หน่วยงานของรัฐจะขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังจัดทํารายงาน
การเงินประจําปีซึ่งมิใช่ปีงบประมาณก็ได้  และกระทรวงการคลังจะกําหนดเง่ือนไขให้หน่วยงานของรัฐนั้น
ปฏิบัติด้วยก็ได้ 
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ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลังตามวรรคสอง   
ให้หน่วยงานของรัฐนําส่งรายงานตามวรรคหนึ่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบ  และนําส่ง
กระทรวงการคลังด้วย 

มาตรา ๗๑ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่สํานักงานการตรวจ 
เงินแผ่นดินเห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงินที่ หน่ วยงานของรัฐส่ งให้ตามมาตรา  ๗๐ ภายใน 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง  โดยให้ตรวจสอบและ
รายงานผลการตรวจสอบตามนโยบาย  หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 

มาตรา ๗๒ ให้หน่วยงานของรัฐนําส่งรายงานการเงินประจําปีพร้อมกับรายงานผล 
การตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง  สํานักงบประมาณ  และกระทรวง 
เจ้าสังกัด  เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่ เป็นหน่วยงานของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง   
ศาลรัฐธรรมนูญ   องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ   และองค์กรอัยการ  ให้ นํ าส่ งให้ คณะรัฐมนตรี  
กระทรวงการคลัง  และสํานักงบประมาณ  และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ  รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทาง 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย  ทั้งนี้  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสํานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน 

มาตรา ๗๓ ให้กระทรวงการคลังจัดทําบัญชีการเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

มาตรา ๗๔ ให้กระทรวงการคลังจัดทํ ารายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณท่ีสิ้นสุด  เสนอต่อรัฐมนตรีภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณน้ัน 

ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  ให้รัฐมนตรีเสนอรายงานตามวรรคหน่ึงต่อคณะรัฐมนตรี  
เพื่อเสนอต่อรัฐสภาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

มาตรา ๗๕ ให้กระทรวงการคลังจัดทํารายงานการเงินแผ่นดินประจําปีงบประมาณ   
ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  งบแสดงฐานะการเงิน  งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน  งบแสดง 
การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  งบกระแสเงินสด  และรายงานการรับจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ  และจัดส่ง
ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

 

ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจัดทํารายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจําปี
งบประมาณตามมาตรฐานการรายงานผลการตรวจสอบที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

ให้กระทรวงการคลังเสนอรายงานการเงินแผ่นดินประจําปีงบประมาณตามวรรคหน่ึง  พร้อมด้วย
รายงานผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามวรรคสอง  ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอรัฐสภา
ภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

มาตรา ๗๖ ให้กระทรวงการคลังจัดทํารายงานสถานะหนี้สาธารณะ  หนี้ภาครัฐ  และ 
ความเสี่ยงทางการคลัง  ในวันสิ้นปีงบประมาณ  เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการเพื่อทราบภายใน 
หกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

การจัดทํารายงานตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๗๗ ให้กระทรวงการคลังจัดทํารายงาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รายงานการเงินรวมของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย  ข้อมูลจากรายงาน

การเงินแผ่นดินประจําปีงบประมาณตามมาตรา  ๗๕  และรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๗๐  
ยกเว้นรายงานการเงินของรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒) รายงานการเงินรวมของรัฐวิสาหกิจ 
(๓) รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๔) รายงานการเงินรวมภาครัฐ  ซึ่งประกอบด้วย  ข้อมูลจากรายงานการเงินรวมของรัฐบาลและ

หน่วยงานของรัฐตาม  (๑)  รายงานการเงินรวมของรัฐวิสาหกิจตาม  (๒)  และรายงานการเงินรวมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตาม  (๓) 

รายงานตาม  (๑)  ถึง  (๔)  ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
ในกรณีหน่วยงานของรัฐใดไม่ส่งรายงานการเงินภายในระยะเวลาตามมาตรา  ๗๐  ให้กระทรวงการคลัง

เปิดเผยไว้ในรายงานตามวรรคหน่ึง  และให้แจ้งไว้ในรายงานที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีด้วย 
รายงานการเงินตามวรรคหน่ึง  ให้ เปิดเผยต่อสาธารณชนทราบ  รวมทั้ งเผยแพร่ผ่านทาง 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
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มาตรา ๗๘ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  ให้กระทรวงการคลังจัดทํารายงานความเส่ียง
ทางการคลังประจําปี  ซึ่งอย่างน้อยต้องแสดงผลการประเมินความเส่ียงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากผลกระทบของ
เศรษฐกิจมหภาค  ระบบการเงิน  นโยบายของรัฐบาล  และผลการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  ที่อาจ
ก่อให้เกิดภาระทางการคลังของรัฐบาล  และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น 

เม่ือกระทรวงการคลังได้จัดทํารายงานความเสี่ยงทางการคลังประจําปีแล้ว  ให้นําเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทําแผนการคลังระยะปานกลาง  และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายในและ 
การบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

หมวด  ๕ 
การตรวจเงินแผ่นดิน 

 
 

มาตรา ๘๐ การตรวจเงินแผ่นดินต้องกระทําด้วยความสุจริต  รอบคอบ  โปร่งใส  เที่ยงธรรม  
กล้าหาญ  ปราศจากอคติ  และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  โดยให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

ในกรณีมีการกระทําผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  การสั่งลงโทษ
ทางปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๘๑ ให้คณะกรรมการจัดทําแผนการคลังระยะปานกลางตามมาตรา  ๑๓ ให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๘๒ บทบัญญัติ ในมาตรา  ๒๖  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๓๕   
ไม่ใช้บังคับกับกฎหมายที่กําหนดเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากที่กําหนดไว้ 
ในกฎหมาย  การยกเว้น  การลดหย่อนภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม  หรือการกันเงินรายได้ซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 
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มาตรา ๘๓ บทบัญญัติในมาตรา  ๒๐  (๔)  ไม่ใช้บังคับกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีสําหรับบรรดาภาระทางการเงินที่มีกฎหมายบัญญัติให้ส่งเงินเข้าสมทบหรือชดเชยเพื่อการใด ๆ   
ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 

มาตรา ๘๔ ให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทําบัญชีและรายงาน
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๖๘  ภายใน
ระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๘๕ ให้กระทรวงการคลังดําเนินการจัดให้มีรายงานการเงินตามมาตรา  ๗๗  (๓)  
และ  (๔)  ภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๘๖ บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือหลักเกณฑ์ที่ออกไว้โดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติมาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม  ให้มีผลบังคับใช้ต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกระเบียบ  
ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือหลักเกณฑ์  ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การดําเนินการออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ตามวรรคหนึ่งต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อให้มีผลใช้บังคับภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ 

มาตรา ๘๗ ในระหว่างที่ ยังมิได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ทําบัญชี 
ตามมาตรา  ๖๙  ให้ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีของหน่วยงานของรัฐซึ่งทําหน้าที่อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับทําหน้าที่ต่อไปได้  ทั้งนี้  ให้กระทรวงการคลังจัดทําหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ทําบัญชี 
ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพ
และมั่นคงอย่างย่ังยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้อง 
มีบทบัญญัติเก่ียวกับกรอบการดําเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ  การกําหนดวินัยทางการคลัง 
ด้านรายได้และรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง
และการบริหารหน้ีสาธารณะ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 




