๑

พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒
-----------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖
เป็ นปี ที่ ๘ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเทศบาลให้เหมาะสมยิง่ ขึ้ น
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภาผูแ้ ทนราษฎร ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติฉบับนี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๖ และบรรดากฎหมาย กฎ
ข้อบังคับอื่นๆในส่วนที่บญ
ั ญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ 1 เมื่อพ้นกาหนดเวลาหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะ
ท้องถิ่นใดเป็ นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแล้ว ห้ามมิให้ใช้กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
ในส่วนที่บญ
ั ญัติถึงการแต่งตั้งกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ประจาตาบล และสารวัตรกานัน ในท้อง ถิ่น
นั้น และให้บรรดาบุคคลที่เป็ นกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ประจาตาบล และสารวัตรกานัน พ้นจาก
ตาแหน่ งและหน้าที่เฉพาะในเขตท้องถิ่นนั้นด้วย
ในเขตเทศบาลตาบลใด ถ้าหมดความจาเป็ นที่จอ้ งต้องมีตาแหน่ งกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ว่ ย
ผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ประจาตาบล หรือสารวัตรกานัน ให้รฐั มนตรีประกาศยกเลิกตาแหน่ งดังกล่าวใน
ราชการกิจจานุ เบกษา
มาตรา ๕ ให้เทศบาลที่ได้จดั ตั้งขึ้ นแล้วในวันใช้พระราชบัญญัตินี้ คงมีฐานะเป็ นเทศบาล
ตาบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ตามที่เป็ นอยู่ แล้วแต่กรณีมีอานาจหน้าที่และอยูใ่ นบังคับแห่ง
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ บรรดาเทศบัญญัติที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราช บัญญัติจดั ระเบียบ
เทศบาลพุทธศักราช ๒๔๗๖ พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๑ และพระราชบัญญัติ
เทศบาลพุทธศักราช ๒๔๘๖ หรือโดยอาศัยอานาจตามกฎหมายอื่น ให้คงใช้บงั คับได้
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ความเดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่น้ ีแทน โดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๒
ในกรณีที่ผกู้ ระทาผิดเทศบัญญัติดงั กล่าวในวรรคก่อนไม่ชาระค่าปรับให้นาบทบัญญัติ
มาตรา๖๐ วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บงั คับ
ส่วนที่ ๑
การจัดตัง้ เทศบาล
มาตรา ๗ เมื่อท้องถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็ นเทศบาลให้จดั ตั้งท้องถิ่นนั้นๆเป็ น
เทศบาลตาบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้เทศบาลเป็ นทบวงการเมือง มีอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
มาตรา ๘ 2 เมื่อมี การจัดตั้งเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ นี้ หรือกฎหมายว่าด้วยสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามกฎหมายว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วนั ที่ได้จดั ตั้งเป็ น
เทศบาล
ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งดารงตาแหน่ งอยูก่ ่อน
วันที่จดั ตั้งเทศบาลปฏิบตั ิหน้าที่ปลัดเทศบาล และให้ปฏิบตั ิหน้าที่นายกเทศมนตรีเท่าที่จาเป็ นได้เป็ น
การชัว่ คราว จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
มาตรา ๙ 3 เทศบาลตาบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมี ประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้ นเป็ น
เทศบาลตาบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ดว้ ย
มาตรา ๑๐ 4 เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็ นที่ต้งั ศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมนุ ม
ชนที่มีราษฎรตั้งแต่หนึ่ งหมื่นคนขึ้ นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบตั ิหน้าที่อนั ต้องทาตาม
พระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็ นเทศบาลเมือง ประกาศกระทรวง
มหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ดว้ ย
มาตรา ๑๑ เทศบาลนครได้แก่ทอ้ งถิ่นชุมนุ มชนที่มีราษฎรตั้งแต่หา้ หมื่นคนขึ้ นไป ทั้งมี
รายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบตั ิหน้าที่อนั ต้องทาตามพระราชบัญญัตินี้และซึ่งมี
ประกาศ กระทรวง
มหาดไทยยกฐานะเป็ นเทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ดว้ ย

มาตรา ๑๒ 5 ภายใต้บงั คับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ การ
เปลี่ยนชื่อเทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ให้กระทาโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย
ในกรณีที่เป็ นการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ให้กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
ผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ประจาตาบล และสารวัตรกานัน ในท้องถิ่นที่ได้เปลี่ยนแปลงเขตเป็ นเทศบาล
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ความในมาตรา ๘ พรบ.เทศบาล(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๙และ โดยมาตรา ๔ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบับที่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
ความในมาตรา ๙ แห่ง พรบ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ใช้ความใหม่แทนโดยมาตรา ๕ พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖
4
ความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๔๓ เดิมถูกยกเลิกและ
ความใหม่แทน โดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
5
ความเดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทน โดยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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๓
ตามวรรคหนึ่ งสิ้ นสุดอานาจหน้าที่เฉพาะในเขตที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นเมื่อพ้นกาหนดหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลใช้บงั คับเป็ นต้นไป
มาตรา ๑๓ ภายใต้บงั คับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ ท้องถิ่นซึ่งได้
ยกฐานะเป็ นเทศบาลแล้วอาจจถูกเปลี่ยนแปลงฐานะหรือยุบเลิกได้โดย ทาเป็ นประกาศ กระทรวง
มหาดไทย
ท้องถิ่นที่ได้เปลี่ยนแปลงฐานะตามความในวรรคหนึ่ ง ให้พน้ จากสภาพแห่งเทศบาลเดิมนับ
แต่วนั ที่ได้ถกู เปลี่ยนแปลงฐานะเป็ นต้นไป บรรดาทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และสิทธิเรียกร้องของเทศบาล
เดิม ให้โอนไปเป็ นของเทศบาลใหม่ในขณะเดียวกันนั้น และบรรดาเทศบัญญัติที่ได้ใช้บงั คับอยูก่ ่อน
แล้วคงให้ใช้บงั คับต่อไป
ในการยุบเลิกเทศบาลให้ระบุถึงวิธีการจัดทรัพย์สินไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นด้วย

ส่วนที่ ๒
องค์การเทศบาล
มาตรา ๑๔ 6 องค์การเทศบาลประกอบด้วยสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี
บทที่ ๑
สภาเทศบาล
มาตรา ๑๕ 7 สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่ง มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นตามจานวน
ดังต่อไปนี้
(๑) สภาเทศบาลตาบล ประกอบด้วยสมาชิกจานวนสิบสองคน
(๒) สภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิกจานวนสิบแปดคน
(๓) สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกจานวนยีส่ ิบสี่คน
ผูม้ ีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกสภาเทศบาล นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นแล้ว จะต้องไม่เป็ น
ผูท้ ี่พน้ จากตาแหน่ งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผูบ้ ริหารท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น รองผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุ การของผูบ้ ริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่วา่ ทางตรงหรือทาง
อ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปี นับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
ในกรณีที่ตาแหน่ งสมาชิกสภาเทศบาลว่างลงไม่วา่ ด้วยเหตุใดและยังมิได้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลขึ้ นแทนตาแหน่ งที่วา่ ง ให้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มอี ยู่
มาตรา ๑๖ 8 สมาชิกสภาเทศบาลให้อยูใ่ นตาแหน่ งได้คราวละสี่ปี นับแต่วนั เลือกตั้ง ถ้า
ตาแหน่ งสมาชิกสภาเทศบาลว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือมีการยุบสภา ให้
6
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ความเดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่น้ ีแทนโดยมาตรา ๙ แห่ง พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
ความเดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่น้ ีแทนโดยมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๔
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้ นแทน ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผูบ้ ริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาลผูเ้ ข้ามาแทนให้อยูใ่ นตาแหน่ งได้เพียงเท่าวาระของผูซ้ ึ่งตนแทน
มาตรา ๑๗ ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภา
เทศบาลว่าจะรักษาไว้ และปฏิบตั ิตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและ
ปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
มาตรา ๑๘ สมาชิกสภาเทศบาลย่อมเป็ นผูแ้ ทนของปวงชนในเขตเทศบาลนั้น และจะต้อง
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยูใ่ นความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายใดๆ
มาตรา ๑๘ ทวิ 9 สมาชิกสภาเทศบาลต้องไม่เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสียไม่วา่ โดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลนั้นเป็ นคู่สญ
ั ญาหรือในกิจการที่กระทาให้แก่เทศบาล นั้นหรือที่เทศบาล
นั้นจะกระทา
มาตรา ๑๙ 9 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้ นสุดลง เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ หรือมีการยุบสภาเทศบาล
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยืน่ หนังสือลาออกต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด
(๔) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง
(๕) ขาดประชุมสภาเทศบาลสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
(๖) กระทาการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ ทวิ
(๗) สภาเทศบาลมีมติให้พน้ จากตาแหน่ ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนามา
ซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่เทศบาลหรือกระทาการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภา
เทศบาล โดยมีสมาชิดสภาเทศบาลจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด
เท่าที่มีอยูเ่ ข้าชื่อเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา และ มติ ดงั กล่าวต้องมีคะแนนเสียง ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของ
จานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้สมาชิกภาพสิ้ นสุดลงนับแต่วนั ที่สภาเทศบาลมีมติ

(๘) ราษฎรผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผูม้ ี
สิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนน เห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลผูใ้ ดไม่สมควรดารงตาแหน่ งต่อไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น
เมื่อมี ขอ้ สงสัย เกี่ยวกับ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล ผูใ้ ดสิ้ นสุดลงตาม มาตรา (๔)
(๕) หรือ (๖) ให้ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็วคาวินิจฉัยของผูว้ า่ ราชการจังหวัดให้เป็ นที่สุด

ในกรณีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้ นสุดลงตาม (๘) พร้อมทั้งหมด ให้ถือว่าเป็ น
การยุบสภาเทศบาล
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ความเดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่น้ ีแทนโดยมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
ความเดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทน โดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๕
มาตรา ๒๐ สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ ง และรองประธานสภาคนหนึ่ ง ซึ่งผูว้ า่
ราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล
10
ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลอยูใ่ นตาแหน่ งจนครบอายุของสภา
เทศบาล
มาตรา ๒๐ ทวิ 11นอกการพ้นจากตาแหน่ งตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง ประธานสภาเทศบาล
และรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากตาแหน่ ง เมื่อ
(๑) ลาออก โดยยืน่ หนังสือลาออกต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด
(๒) สิ้ นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล
(๓) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยสัง่ ให้พน้ จากตาแหน่ งตามมาตรา ๗๓
(๔) สภาเทศบาลมีมติให้พน้ จากตาแหน่ ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะ
นามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศกั ดิ์ตาแหน่ งหรือสภาเทศบาล ปฏิบตั ิการฝ่ าฝื นต่อความสงบเรียบน้อย
หรือ สวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบตั ิการหรือปฏิบตั ิกรไม่ชอบด้วยอานาจหน้าที่ โดยมี
สมาชิกสภาเทศบาลจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
เข้าชื่อเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา และมติดงั กล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้พน้ จากตาแหน่ งนับแต่วนั ที่สภาเทศบาลมีมติ
ผูซ้ ึ่งพ้นจากตาแหน่ งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลตาม (๓) หรือ (๔)
จะดารงตาแหน่ งประธานสภาหรือรองประธานสภาเทศบาลอักไม่ได้ตลอดอายุของสภาเทศบาลนั้น
ให้ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลที่ได้รบั เลือกใหม่อยูใ่ นตาแหน่ งตาม
วาระของผูซ้ ึ่งตนแทน
มาตรา ๒๐ ตรี ในกรณีที่ตาแหน่ งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลว่าง
ลงเพราะเหตุใดเหตุหนึ่ งตามมาตรา ๒๐ ทวิ ให้สภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้ นแทน
ตาแหน่ งที่วา่ งภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่ตาแหน่ งว่างลง
มาตรา ๒๑ ประธานสภาเทศบาล มีหน้าที่ดาเนิ นกิจการของสภาเทศบาลให้เป็ นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล มีหน้าที่กระทากิจการแทนประธานสภาเทศบาลในเมื่อ
ประธานสภาเทศบาลไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
มาตรา ๒๒ ในเมื่อประธานและรองสภาเทศบาลไม่อยูใ่ นที่ประชุม ให้สมาชิกสภาเทศบาล
เลือกตั้งกันเองเป็ นประธานเฉพาะในคราวประชุมนั้น
มาตรา ๒๓ ให้กระทรวงมหาดไทยวางระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลไว้
10

มาตรา ๒๐ วรรคสอง ยกเลิกและใช้ความใหม่แทน โดยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
11
มาตรา ๒๐ ทวิ และมาตรา ๒๐ ตรี เพิม่ เติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓

๖
มาตรา ๒๔ 12 ในปี หนึ่ งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและ วันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญประจาปี ให้สภาเทศบาลกาหนด
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดต้องกาหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มา ประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก
ภายในสิบห้าวันนับแต่ วนั ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ครบตามจานวนแล้ว และให้ที่
ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล
กรณีที่สภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกาหนดเวลาในวรรคสอง หรือ
มีการประชุมสภาเทศบาลแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาเทศบาลได้ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอาจเสนอ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยให้มีคาสัง่ ยุบสภาเทศบาล
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ ง ๆ ให้มีกาหนดไม่เกิน สามสิบวัน แต่ถา้ จะขยายเวลาออกไปอีก
จะต้องได้รบั อนุ ญาตจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด
มาตรา ๒๕ โดยปกติให้ประธานสภาเทศบาลเป็ นผูเ้ รียกประชุมสภาเทศบาลตามสมัย
ประชุมและเป็ นผูเ้ ปิ ดหรือปิ ดประชุม
ในกรณีที่ยงั ไม่มีประธานสภาเทศบาล หรือประธานสภาเทศบาลไม่เรียกประชุมตาม
กฎหมาย ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นผูเ้ รียกประชุมและเป็ นผูเ้ ปิ ดหรือปิ ดประชุม
มาตรา ๒๖ นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์แห่ง
เทศบาล ประธานสภาเทศบาลก็ดี หรือนายกเทศมนตรีก็ดี หรือสมาชิกสภาเทศบาลมีจานวนไม่ตา่
กว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนสมาชิกที่อยูใ่ นตาแหน่ งก็ดี อาจทาคาร้องยืน่ ต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด ขอให้เปิ ด
ประชุมวิสามัญ ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดพิจารณา ถ้าเห็นสมควรก็ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดเรียกประชุม
วิสามัญได้
สมัยประชุมวิสามัญให้กาหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถา้ จะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รบั
อนุ ญาตจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด
มาตรา ๒๗ 13 การประชุมสภาเทศบาล ต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่ งของจานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็ นองค์ประชุม
มาตรา ๒๘ การลงมติวนิ ิ จฉัยข้อปรึกษานั้น ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็ นประมาณ เว้นแต่จะ
มีบญ
ั ญัติไว้เป็ นอย่างอื่นในพระราชบัญญัตินี้
สมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่ งย่อมมีเสียงหนึ่ งในการลงคะแนน ถ้ามีจานวนเสียงลงคะแนน
เท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้ นได้อีกเสียงหนึ่ งเป็ นเสียงชี้ ขาด
มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้สภาเทศบาลประชุมปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนื ออานาจหน้าที่ หรือ
เรื่องที่ฝ่าฝื นกฎหมาย หรือเรื่องการเมืองแห่งรัฐ
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ความในมาตรา ๒๔ ใช้ความใหม่แทนโดยมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
13
ความในมาตรา ๒๗ เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนโดยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑)พ.ศ. ๒๕๔๓

๗
มาตรา ๓๐ การประชุมของสภาเทศบาลย่อมเป็ นการเปิ ดเผยตามลักษณะ ที่จะได้กาหนด
ไว้ในระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล
14
เมื่อ นายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลรวมกันไม่ตา่ กว่าหนึ่ งในสามของจานวน
สมาชิกที่มาประชุม ร้องขอให้ทาการประชุมลับ ก็ให้ประธานสภาเทศบาลดาเนิ นการประชุมลับได้
โดยไม่ตอ้ งขอมติที่ประชุม
มาตรา ๓๑ 15 ในที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิก สภาเทศบาลมีสิทธิต้งั กระทูถ้ าม นายกทศ
มนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีในข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับการงานในหน้าที่ได้ แต่ นายกเทศมนตรี
หรือรองนายกเทศมนตรียอ่ มทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ตอบ เมื่อเห็นว่าข้อความนั้น ๆ ยังไม่ควรเปิ ดเผย
เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัย หรือประโยชน์สาคัญของเทศบาล
มาตรา ๓๒ 16 สภาเทศบาลมีอานาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็ นคณะกรรมการสามัญ
ของสภาเทศบาล และมีอานาจเลือกบุคคลผูเ้ ป็ นหรือมิได้เป็ นสมาชิกตั้งเป็ นคณะกรรมการวิสามัญ
ของสภาเทศบาล เพื่อกระทากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูใ่ นอานาจ
หน้าที่ของสภาเทศบาล แล้วรายงานต่อสภาเทศบาล
ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหนึ่ ง นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผูเ้ ป็ น
หรือมิได้เป็ นสมาชิก เพื่อให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็ นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่ ง
ในสี่ของจานวนกรรมการทั้งหมด
คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้ นตามวรรคหนึ่ ง จะแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการเพื่อพิจารณา
หรือปฏิบตั ิการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
มาตรา ๓๒ ทวิ 17 ในกรณีกิจการ อื่น ใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของเทศบาลหรือ
ประชาชนในท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนสมาชิกเท่าที่มีอยูห่ รือ
นายกเทศมนตรีอาจเสนอต่อประธานสภาเทศบาลเพื่อให้มีการออกเสียงประชามติในท้องถิ่นได้ และ
ประกาศให้ประชาชนทราบ
การออกเสียงประชามติตอ้ งเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในการขอปรึกษาความเห็นของประชาชน
ว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกิจการสาคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งตามวรรคหนึ่ ง ซึ่งมิใช่เรื่องที่ขดั หรือ
แย้งต่อกฎหมาย การออกเสียงประชามติที่เกี่ยวกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ งหรือคณะบุคคลใด คณะ
บุคคลหนึ่ งโดยเฉพาะจะกระทามิได้
ผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลย่อมมีสิทธิออกเสียงประชามติ
การออกเสียงประชามติตามมาตรานี้ ให้มีผลเป็ นเพียงการให้คาปรึกษาแก่สภาเทศบาลหรือ
นายกเทศมนตรีในเรื่องนั้น
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ความในมาตรา ๓๐ วรรคสอง ใช้ความใหม่แทนโดยมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
15
ความในมาตรา ๓๑ ใช้ความใหม่น้ ีแทนโดยมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
16
ความในมาตรา ๓๒ ใช้ความใหม่น้ ีแทนโดยมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
17
มาตรา ๓๒ ทวิเดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนโดยมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๘
หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติให้เป็ นไป ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการออกเสียงประชามติ
มาตรา ๓๓ การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ตา่ กว่า
กึ่งจานวนของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการให้ใช้ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลโดย
อนุ โลม
มาตรา ๓๔ 18 - ๓๕ (ยกเลิก)
บทที่ ๒ 19 (ยกเลิก)
มาตรา ๓๖ (ยกเลิก)
มาตรา ๓๗20 - มาตรา ๓๘ (ยกเลิก)
มาตรา ๓๙21 - มาตรา ๔๐ (ยกเลิก)
มาตรา ๔๑22 - มาตรา ๔๔ (ยกเลิก)
มาตรา ๔๕23 - มาตรา ๔๗ (ยกเลิก)

บทที่ ๒ ทวิ 24
นายกเทศมนตรี
มาตรา ๔๘ ทวิ 25 ให้เทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่ งซึ่ง มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น
มาตรา ๔๘ ตรี 26 – จัตวา (ยกเลิก)
มาตรา ๔๘ เบญจ 27 บุคคลผูม้ ีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็ นนายกเทศมนตรี ต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น
และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ ด้วย
(๑) มีอายุไม่ตา่ กว่าสามสิบปี บริบรู ณ์ในวันเลือกตั้ง
18

ความในมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
บทที่ ๒ คณะเทศมนตรี และมาตรา ๓๖ ยกเลิกโดยมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
20
ความในมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ ถูกยกเลิก โดยมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
21
มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
22
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๓ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
23
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๔ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
24
บทที่ ๒ ทวิ เพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
25
ความในมาตรา ๔๘ ทวิ ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนโดยมาตรา ๒๕ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
26
ความในมาตรา ๔๘ ตรี และมาตรา ๔๘ จัตวา ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๖ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
27
ความในมาตรา ๔๘ เบญจ ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนโดยมาตรา ๒๗ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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๙
(๒) สาเร็จการศึกษาไม่ตา่ กว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็ นสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผูบ้ ริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
(๓) ไม่เป็ นผูท้ ี่พน้ จากตาแหน่ งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผูบ้ ริหารท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่น รองผูบ้ ริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุ การของผูบ้ ริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้
เสียไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่กระทากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปี นับถึงวัน
รับสมัครเลือกตั้ง
(๔) เคยเป็ นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น ซึ่งถูกให้พน้ จากตาแหน่ ง
เนื่ องจากกระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
มาตรา ๔๘ ฉ 28 (ยกเลิก)
มาตรา ๔๘ สัตต 29 ให้นายกเทศมนตรีดารงตาแหน่ งนับแต่วนั เลือกตั้งและมี ระยะเวลาการ
ดารงตาแหน่ งคราวละสี่ปีนับแต่วนั เลือกตั้ง
มาตรา ๔๘ อัฏฐ 30 นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภา
เทศบาลเป็ นผูช้ ว่ ยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได้ตาม
เกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(๑) เทศบาลตาบล ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสองคน
(๒) เทศบาลเมือง ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสามคน
(๓) เทศบาลนคร ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสี่คน
นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุ การนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่
สมาชิกสภาเทศบาลได้ โดยในกรณีเทศบาลตาบลให้แต่งตั้งได้จานวนรวมกันไม่เกินสองคน ในกรณี
เทศบาลเมืองให้แต่งตั้งได้จานวนรวมกันไม่เกินสามคน และในกรณีเทศบาลนครให้แต่งตั้งได้จานวน
รวมกันไม่เกินห้าคน
มาตรา ๔๘ นว รองนายกเทศมนตรีตอ้ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ตามมาตรา
๔๘ เบญจ
มาตรา ๔๘ ทศ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้า รับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุม
สภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรี แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วนั ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
กรณีที่ไม่มีผดู้ ารงตาแหน่ งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลหรือสภา
เทศบาลถูกยุบตามมาตรา ๒๔ หากมีกรณีที่สาคัญและจาเป็ นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่ นช้าไป จะกระทบ
28

ความในมาตรา ๔๘ ฉ ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนโดยมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
29
ความในมาตรา ๔๘ สัตต ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนโดยมาตรา ๓ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
30
ความในมาตรา ๔๘ อัฏฐมาตรา ๔๘ นวและมาตรา ๔๘ ทศใช้ความใหม่โดยมาตรา ๓๑ พรบ.เทศบาล(ฉบับที่๑๒)พ.ศ.๒๕๔๖

๑๐
ต่อประโยชน์สาคัญของราชการหรือราษฎร นายกเทศมนตรีจะดาเนิ นการไปพลางก่อนเท่าที่จาเป็ นก็
ได้ เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาเทศบาลแล้วให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล
เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่มีการเลือก
ประธานสภาเทศบาล
การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของ นายกเทศมนตรี ให้กระทาโดยเปิ ดเผย โดย นายก
เทศมนตรีตอ้ งจัดทานโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วย
หากนายกเทศมนตรีไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได้ ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดแจ้ง
ให้นายกเทศมนตรีจดั ทานโยบายแจ้งเป็ นหนังสือส่งให้ สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดย
ให้นาวิธีการแจ้งคาสัง่ ทางปกครองเป็ นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครองมา
ใช้บงั คับโดยอนุ โลม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่านายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้ว
ให้นายกเทศมนตรี จัดทารายงานแสดงผลการปฏิบตั ิงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลเป็ นประจาทุกปี
คาแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบตั ิงานให้ประกาศไว้โดย
เปิ ดเผยที่สานักงานเทศบาลด้วย
มาตรา ๔๘ เอกาทศ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี หรือผูซ้ ึ่งนายกเทศมนตรี
มอบหมายมีสิทธิเข้าประชุมสภาเทศบาลและมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มาตรา ๔๘ ทวาทศ สมาชิกจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนสมาชิกเท่าที่มีอยูม่ ี
สิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิ ดอภิปรายทัว่ ไปในที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในปั ญหาอันเกี่ยวกับการบริหาราชการเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ
ญัตติตามวรรคหนึ่ งให้ยนื่ ต่อประธานสภาเทศบาล และให้ประธานสภาเทศบาลกาหนดวัน
สาหรับการอภิปรายทัว่ ไป ซึ่งต้องไม่เร็วกว่าห้าวันและไม่ชา้ กว่าสิบห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รบั ญัตติ แล้ว
แจ้งให้นายกเทศมนตรีทราบ
มาตรา ๔๘ เตรส นายกเทศมนตรีมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) 31 กาหนดนโยบายโดยไม่ขดั ต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
เทศบาลให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย
(๒) สัง่ อนุ ญาต และอนุ มตั ิเกี่ยวกับราชการของเทศบาล
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขา นุ การนายกเทศมนตรี
(๔) วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย
(๕) รักษาการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติ
(๖) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
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ความในมาตรา ๔๘ เตรส วรรคหนึ่ง ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ ถูกยกเลิกและใช้ความ
ใหม่แทนโดยมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๑๑
มาตรา ๔๘ จตุทศ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
เลขานุ การนายกเทศมนตรีตอ้ งไม่กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ ง ดังต่อไปนี้
(๑) ดารงตาแหน่ งหรือปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ หน่ วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ เว้นแต่ตาแหน่ งที่ดารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ เป็ นพิเศษจากส่วนราชการหรือหน่ วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ การพาณิชย์ของเทศบาลหรือบริษัทที่เทศบาลถือหุน้ นอกเหนื อไปจากที่ส่วนราชการหรือ
หน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ การพาณิชย์ของเทศบาลหรือบริษัทที่เทศบาลถือหุน้ ปฏิบตั ิกบั บุคคลใน
ธุรกิจการงานตามปกติ
(๓) เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสียไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาล นั้นเป็ น
คู่สญ
ั ญา หรือในกิจการกระทาให้แก่เทศบาลนั้น หรือที่เทศบาลนั้นจะกระทา
บทบัญญัติตามมาตรา นี้ มิให้ใช้บงั คับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่ งได้รบั เบี้ ยหวัด
บาเหน็ จบานาญ หรือเงินปี พระบรมวงศานุ วงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บงั คับ
กับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่ งรับเงินตอบแทนค่าเบี้ ยประชุมหรือเงินอื่นใดเนื่ องจากการ
ดารงตาแหน่ งกรรมาธิการของรัฐสภาหรือวุฒิสภาหรือสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสภาเทศบาลหรือสภา
ท้องถิ่นอื่น หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็ นโดยตาแหน่ ง
มาตรา ๔๘ ปั ญจทศ นายกเทศมนตรีพน้ จากตาแหน่ ง เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยืน่ หนังสือลาออกต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ เบญจ
(๕) กระทาการฝ่ าฝื นตามมาตรา ๔๘ จตุทศ
(๖) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยสัง่ ให้ พ้น จากตาแหน่ งตามมาตรา ๖๒ ตรี
วรรคห้าหรือมาตรา ๗๓
(๗) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๘) ราษฎรผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจานวนไม่น้อยกว่าสมาในสี่ของจานวนผู้
มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่า นายกเทศมนตรี ไม่สมควรดารงตาแหน่ งต่อไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น
ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ปลัดเทศบาลปฏิบตั ิหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเท่าที่จา
เป็ นได้เป็ นการชัว่ คราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
เมื่อมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับความเป็ นนายกเทศมนตรีสิ้นสุดลงตาม (๔) หรือ (๕) ให้ผวู้ า่ ราชการ
จังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คาวินิจฉัยของผูว้ า่ ราชการจังหวัดให้เป็ นที่สุด
มาตรา ๔๘ โสฬส รองนายกเทศมนตรีพน้ จากตาแหน่ ง เมื่อ
(๑) นายกเทศมนตรีพน้ จากตาแหน่ ง

๑๒
(๒) นายกเทศมนตรีมีคาสัง่ ให้พน้ จากตาแหน่ ง
(๓) ตาย
(๔) ลาออก โดยยืน่ หนังสือลาออกต่อนายกเทศมนตรี
(๕) 32 ขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ นว
(๖) กระทาการฝ่ าฝื นมาตรา ๔๘ จตุทศ
(๗) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๘) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสอบสวนและสัง่ ให้ออกจากตาแหน่ ง
ตามมาตรา ๗๓
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ให้นาความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใช้บงั คับกับการพ้นจากตาแหน่ งของที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุ การนายกเทศมนตรีดว้ ยโดยอนุ โลม
ให้นาความในวรรคสามของมาตรา ๔๘ ปั ญจทศ มาใช้บงั คับกับกรณี
ของ รองนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุ การนายกเทศมนตรีดว้ ยโดยอนุ โลม
มาตรา ๔๘ สัตตรส ให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ
เทศบาลและเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล
มาตรา ๔๘ อัฏฐารส เทศบาลแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) สานักปลัดเทศบาล
(๒) ส่วนราชการอื่นตามที่นายกเทศมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงมหาดไทย
การกาหนดอานาจหน้าที่ของสานักปลัดเทศบาลและส่วนราชการอื่นตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็ น
ตามที่นายกเทศมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ ให้ปลัดเทศบาลคนหนึ่ งเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาของเทศบาลให้
เป็ นไปตามนโยบาย และมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรี
มอบหมาย
มาตรา ๔๘ วีสติ อานาจหน้าที่ในการสัง่ หรือการปฏิบตั ิราชการของรองนายกเทศมนตรี
ให้เป็ นไปตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบตั ิราชการได้ ให้รองนายกเทศมนตรีตามลาดับที่
นายกเทศมนตรีจดั ไว้เป็ นผูร้ กั ษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกเทศมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิ
ราชการได้ ให้ปลัดเทศบาลเป็ นผูร้ กั ษาราชการแทน
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ความในมาตรา ๔๘ โสฬส (๕) ยกเลิกและใช้ความใหม่แทนโดยมาตรา ๓๔ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
ความในมาตรา ๔๘ โสฬส วรรคสอง ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนโดยมาตรา ๓๕ แห่ง พรบ.เทศบาล(ฉบับที่ ๑๒) ๒๕๔๖

๑๓
อานาจในการสัง่ การอนุ ญาต การอนุ มตั ิ หรือการปฏิบตั ิราชการที่นายกเทศมนตรีจะพึง
ปฏิบตั ิหรือดาเนิ นการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือคาสัง่ ใด หรือ
มติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือคาสัง่
นั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไม่ได้กาหนดในเรื่องการมอบอานาจไว้เป็ นอย่างอื่น
นายกเทศมนตรีอาจมอบอานาจโดยทาเป็ นหนังสือให้รองนายกเทศมนตรีเป็ นผูป้ ฏิบตั ิราชการแทน
นายกเทศมนตรีก็ได้ แต่ถา้ มอบให้ปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลปฏิบตั ิราชการแทน ให้ทาเป็ น
คาสัง่ และประกาศให้ประชาชนทราบ
การปฏิบตั ิราชการแทนนายกเทศมนตรีตามวรรคสาม ต้องกระทาภายใต้การกากับดูแล
และกรอบนโยบายที่นายกเทศมนตรีกาหนดไว้
มาตรา ๔๘ เอกวีสติ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ ให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และ
พนักงานเทศบาลเป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๔๘ ทวาวีสติ ถ้าในเขตเทศบาลใด รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยเห็นเป็ น
การสมควรให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้า
ส่วนราชการในเขตเทศบาลนั้นมีอานาจเปรีบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติได้ ให้รฐั มนตรีวา่ การ
กระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
ในการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่ ง ให้นาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาใช้บงั คับโดยอนุ โลม เมื่อได้เปรียบเทียบคดีใดแล้ว ให้รีบส่งบันทึกการเปรียบเทียบ
พร้อมด้วยสานวนไปยังพนักงานสอบสวนผูร้ บั ผิดชอบแห่งเขตท้องที่ซึ่งเทศบาลนั้นตั้งอยูเ่ พื่อ
ดาเนิ นการต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยไม่ชกั ช้า
มาตรา ๔๘ เตวีสติ 34 เมื่อพ้นกาหนดเวลาหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่ได้มี ประกาศ กระทรวง
มหาดไทย ยกฐานะท้องถิ่นใดเป็ นเทศบาลแล้ว ให้นายกเทศมนตรีมีอานาจหน้าที่อย่างเดียวกับ
อานาจหน้าที่ของกานันและผูใ้ หญ่บา้ น บรรดาที่บญ
ั ญัติไว้ในกฎหมา ยว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
หรือกฎหมายอื่น ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่เทศบาลตาบลใดมีท้งั นายกเทศมนตรี และกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ น
แพทย์ประจาตาบล และสารวัตรกานัน ให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ
ปกครองท้องที่หรือกฎหมายอื่นในเขตเทศบาลตาบลตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๘ จตุวีสติ 35 เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุ การนายกเทศมนตรี ให้เป็ นไปตาม ระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา ๔๘ ปั ญจวีสติ ในกรณีที่บทบัญญัติมาตราใดในพระราชบัญญัตินี้กล่าวถึงคณะ
เทศมนตรีให้หมายถึงนายกเทศมนตรี บทบัญญัติมาตราใดกล่าวถึงเทศมนตรีให้หมายถึงรอง
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ความเดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนโดยมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
ความเดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนโดยมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๑๔
นายกเทศมนตรี เว้นแต่บทบัญญัติมาตราใดมีขอ้ ความเป็ นอย่างเดียวกันหรือขัดแย้งกันกับบทบัญญัติ
ในบทนี้ ให้ใช้บทบัญญัติในบทนี้ แทน
บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ประกาศ
หรือคาสัง่ ใดที่อา้ งถึงคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ประกาศ หรือคาสัง่ นั้น อ้างถึงนายกเทศมนตรีตามบทนี้ ทั้งนี้ เท่าที่
ไม่ขดั หรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งบทนี้
ส่วนที่ ๓
หน้าที่ของเทศบาล
บทที่ ๑
เทศบาลตาบล
มาตรา ๔๙ 36 (ยกเลิก)
มาตรา ๕๐ 37 ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลมีหน้าที่ตอ้ งทาในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้
(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(๒) ให้มีและบารุงทางบกและทางน้ า
(๓) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกลู
(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(๖) ให้ราษฎรได้รบั การศึกษาอบรม
(๗) 38 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ งู อายุ และผูพ้ ิการ
(๘) 39 บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนาธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็ นหน้าที่ของเทศบาล
40
การปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และคานึ งถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้ อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานและการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการ
นั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
36

ความในมาตรา ๔๙ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
ความในมาตรา ๕๐ เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่น้ ีแทนโดยข้อ ๒ แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๓๓๖ พ.ศ. ๒๕๑๕
38
ความในมาตรา ๕๐ (๗) ใช้ความใหม่น้ ีแทนโดยมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐)พ.ศ. ๒๕๔๒
39
ความในมาตรา ๕๐ (๘) (๙) ถูกเพิ่มขึ้นโดยมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐)พ.ศ. ๒๕๔๒
40
มาตรา ๕๐ วรรคสอง เพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
37

๑๕
มาตรา ๕๑41ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลอาจจัดทากิจการใดๆในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีน้ าสะอาดหรือน้ าประปา
(๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(๔) ให้มีสุสานและฌาปณสถาน
(๕) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
(๖) ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทกั ษ์รกั ษาคนเจ็บไข้
(๗) ให้มีและบารุงการไฟฟ้ าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๘) ให้มีและบารุงทางระบายน้ า
(๙) เทศพาณิชย์
บทที่ ๒
เทศบาลเมือง
มาตรา ๕๒ 42 (ยกเลิก)
มาตรา ๕๓

43

ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมือง มีหน้าที่ตอ้ งทาในเขตเทศบาล

ดังต่อไปนี้
(๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๐
(๒) ให้มีน้ าสะอาดหรือน้ าประปา
(๓) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(๔) ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทกั ษ์รกั ษาคนเจ็บไข้
(๕) ให้มีและบารุงทางระบายน้ า
(๖) ให้มีและบารุงส้วมสาธารณะ
(๗) ให้มีและบารุงการไฟฟ้ าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๘) ให้มีการดาเนิ นกิจการโรงรับจานาหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
มาตรา ๕๔44ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
41

ความในมาตรา ๕๑ เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่น้ ีแทนโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๐
ความในมาตรา ๕๑ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
43
ความในมาตรา ๕๓ เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่น้ ีแทนโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗
44
ความในมาตรา ๕๔เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่น้ ีแทนโดยมาตรา ๔แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑
42

๑๖
(๒) ให้มีสุสานและฌาปณสถาน
(๓) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
(๔) ให้มีและบารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
(๕) ให้มีและบารุงโรงพยาบาล
(๖) ให้มีการสาธารณูปโภค
(๗) จัดทากิจการซึ่งจาเป็ นเพื่อการสาธารณสุข
(๘) จัดตั้งและบารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
(๙) ให้มีและบารุงสถานที่สาหรับหารกีฬาและพลศึกษา
(๑๐) ให้มีและบารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
(๑๑) ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น
(๑๒) เทศพาณิชย์
บทที่ ๓
เทศบาลนคร
มาตรา ๕๕ 45 (ยกเลิก)
มาตรา ๕๖ ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ตอ้ งทาในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้
(๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๓
(๒) ให้มีและบารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
(๓) กิจการอื่นซึ่งจาเป็ นเพื่อการสาธารณสุข
(๔) 46การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจาหน่ ายอาหารโรงมหรสพและสถาน
บริการอื่น
(๕) จัดการเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
(๖) จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(๗) การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง
(๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
มาตรา ๕๗ เทศบาลนครอาจจัดทากิจการอื่น ๆ ตามมาตรา ๕๔ ได้

45
46

ความในมาตรา ๕๕ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑)พ.ศ. ๒๕๔๓
ความในมาตรา ๕๖ (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) ถูกเพิ่มขึ้นโดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐)พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๗
บทที่ ๓ ทวิ 47
การทาการนอกเขตเทศบาลและการทาการร่วมกับบุคคลอื่น
มาตรา ๕๗ ทวิ เทศบาลอาจทากิจการนอกเขต เมื่อ
(๑) การนั้นจาเป็ นต้องทา และเป็ นการที่เกี่ยวเนื่ องกับกิจการที่ดาเนิ นตามอานาจ
หน้าที่อยูภ่ ายในเขตของตน
(๒) ได้รบั ความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัดหรือ
สภาตาบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ
(๓) ได้รบั อนุ มตั ิจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๕๗ ตรี เทศบาลอาจทาการร่วมกับบุคคลอื่นโดยก่อตั้งบริษัทจากัด หรือถือหุน้ ใน
บริษัทจากัดเมื่อ
(๑) บริษัทจากัดนั้นมีวตั ถุประสงค์เฉพาะเพื่อกิจการค้าขายอันเป็ นสาธารณูปโภค
(๒) เทศบาลต้องถือหุน้ เป็ นมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนที่บริษัทนั้นจด
ทะเบียนไว้ ในกรณีที่มีหลายเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบลหรือ
สุขาภิบาลถือหุน้ อยูใ่ นบริษัทเดียวกัน ให้นับหุน้ ที่ถือนั้นรวมกัน และ
(๓) ได้รบั อนุ มตั ิจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
การเปลี่ยนแปลงจานวนหุน้ ที่เทศบาลถืออยูใ่ นบริษัทจากัด ต้องได้รบั อนุ มตั ิจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย
ความใน (๑) และ (๒) ของวรรคหนึ่ ง ไม่ใช้บงั คับในกรณีที่บริษัทจากัดที่เทศบาลร่วมก่อตั้ง
หรือถือหุน้ นั้น ไม่มีเอกชนถือหุน้ อยูด่ ว้ ย
บทที่ ๔
สหการ
มาตรา ๕๘ ถ้ามีกิจการใดอันอยูภ่ ายในอานาจหน้าที่ของเทศบาลตั้งแต่สองแห่งขึ้ นไปที่จะ
ร่วมกันทาเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิง่ ก็ให้จดั ตั้งเป็ นองค์การขึ้ นเรียกว่า สหการ มีสภาพเป็ นทบวง
การเมือง และมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยผูแ้ ทนของเทศบาลที่เกี่ยวข้องอยูด่ ว้ ย
การจัดตั้งสหการจะกระทาได้ก็แต่โดยตราเป็ นพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะได้กาหนดชื่ออานาจ
หน้าที่และระเบียบการดาเนิ นงานไว้
การยุบเลิกสหการให้ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกาโดยกาหนดวิธีการจัดทรัพย์สินไว้ดว้ ย
มาตรา ๕๙ สหการอาจได้รบั เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล และอาจกูเ้ งินได้ภายใต้บงั คับมาตรา
๖๖ (๕) หรือ (๖)

47

ความในบทที่ ๓ ทวิ มาตรา ๕๗ ทวิ มาตรา ๕๗ ตรี ถูกเพิ่มขึ้นโดยมาตรา ๕ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑

๑๘
ส่วนที่ ๔
เทศบัญญัติ
มาตรา ๖๐ 48 เทศบาลมีอานาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขดั หรือแย้งต่อบทกฎหมาย ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอานาจตราเทศบัญญัติ
ในเทศบัญญัติน้ัน จะกาหนดโทษปรับผูล้ ะเมิดเทศบัญญัติไว้ดว้ ยก็ได้ แต่หา้ มมิให้กาหนด
เกินกว่าหนึ่ งพันบาท
มาตรา ๖๑ 49 เทศพาณิชย์ของเทศบาล ให้ตราเป็ นเทศบัญญัติ กิจการใดที่เทศบาลมีรายได้
หรือผลพลอยได้อนั เกิดจากการกระทาตามอานาจหน้าที่ จะไม่ตราเป็ นเทศบัญญัติก็ได้
มาตรา ๖๑ ทวิ 50 ร่างเทศบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดย
(๑) นายกเทศมนตรี
(๒) สมาชิกสภาเทศบาล หรือ
(๓) ราษฎรผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น
ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเป็ นผูเ้ สนอร่างเทศบัญญัติตอ้ งมีสมาชิกสภาเทศบาลลงนาม
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน
ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอได้ต่อเมื่อมีคารับรองของ
นายกเทศมนตรี
มาตรา ๖๑ ตรี ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน หมายความถึงร่างเทศพาณิชย์หรือร่างเทศ
บัญญัติวา่ ด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง ดังต่อไปนี้
(๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลดเปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อนหรือวางระเบียบการบังคับอัน
เกี่ยวกับภาษีอากร
(๒) การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน หรือการโอนงบประมาณของเทศบาล
(๓) การกูเ้ งิน การค้าประกัน หรือการใช้เงินกู ้
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
การจ้าง และการพัสดุ
ในกรณีที่สงสัยว่าร่างเทศบัญญัติใดเป็ นร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงินที่จะต้องมีคารับรอง
ของนายกเทศมนตรี ให้ประธานสภาเทศบาลเป็ นผูว้ นิ ิ จฉัย
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ความในมาตรา ๖๐ เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่น้ ีแทนโดยมาตรา ๕แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕)พ.ศ. ๒๕๑๑
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ความในมาตรา ๖๑ เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่น้ ีแทนโดยข้อ ๓ แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๓๓๖ พ.ศ. ๒๕๑๕
50
ความในมาตรา ๖๑ ทวิ ๖๑ ตรี ถูกเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓

๑๙
มาตรา ๖๒ 51 ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ
ใด ในกรณีเทศบาลตาบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอาเภอเพื่อส่งไปยังผูว้ า่
ราชการจังหวัดพิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผูว้ า่
ราชการจังหวัดพิจารณา
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่ งให้เสร็จและส่งคืนประธาน สภา
เทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รบั ร่างเทศบัญญัติน้ัน ถ้าผูว้ า่ ราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าผูว้ า่ ราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดงั กล่าว
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ในกรณีที่ผวู้ า่ ราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่ ง ให้ส่ง
นายกเทศมนตรีลงนามใช้บงั คับเป็ นเทศบัญญัติต่อไป แต่ถา้ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วย ให้ส่ง
ร่างเทศบัญญัติน้ันพร้อมด้วยเหตุผล คืนไปยังสภาเทศบาล และให้สภาเทศบาล พิจารณาใหม่ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รบั ร่างเทศบัญญัติคืนมา ถ้าสภาเทศบาลมีมติยนื ยันตามร่างเทศบัญญัติเดิม
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศ
บัญญัติน้ันให้นายกเทศมนตรีลงนามใช้บงั คับเป็ นเทศบัญญัติ และแจ้งให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดทราบ
ต่อไป แต่ถา้ สภาเทศบาลไม่ยนื ยันภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รา่ งเทศบัญญัติคืนจากผูว้ า่ ราชการ
จังหวัด หรือยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของ
สมาชิกสภา
เทศบาลเท่าที่มีอยู่ ให้รา่ งเทศบัญญัติน้ันเป็ นอันตกไป
มาตรา ๖๒ ทวิ 53 (ยกเลิก)
มาตรา ๖๒ ตรี 54 ในกรณีที่สภาเทศบาลไม่รบั หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี หรือร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัด ตั้งคณะ
กรรมการคณะหนึ่ งประกอบด้วยกรรมการจานวนสิบห้าคน เพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้ง โดย
แก้ไข ปรับปรุง หรือยืนยัน สาระสาคัญในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้น ทั้งนี้ ให้ยดึ ถือ
หลักเกณฑ์ตามระเบียบกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชน
เป็ นสาคัญ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง ให้ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งสภาเทศบาล เสนอจานวนเจ็ดคน
และบุคคลซึ่งเป็ นหรือมิได้เป็ นสมาชิกซึ่งนายกเทศมนตรีเสนอจานวนเจ็ดคน โดยให้แต่งตั้งภายใน
เจ็ดวันนับแต่วนั ที่ สภาเทศบาล มีมติไม่รบั หลักการ และให้ กรรมการทั้งสิบสี่คนร่วมกันปรึกษาและ
เสนอบุคคลซึ่งมิได้เป็ นสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่ ง ทาหน้าที่เป็ นประธานกรรมการดังกล่าวภายใน
เจ็ดวันนับแต่วนั ที่กรรมการครบจานวนสิบสี่คน
ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะทาหน้าที่เป็ นกรรมการหรือ ประธานได้ภายในกาหนด
เวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ปฏิบตั ิ หรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผวู้ า่
ราชการจังหวัดตั้งบุคคลซึ่งมิได้เป็ นนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุ การนายกเทศมนตรี
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๒๐
ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี และมิได้เป็ นสมาชิกขึ้ นทาหน้าที่เป็ น กรรมการหรือ ประธานกรรมการ
ดังกล่าวให้ครบจานวน
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ งพิจารณาร่างเทศบัญญัติให้แล้วเสร็จ ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่แต่งตั้งประธานคณะกรรมกา รในคราวแรก แล้ว รายงาน ต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด ในกรณีที่
คณะกรรมการไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ประธานคณะกรรมการ
รวมรวมผลการพิจารณาแล้ววินิจฉัยชี้ ขาดโดยเร็ว และรายงานต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดส่งร่างเทศบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการหรือประธาน
กรรมการในวรรคสี่ให้ นายกเทศมนตรี โดยเร็ว แล้วให้ นายกเทศมนตรี เสนอร่างเทศบัญญัติดงั กล่าว
ต่อสภาเทศบาล ตามมาตรา ๖๑ ทวิ ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ได้รบั ร่างเทศบัญญัติจาก ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัด หากนายกเทศมนตรีไม่เสนอร่างเทศบัญญัติน้ันต่อ สภาเทศบาลภายในเวลาที่กาหนด ให้ ผวู้ า่
ราชการจังหวัดรายงานต่อรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยเพื่อสัง่ ให้นายกเทศมนตรีพน้ จากตาแหน่ ง
มาตรา ๖๒ จัตวา 55 ให้สภาเทศบาล พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตาม
มาตรา ๖๒ ตรี วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รบั ร่างเทศบัญญัติจาก นายก
เทศมนตรี หากสภาเทศบาล พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกาหนดหรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราเทศ
บัญญัติน้ันให้รา่ งเทศบัญญัติน้ันตกไป และให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปี งบประมาณที่
แล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัด เสนอรัฐมนตรีวา่ การ กระทรวงมหาดไทย ให้
มีคาสัง่ ยุบสภาเทศบาล
ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของ สภาเทศบาล การเสนอ การแปร
ญัตติ หรือการกระทาด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกมีส่วนไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้
งบประมาณรายจ่าย จะกระทามิได้
มาตรา ๖๓ นอกจากที่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็ นอย่างอื่นเทศบัญญัติน้ันให้ใช้บงั คับได้เมื่อ
ประกาศไว้โดยเปิ ดเผยที่สานักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน เว้นแต่กรณีฉุกเฉิน ถ้ามีความระบุไว้ในเทศ
บัญญัติน้ันให้ใช้บงั คับทันที ก็ให้ใช้บงั คับได้
มาตรา ๖๔ ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาเทศบาลให้ทนั ท่วงทีมิได้ คณะเทศมนตรี
อาจออกเทศบัญญัติชวั ่ คราวได้เมื่อได้รบั อนุ มตั ิจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด และเมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิ ดเผยที่สานักงานเทศบาลแล้ว ก็ให้ใช้บงั คับได้
ในการประชุมสภาเทศบาลคราวต่อไปให้นาเทศบัญญัติชวั ่ คราวนั้นเสนอต่อสภาเทศบาล
เพื่ออนุ มตั ิถา้ สภาเทศบาลอนุ มตั ิแล้ว เทศบัญญัติชวั ่ คราวนั้นก็เป็ นเทศบัญญัติต่อไป ถ้าสภาเทศบาล
ไม่อนุ มตั ิ เทศบัญญัติชวั ่ คราวนั้นเป็ นอันตกไป แต่ท้งั นี้ ไม่กระทบถึงกิจการที่ได้เป็ นไปในระหว่างที่ใช้
เทศบัญญัติชวั ่ คราวนั้น
คาอนุ มตั ิและไม่อนุ มตั ิของสภาเทศบาลที่กล่าวนี้ ให้ทาเป็ นเทศบัญญัติ
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มาตรา ๖๒ จัตวา เพิ่มเติมโดยมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๒๑
ส่วนที่ ๕
การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล
มาตรา ๖๕ งบประมาณประจาปี ของเทศบาลต้องตราขึ้ นเป็ นเทศบัญญัติ ถ้าเทศบัญญัติ
งบประมาณออกไม่ทนั ปี ใหม่ ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณปี ก่อนนั้นไปพลาง
ถ้าในปี ใดจานวนเงินซึ่งได้รบั อนุ ญาตไว้ ตามงบประมาณปรากฏว่าไม่พอสาหรับการใช้จา่ ย
ประจาปี ก็ดี หรือมีความจาเป็ นที่จะต้องตั้งรายรับหรือรายจ่ายขึ้ นใหม่ในระหว่างปี ก็ได้ ให้ตราขึ้ นเป็ น
เทศบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม
มาตรา ๖๖ 56 เทศบาลอาจมีรายได้ดงั ต่อไปนี้
(๑) ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้
(๒) ค่าธรรมเนี ยม ค่าใบอนุ ญาต และค่าปรับ ตามแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้
(๓) รายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล
(๔) รายได้จากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์
(๕) พันธบัตร หรือเงินกู ้ ตามแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้
(๖) เงินกูจ้ ากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิ ติบุคคลต่าง ๆ
(๗) เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๘) เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผอู้ ุทิศให้
(๙) รายได้อื่นใดตามแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้
การกูเ้ งินตาม (๖) เทศบาลจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รบั อนุ ญาตจากสภาเทศบาล และได้รบั
อนุ มตั ิจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยแล้ว
มาตรา ๖๗ 57 เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้
(๑) เงินเดือน
(๒) ค่าจ้าง
(๓) เงินตอบแทนอื่น ๆ
(๔) ค่าใช้สอย
(๕) ค่าวัสดุ
(๖) ค่าครุภณ
ั ฑ์
(๗) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ
(๘) เงินอุดหนุ น
(๙) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของรวงมหาดไทย
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ความในมาตรา ๖๖ เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่น้ ีแทนโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๔๙๘
ความในมาตรา ๖๗ เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่น้ ีแทนโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕

๒๒
มาตรา ๖๗ ทวิ 58 การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุนเทศบาล
จะกระทาได้เมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูว้ า่ ราชการจังหวัดอนุ มตั ิแล้ว
มาตรา ๖๗ ตรี การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๙) ถ้าเป็ นการชาระหนี้ เงินกูเ้ มื่อถึงกาหนด
ชาระ เทศบาลจะต้องชาระเงินกูน้ ้ันจากทรัพย์สินของเทศบาลไม่วา่ จะตั้งงบประมาณรายจ่ายประเภท
นี้ ไว้หรือไม่
มาตรา ๖๘ 59 การจ่ายเงินค่า ตอบแทนแก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล และการจ่ายเงินค่าเบี้ ยประชุมแก่กรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้ น ให้เป็ นไป
ระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา ๖๙ ให้กระทรวงมหาดไทยตราระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคลังรวมตลอดถึงวิธีการ
งบประมาณ การรักษาทรัพย์สิน การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน การจัดหาพัสดุและการจ้างเหมาขึ้ นได้
มาตรา ๗๐ โดยปกติให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย จัดให้มีการตรวจสอบการคลัง
การบัญชี หรือการเงินอื่นๆ ของเทศบาลปี ละครั้ง
ส่วนที่ ๖
การควบคุมเทศบาล
มาตรา ๗๑ ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดมีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้
ปฏิบตั ิการตามอานาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ ให้มีอานาจหน้าที่ชแจงแนะน
ี้
า
ตักเตือนเทศบาลและตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ
ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้ แจงหรือสอบสวนก็ได้
ให้นายอาเภอมีอานาจหน้าที่ชว่ ยผูว้ า่ ราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลตาบลในอาเภอ
นั้นให้ปฏิบตั ิการตามอานาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ ให้มีอานาจหน้าที่ชแจงแนะน
ี้
า
ตักเตือนเทศบาลตาบลและตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมา
ตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้ แจงหรือสอบสวนก็ได้
มาตรา ๗๒ 60 เมื่อนายอาเภอ ในกรณีแห่งเทศบาลตาบล ในอาเภอนั้น หรือผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดในกรณีแห่งเทศบาลเมืองและเทศบาลนครเห็นว่า นายกเทศมนตรี หรือ รองนายกเทศมนตรี
ผูใ้ ดปฏิบตั ิการของเทศบาลไปในทางที่อาจเป็ นการเสียหายแก่เทศบาล หรือเสียหายแก่ราชการและ
นายอาเภอหรือผูว้ า่ ราชการจังหวัด แล้วแต่กรณีได้ชแจงแนะน
ี้
าตักเตือนแล้วไม่ปฏิบตั ิตาม
นายอาเภอหรือผูว้ า่ ราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี มีอานาจที่จะสัง่ เพิกถอนหรือสัง่ ให้ระงับการปฏิบตั ิ
ของนายกเทศมนตรี หรือรอง นายก เทศมนตรีน้ันไว้ก่อนได้ แล้วให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัด รีบ รายงาน
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ความในมาตรา ๖๗ ทวิ และมาตรา ๖๗ ตรี ถูกเพิ่มเติมโดยมาตรา๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๐๕
59
ความในมาตรา ๖๘ เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนโดยมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖
60
ความในมาตรา ๗๒ เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนโดยมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๒)พ.ศ.๒๕๔๖

๒๓
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยทราบภายในกาหนดสิบห้าวัน เพื่อให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวง
มหาดไทยวินิจฉัยสัง่ การตามที่เห็นสมควร
คาสัง่ ของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยตามความในวรรคก่อน ไม่กระทบกระเทือน
สิทธิของบุคคลภายนอกผูก้ ระทาการโดยสุจริต
มาตรา ๗๓ 61 ในกรณีที่ผวู้ า่ ราชการจังหวัดเห็นว่า นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธาน สภาเทศบาล ปฏิบตั ิการฝ่ าฝื นต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
สวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบตั ิตามหรือปฏิบตั ิการไม่ชอบด้วยอานาจหน้าที่ หรือมีความ
ประพฤติในทางจะนามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศกั ดิ์ตาแหน่ ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ให้เสนอ
ความเห็นต่อรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยหลักฐาน รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
มหาดไทยอาจใช้ดุลพินิจ สัง่ ให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรอง
ประธานสภาเทศบาลพ้นจากตาแหน่ งก็ได้ คาสัง่ ของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยให้เป็ นที่สุด
มาตรา ๗๔ 62 เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชน์ของ
ประเทศเป็ นส่วนรวม ผูว้ า่ ราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
มหาดไทยเพื่อยุบสภาเทศบาลก็ได้
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ งหรือกรณีอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงมหาดไทยมีอานาจยุบสภาเทศบาลและให้แสดงเหตุผลไว้ในคาสัง่ ด้วย
เมื่อมีการยุบสภาเทศบาลหรือถือว่ามีการยุบสภาเทศบาลตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลขึ้ นใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลภายในสี่สิบห้าวัน

มาตรา ๗๕ ในเมื่อเห็นจาเป็ นที่จะให้เทศบาลใดอยูใ่ นความควบคุมดูแลของกระทรวง
มหาดไทยโดยตรง ก็ให้ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา
เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาให้เทศบาลใดอยูใ่ นความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทยตาม
ความในวรรคก่อน บรรดาอานาจและหน้าที่ของนายอาเภอหรือผูว้ า่ ราชการจังหวัดอันเกี่ยวกับ
เทศบาลนั้น ให้เป็ นอานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยหรือผูท้ ี่รฐั มนตรีวา่ การ
กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
ส่วนที่ ๗
คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล
มาตรา ๗๕ ทวิ 63 ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคณะหนึ่ ง ประกอบด้วย ปลัด
กระทรวงมหาดไทยเป็ นประธาน อธิบดีกรมมหาดไทย อธิบดีกรมโยธาเทศบาล อธิบดีกรมตารวจ
อธิบดีกรมสามัญศึกษา อธิบดีกรมวิสามัญศึกษา อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมอนามั ย ผูอ้ านวย
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ความในมาตรา ๗๓ เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนโดยมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๒)พ.ศ.๒๕๔๖
62
ความในมาตรา ๗๔ ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่น้ ีแทนโดยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๐)พ.ศ.๒๕๔๒
63
ความในมาตรา ๗๕ ทวิ จัตวา ถูกบัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕

๒๔
การสานักงบประมาณ ผูอ้ านายการส่วนการปกครองท้องถิ่น กรมมหาดไทยเป็ นกรรมการโดย
ตาแหน่ ง และกรรมการอื่นซึ่งรัฐมนตรีวา่ การะทรวงมหาดไทยแต่งตั้งอีกไม่เกินห้าคน
ให้ผอู้ านวยการส่วนการปกครองท้องถิ่นกรมมหาดไทย เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการที่
ปรึกษาการเทศบาล
ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลมีหน้าที่ให้คาปรึกษา และเสนอข้อแนะนาแก่
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับกิจการเทศบาลโดยทัว่ ไป
มาตรา ๗๕ ตรี 64 กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลซึ่งรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
แต่งตั้งอยูใ่ นตาแหน่ งคราวละสี่ปี
กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลซึ่งพ้นจากตาแหน่ งอาจได้รบั แต่งตั้งอีกได้
มาตรา ๗๕ จัตวา นอกจากการพ้นจากตาแหน่ งตามวาระตามมาตรา ๗๕ ตรี กรรมการที่
ปรึกษาการเทศบาลพ้นจากตาแหน่ งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็ นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รบั โทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่คดีความผิดที่เป็ นลหุโทษ
หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
เมื่อกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลพ้นจากตาแหน่ งก่อนวาระรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
มหาดไทยอาจแต่งตั้งผูอ้ ื่นแทนได้
กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลผูไ้ ด้รบั แต่งตั้งตามความในวรรคก่อน อยูใ่ นตาแหน่ งตาม
วาระเท่าผูท้ ี่ตนแทน
มาตรา ๗๕ เบญจ ในการประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล ถ้าประธาน
กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่ปรึกษา
การเทศบาลที่มาประชุมเลือกกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคนหนึ่ งเป็ นประธานในที่ประชุม
มาตรา ๗๕ ฉ การประชุมทุกคราวต้องมีกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลมาประชุมไม่ตา่
กว่ากึ่งจานวนของกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
การวินิจฉัยชี้ ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคนหนึ่ งให้มีเสียงหนึ่ งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้ นอีกเสียงหนึ่ งเป็ นเสียงชี้ ขาด
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ความในมาตรา ๗๕ ตรี และมาตรา ๗๕ จัตวา มาตรา ๗๕ เบญจ มาตรา ๗๕ ฉ เพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕

๒๕

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๖ ให้สมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีแห่งเทศบาลที่ได้จดั ตั้งอยูแ่ ล้วในวัน
ใช้พระราชบัญญัตินี้พ้นจากตาแหน่ ง และให้ดาเนิ นการเลือกตั้งและแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใหม่
ภายในกาหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วนั ใช้พระราชบัญญัตินี้ แต่ให้คณะเทศมนตรีที่พน้ จากตาแหน่ ง
ดาเนิ นกิจการในหน้าที่ของคณะเทศมนตรีต่อไปจนกว่าคณะเทศมนตรีที่แต่งตั้งขึ้ นใหม่จะเข้ารับ
หน้าที่ เว้นแต่เทศบาลใดรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยได้สงั ่ แต่งตั้งเจ้าพนักงานเท่าจานวนคณะ
เทศมนตรีแห่งเทศบาลนั้นเข้าดาเนิ นกิจการแทน ก็ให้คณะเทศมนตรีน้ันพ้นจากหน้าที่
การรักษาพระราชบัญญัติ
มาตรา ๗๗ ให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มี
อานาจออกกฎกระทรวงหรือระเบียบข้อบังคับ เพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป.พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยเทศบาล
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล (ฉบั บ ที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น”

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖
“ความในวรรคหนึ่งมิให้นามาใช้บังคับแก่กรณีที่ได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามกฎหมายว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริ หารท้องถิ่นเพราะเหตุที่มีผู้ได้รับเลือกตั้งไม่ครบจานวน ถ้าใน
การจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นั้นยังได้ไม่ครบจานวนอีก ให้ถือว่าสภาเทศบาลนั้นประกอบด้วยจานวนสมาชิก
เท่าที่มีอยู่จนกว่าจะครบอายุของสภาเทศบาล เว้นแต่จะมีจานวนสมาชิกไม่ถึงสองในสามของจานวน
ตามวรรคหนึ่ง”
มาตรา ๕ ให้ ย กเลิ ก มาตรา ๑๘ ทวิ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน (๖) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“(๖) กระทาการอันต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ จตุทศ วรรคสาม”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๔) (๕) หรือ
(๖) หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสุดลง
ตาม (๔) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือได้รับแจ้ง
จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี และดาเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วเสร็จหรื อวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน
แม้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลผู้นั้นจะได้พ้นจากตาแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือ
พ้นจากตาแหน่งไปแล้วเกินสองปี ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถดาเนินการ
สอบสวนกรณีตาม (๔) หรือ (๖) ให้แล้วเสร็จได้ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัด
อาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน ทั้งนี้ การดาเนินการสอบสวนและวินิจฉัย
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

ในกรณี ที่ผู้ ว่าราชการจัง หวัดวินิ จฉัย ว่าสมาชิ กภาพของสมาชิ กสภาเทศบาลผู้นั้นสิ้นสุด ลง
ตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศคาวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจาก
ตาแหน่ งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ต าม โดยในคาวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ทาให้พ้นจากตาแหน่งไว้ และ
ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม (๔) (๕) หรือ (๖) แต่ไม่กระทบ
ต่อการดาเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระทาไปก่อนวันที่มีการประกาศคาวินิจฉัย ถ้าในขณะที่
ประกาศคาวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นกาลังดารงตาแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผล
จากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งที่กาลังดารงอยู่ด้วย
และในกรณีที่เป็น ผลให้ ถูกห้ ามใช้สิ ทธิสมัครรับ เลือกตั้งหรื อใช้สิทธิ เลือกตั้ง ให้ถือว่าวันที่ประกาศ
คาวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว ทั้งนี้ คาวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรานี้
ให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖
“ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงตาม (๘) พร้อมกันทั้งหมดให้ถือว่า
เป็นการยุบสภาเทศบาล”
มาตรา ๙ ให้ ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล (ฉบั บ ที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกาหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก
ภายในสิ บห้ าวันนั บแต่วั นประกาศผลการเลือกตั้ งสมาชิ กสภาเทศบาล และให้ที่ประชุ มเลื อกประธาน
สภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๘ เบญจ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๘ เบญจ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และ
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ด้วย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

(๑) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง
(๒) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๘ สัตต แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๘ สั ต ต นายกเทศมนตรี มี ว าระอยู่ ใ นต าแหน่ ง คราวละสี่ ปี นั บ แต่ วั น เลื อ กตั้ ง
แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ในกรณีที่น ายกเทศมนตรีดารงตาแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระ และ
เมื่อได้ดารงตาแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะดารงตาแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันพ้นจาก
ตาแหน่ง”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๘ นว แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (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 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) ดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
เว้ น แต่ ต าแหน่ ง ที่ ด ารงตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย หรื อ เป็ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ พื่ อ ประโยชน์ ใ น
การบริหารราชการแผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๔๘ จตุทศ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทาหรือจะกระทากับหรือให้แก่เทศบาลนั้น
หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทาหรือจะกระทากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน ทั้งนี้ ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม”
มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๔๘ จตุทศ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
“ให้นาความใน (๓) มาใช้บังคับแก่สมาชิกสภาเทศบาลด้วยโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๖ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๔๘ ปั ญ จทศ
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกเทศมนตรีผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๔) หรือ (๕) หรือ
เมื่ อ ได้ รั บ แจ้ ง จากคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ว่ า ความเป็ น นายกเทศมนตรี ผู้ ใ ดสิ้ น สุ ด ลงตาม (๔)
ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนให้แ ล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือได้รั บแจ้งจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี และดาเนินการวินจิ ฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน แม้ว่า
นายกเทศมนตรีผู้นั้นจะได้พ้นจากตาแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้ นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจาก
ตาแหน่งไปแล้วเกินสองปี ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถดาเนินการสอบสวน
ให้แล้วเสร็จได้ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีก
ไม่เกินสามสิบวัน ทั้งนี้ การดาเนินการสอบสวนและวินจิ ฉัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีพ้นจากตาแหน่งตาม (๔) หรือ (๕)
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศคาวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากตาแหน่งไปก่อนแล้ว
หรือไม่ก็ตาม โดยในคาวินิจฉัยนั้นให้ระบุ เหตุที่ทาให้พ้นจากตาแหน่งไว้ และให้นายกเทศมนตรีผู้นั้น
พ้นจากตาแหน่งตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม (๔) หรือ (๕) แต่ไม่กระทบต่อการดาเนินงานและการรับค่าตอบแทน
ที่ไ ด้กระทาไปก่อนวันที่มีการประกาศคาวินิจฉัย ถ้าในขณะที่ประกาศคาวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นกาลัง
ด ารงต าแหน่ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น อั น เป็ น ผลจากการเลื อ กตั้ ง ต่ า งวาระหรื อ
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ต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งที่กาลังดารงอยู่ด้วย และในกรณีที่เป็นผล
ให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ถือว่าวันที่ประกาศคาวิ นิจฉัยเป็นวันเริ่มนับ
ระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว ทั้งนี้ คาวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๑๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา ๔๘ ปัญจทศ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
“ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเท่าที่จาเป็น
ได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี”
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๔๘ โสฬส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ให้นาความในมาตรา ๔๘ ปัญจทศ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับแก่รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีด้วยโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (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 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม
พุทธศักราช ๒๕๑๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๖) จัด การ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม ให้แก่
ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก”
มาตรา ๒๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๙) ของมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖
“(๙) จัดระเบียบการจราจร หรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว”
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มาตรา ๒๒ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๙) ของมาตรา ๖๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“(๙) รายจ่ายอื่น ใดที่จาเป็น ต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือตามข้อผูกพัน หรือรายจ่าย
ตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกาหนดไว้”
มาตรา ๒๓ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ ป็นวรรคสองของมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖
“การจ่ายเงินของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง หรือการนาเงินของกิจการที่เทศบาลเป็นเจ้าของหรือ
เป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในกิจการนั้น ไปใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล หรือสมาชิกสภาเทศบาล จะกระทามิได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อตกลงหรือ
ความร่ว มมือกับหน่ว ยงานในต่างประเทศหรือการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่กาหนดให้มี
การฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด”
มาตรา ๒๔ ให้ ยกเลิกชื่อของส่วนที่ ๖ การควบคุมเทศบาล และความในมาตรา ๗๑
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ส่วนที่ ๖
การกากับดูแล
มาตรา ๗๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจหน้าที่กากับดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติการ
ตามอานาจหน้ าที่โ ดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ในการนี้
ให้มีอานาจหน้าที่ชี้แจง แนะนา หรือตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสาร
หรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจง
หรือสอบสวนก็ได้
อานาจหน้ าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่ง และตามมาตรา ๑๙ วรรคสองและ
วรรคสาม และมาตรา ๔๘ ปัญจทศ วรรคสองและวรรคสาม สาหรับเทศบาลเมืองและเทศบาลตาบล
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด จะมอบหมายให้ น ายอ าเภอปฏิ บั ติ ก ารแทนส าหรั บ เทศบาลที่ อ ยู่ ใ นอ าเภอนั้ น
โดยจะกาหนดเงื่อนไขในการใช้อานาจหน้าที่ไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้”
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มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๒ เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลตามมาตรา ๗๑ ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือนายอาเภอซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง เห็นว่า การปฏิบัติการของเทศบาล
เป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล หรือเสียหายแก่ราชการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือนายอาเภอมีอานาจหน้าที่ในการชี้แจง แนะนา หรือตักเตือนผู้ดารงตาแหน่งที่มีอานาจหน้าที่ใน
การดาเนินการดังกล่าว หรือในกรณีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนการกระทาหรือให้ระงับการปฏิบัติของ
ผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวไว้ก็ได้ และในกรณีที่สั่งเพิกถอนหรือระงับ ให้ผู้ดารงตาแหน่งที่ได้รับคาสั่ง
มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ไ ด้ ภ ายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ ค าสั่ ง ดั ง กล่ า ว โดยในกรณี น ายอ าเภอมี ค าสั่ ง
ให้อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดมีคาสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
แล้วแต่กรณี วินิจฉัยเป็นประการใดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
ตามคาวินิจฉัยนั้น คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด
มาตรา ๗๓ เมื่อความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอ
ซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง ว่า นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลผู้ใด จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่
อัน จะเป็น เหตุให้ เสียหายแก่ราชการอย่า งร้า ยแรง หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอานาจหน้าที่ หรือ
ประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือฝ่าฝืนคาสั่งของผู้วา่ ราชการจังหวัดหรือนายอาเภอที่สั่งการ
ตามมาตรา ๗๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน
และให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ ง ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
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ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดาเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายในกาหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภออาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน
เมื่อนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล
ผู้ใดถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่
เพื่อรอฟังผลการสอบสวนก็ได้ หากเห็นว่าการคงอยู่ในหน้าที่ของผู้นั้นต่อไปอาจเกิดการเสี ยหายแก่เทศบาล
หรือเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน
หรื อจะก่อให้ เกิดความไม่ สงบเรี ยบร้ อย หรื อเป็ นกรณีความผิดที่ ปรากฏขึ้นโดยชั ดแจ้ง ทั้ งนี้ หากผล
การสอบสวนปรากฏว่ า บุ ค คลดั ง กล่ า วไม่ มี ค วามผิ ด และผู้ นั้ น ยั ง มิ ไ ด้ พ้ น จากตาแหน่ ง ไปก่ อ น
ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั งหวัด หรื อนายอ าเภอสั่ ง ให้ผู้ นั้นกลั บเข้าปฏิ บัติ หน้า ที่ และให้ ผู้ นั้นได้รับเงินเดือน
ค่าตอบแทน รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใดในช่วงที่หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยถือเสมือนว่าผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่
ตลอดระยะเวลาที่ ห ยุ ด ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ดั ง กล่ า ว ในกรณี ที่ ผู้ นั้ น พ้ น จากต าแหน่ ง ไปก่ อ นปรากฏผล
การสอบสวนดังกล่าว การจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใด ให้จ่ ายจนถึงวันก่อน
วันที่พ้นจากตาแหน่ง
การอุทธรณ์คาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสาม ให้ผู้ที่ได้รับคาสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่งดังกล่าว โดยในกรณีนายอาเภอมีคาสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
และกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดมีคาสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
อุทธรณ์ และเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี วินิจฉัยเป็ น
ประการใดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามคาวินิจฉัยนั้น คาวินิจฉัย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๒๖ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๗๓/๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖
“มาตรา ๗๓/๑ เมื่อผลการสอบสวนตามมาตรา ๗๓ ปรากฏว่า ผู้ถูกกล่าวหากระทาความผิด
ตามที่ ถู ก สอบสวน ถ้ า เป็ น การด าเนิ น การสอบสวนของนายอ าเภอ ให้ น ายอ าเภอรายงานให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและสั่งให้ผู้ถูกสอบสวนพ้นจากตาแหน่ง ถ้าเป็นการดาเนินการสอบสวน
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ของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
และสั่งให้ ผู้ถูกสอบสวนพ้น จากตาแหน่ ง ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากตาแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ต าม
เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากตาแหน่งไปแล้วเกินสองปี โดยในคาสั่งดังกล่าวให้ระบุเหตุที่ทาให้
พ้นจากตาแหน่งไว้ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มี ค าสั่ ง แต่ ไ ม่ ก ระทบต่ อ การดาเนิ น งานและการรั บ ค่า ตอบแทนที่ ไ ด้ก ระท าไปก่อ นวั นที่ มี ค าสั่งนั้ น
ถ้าในขณะที่มีคาสั่งดังกล่าวผู้นั้นกาลังดารงตาแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจาก
การเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กัน ให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งที่กาลังดารงอยูด่ ว้ ย
และให้ถือว่าวันที่สั่งให้พ้นจากตาแหน่งดังกล่าวเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับรายงาน
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นควรให้มีการสอบสวน
เพิ่มเติมจากรายงานตามวรรคหนึ่ง จะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนเพิ่มเติมก่อนสั่งการก็ได้
ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนต้องดาเนินการสอบสวนเพิ่มเติม ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับคาสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติม และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องสั่งการ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการสอบสวนเพิ่มเติมนั้น
คาสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๒๘ บรรดาข้ อ กล่ า วหาหรื อ การด าเนิ น การใด ๆ ตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง
มาตรา ๔๘ ปัญจทศ วรรคสาม มาตรา ๔๘ โสฬส วรรคสาม หรือมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
แล้วแต่กรณี ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนหรือสอบสวนเสร็จแล้วแต่ยังมิ ได้มีคาสั่ง ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้ดาเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งใช้บังคับอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ จนกว่าจะแล้วเสร็จ
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มาตรา ๒๙ ให้นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิก
สภาเทศบาล ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตามประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่ อ ง การได้ ม าซึ่ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ นหรื อ ผู้ บ ริ หารท้ องถิ่ น
เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่
๒๕ ธั น วาคม พุ ท ธศั กราช ๒๕๕๗ ยั ง คงดารงตาแหน่งต่อ ไปจนกว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จะประกาศก าหนดให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี หรื อ สมาชิ ก สภาเทศบาลของเทศบาลนั้ น
โดยให้ พ้น จากตาแหน่งตั้งแต่วัน ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้ง หรือจนกว่า
จะพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุอื่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติดังกล่าว
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีหรือสมาชิก
สภาเทศบาลของเทศบาลใด ให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเทศบาลนั้นเป็นอันยกเลิก
มาตรา ๓๐ บทบัญญัติมาตรา ๔๘ สัตต แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มิให้ใช้บังคับกับนายกเทศมนตรีซึ่งดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งอยู่ก่อน
วันเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๑ ให้ น ายกเทศมนตรี สมาชิ ก สภาเทศบาล หรื อ ผู้ มี ต าแหน่ ง ในเทศบาล
เฉพาะบรรดาที่ถูกระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในเทศบาลโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนตามคาสั่งหัวหน้า
คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พ้ น จากต าแหน่ ง ตั้ ง แต่ วั น ที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ประกาศกาหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาลของเทศบาลนั้น แต่ไม่กระทบ
ต่อการดาเนินการต่อไปตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้นกับบุคคลดังกล่าว
มาตรา ๓๒ ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา ๖๗ (๙) แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จะกาหนดให้ความคุ้มครองการจ่ายเงิน
ที่เทศบาลได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบในเรื่องนั้นใช้บังคับก็ได้ แต่ให้คุ้มครองได้เฉพาะที่ได้จ่ายไป
โดยสุจริต และเป็น ไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือกาหนดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหา ดไทย
ที่ออกก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา ๖๗ (๙) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่ งมี ผลใช้ บั งคั บอยู่ ในวั น ก่ อนวั นที่ พระราชบั ญญั ติ นี้ ใช้ บั งคั บ และมี การก าหนดให้
ความคุ้มครองการจ่ายเงินที่เทศบาลได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบดังกล่าวใช้บังคับเฉพาะที่ได้จ่ายไป
โดยสุจริต และเป็น ไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือกาหนดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย
ให้มีผลใช้บังคับได้
มาตรา ๓๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
เกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า มของผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น สมาชิ ก สภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี และจานวนสมาชิกสภาเทศบาลให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล การพ้นจากตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี รวมทั้ง
การกระท าอั นเป็ นการต้ องห้ ามของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ ปรึ กษานายกเทศมนตรี และ
เลขานุการนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนอานาจหน้าที่ของเทศบาลและการกากับดูแล
เทศบาล เพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และผู้ทาหน้าที่ช่วยเหลือในการบริหารราชการของ
เทศบาลที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชบัญญัติ กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๐สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบกันา
สํเป็านันกปีงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จพระปรมินกาทรมหาภูมิพลอดุ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้
าฯ
สํานัพระบาทสมเด็
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัลกยเดช
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ให้ประกาศว่า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี
้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. ๒๕๕๐” กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑

๒ พระราชบัญกญัาตินี้ให้ใช้บังคัสํบาเมื
พ้นกําหนดหกสิบวันนักบาแต่วันประกาศ
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นัก่องานคณะกรรมการกฤษฎี
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
สํานั(๑)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พระราชบัญญัติป้องกักนา ภัยฝ่ายพลเรืสํอานนักพ.ศ.
๒๕๒๒

(๒) พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๔ ในพระราชบัญกาญัตินี้
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

“สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์
โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสั
ตว์น้ําสําการระบาดของศั
ตรูพืช ตลอดจนภั
ยอื่นสํๆานักอังานคณะกรรมการกฤษฎี
นมีผลกระทบต่อ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทําให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาย หายแก่ ท รัสํพานัย์กสงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ฐ และให้
ชี วิ ต ร่ า งกายของประชาชน
หรื อ ความเสี
ิ น ของประชาชน หรื อกของรั
หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“ภักยาทางอากาศ” สํหมายความว่
า ภัยอันเกิดจากการโจมตี
ทางอากาศ
“การก่ อ วิ น าศกรรม” หมายความว่ า การกระทํ า ใด ๆ อั น เป็ น การมุ่ ง ทํ า ลาย
สํ
า
นั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทรัพย์สินของประชาชนหรื
อของรัฐ หรือกสิา่งอันเป็นสาธารณู
ปโภค หรือการรบกวนกาขัดขวางหน่วง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

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

-๒-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เหนี่ ย วระบบการปฏิ บัติง านใด ๆ ตลอดจนการประทุ ษ ร้ ายต่อบุ ค คลอั นเป็ น การก่ อ ให้เกิ ดความ
สํานักปังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่จะก่อให้เกิสําดนัความเสี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
่นป่วนทางการเมือง การเศรษฐกิ
จและสั
คมแห่งชาติ โดยมุ่งหมายที
ยหายต่อ
ความมั่นคงของรัฐ
สํ“หน่
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา า ส่วนราชการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วยงานของรัฐ” หมายความว่
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและ
หน่วยงานอื่นของรัฐ แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล
องค์การบริหารส่สํวานจั
งหวัด เมืองพัทยา กรุกงเทพมหานคร
กรปกครองส่วนท้กอา งถิ่นอื่นที่มี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สําและองค์
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กฎหมายจัดตั้ง
“องค์กการปกครองส่วนท้
่นแห่งพื้นที่” หมายความว่
หารส่วนตําบล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัอกงถิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา า องค์การบริ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เทศบาล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายความรวมถึง
านักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์การบริหารส่วสํนจั
หวัด และกรุงเทพมหานคร
“จังหวัด” ไม่หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หมายความรวมถึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ไ ม่ ห มายความรวมถึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
“อํ า เภอ”
ง กิ่ ง อํ า เภอ แต่
ง เขตใน
กรุงเทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผู
้เป็นหัวหน้าประจํากิ่งอําเภอ
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่
า นายกองค์การบริหารส่วนตําสํบล
นายกเทศมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายกเมืองพัทยา และหัวหน้าผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่อื่น
ชาการ” หมายความว่กาา ผู้บัญชาการป้
นและบรรเทาสาธารณภั
สํ“ผู
านั้บกัญ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สําอนังกั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยแห่งชาติ
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการกลาง ผู้อํานวยการจังหวัด ผู้อํานวยการ
าเภอ ผู้อํานวยการท้อกงถิา ่น และผู้อํานวยการกรุ
งเทพมหานคร กา
สํานักอํงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“เจ้าพนักงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญัตินี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บรรเทาสาธารณภัสํยานัในพื
้นที่ต่าง ๆ ตามพระราชบั
“อาสาสมั ค ร” หมายความว่ า อาสาสมั ค รป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ นตาม
สํานักพระราชบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวง
ระเบียบ ข้อกบัา งคับและประกาศเพื
่อปฏิบัติการตามพระราชบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกบททั
า ่วไป

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั
ยแห่งชาติ เรียกโดยย่อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ว่า “กปภ.ช.” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็น
รั ฐกมนตรี
ว่ า การกระทรวงมหาดไทย
เป็ นกรองประธานกรรมการคนที
่ ห นึ่ ง
สํานักประธานกรรมการ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๓-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวง
สํานักการพั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่นคงของมนุสําษนัย์กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ฒนาสังคมและความมั
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปลัดสํากระทรวงคมนาคม
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านักงบประมาณ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งชาติ ผู้
สื่อสาร ปลัดกระทรวงสาธารณสุ
ข ผู้อํานวยการสํ
ผู้บัญชาการตํารวจแห่
บั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด ผู้ บั ญ ชาการทหารบก ผู้ บั ญ ชาการทหารเรื อ ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินห้าคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มี
ความรู้ ความเชี่ยสํวชาญ
หรือประสบการณ์ทกี่เากี่ยวข้องกับการผั
เมือง และการป้องกันกและบรรเทา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สาธารณภัย เป็นกรรมการ
ให้อธิบกาดีเป็นกรรมการและเลขานุ
การ และให้แต่กงาตั้งข้าราชการในกรมป้
องกันและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บรรเทาสาธารณภัยจํานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๗ ให้ กปภ.ช. มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๑) กํากหนดนโยบายในการจั
ดทําแผนการป้องกันกและบรรเทาสาธารณภั
ยแห่งชาติ

(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามมาตรา ๑๑ (๑) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
(๓) บูรณาการพัฒนาระบบการป้
องกันและบรรเทาสาธารณภัยสําระหว่
างหน่วยงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ
คําแนะนํา ปรึกษาและสนั
บัติหน้าที่ในการป้องกันกและบรรเทา
สํ(๔)
านักให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บสนุนการปฏิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สาธารณภัย
(๕) วางระเบี
ยบเกี่ยสํวกัานับกค่งานคณะกรรมการกฤษฎี
าตอบแทน ค่าทดแทนกา และค่าใช้จ่าสํยในการดํ
าเนินการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
สํ(๖)
านักปฏิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
บัติการอื่นใดตามที่บกัญา ญัติไว้ในพระราชบั
ญญัตินี้หรือกฎหมายอืก่นา หรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บั ติ ก ารตามอํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ในการปฏิ
า นาจหน้ า ที่ ใ นวรรคหนึ
่ ง กปภ.ช.
จะแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดแทนหรื อ ตามที่ ม อบหมายก็ ไ ด้ ทั้ ง นี้ ให้ นํ า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บทบัญญัติในมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
เพื่อประโยชน์
ในการปฏิ
ัติการตามอํานาจหน้าทีกา่ตามวรรคหนึ่งสํากปภ.ช.
อาจเรียก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาร่วม
ประชุมหรือชี้แจงหรื
ข้อมูลก็ได้
สํานัอกให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก้ทงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรากา๘ ให้กรรมการผู
รงคุณวุฒิอยู่ในตําแหน่กงาคราวละสี่ปี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในกรณี ที่ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น จากตํ า แหน่ ง ก่ อ นวาระ หรื อ ในกรณี ที่
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า งตั้งไว้แล้ว
คณะรัฐมนตรีแต่งสํตัานั้งกรรมการผู
้ทรงคุณวุฒิเพิก่มาขึ้นในระหว่าสํงทีานั่กกรรมการผู
้ทรงคุณวุฒิซึ่งกแต่
ยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทน หรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่ม
สํานักขึงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับกวาระที
่เหลืออยูสํา่ขนัองกรรมการผู
้ทรงคุณวุฒิซกาึ่งได้แต่งตั้งไว้แสํล้าวนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ
่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิใ หม่ ให้ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ซึ่ง พ้ น จากตํา แหน่ ง ตามวาระนั้น อยู่ ใ นตํ า แหน่ ง เพื่ อ
าเนินงานต่อไปจนกว่ากจะมี
้ทรงคุณวุฒิใหม่ กา
สํานักดํงานคณะกรรมการกฤษฎี
า การแต่งตั้งสํกรรมการผู
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๔-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ ทั้งนี้
สํานักไม่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เกินสองวาระติดต่อกักนา
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํางนัตามวาระตามมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีก๘า กรรมการ
๙ นอกจากการพ้กาน จากตํ า แหน่

ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) ตาย
โดยยื่นหนังสือลาออกต่
อประธานกรรมการ
สํ(๒)
านักลาออก
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก
(๔) เป็กนาบุคคลล้มละลาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
สํ(๖)
านักได้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านัจกํางานคณะกรรมการกฤษฎี
า บความผิด
รับโทษจําคุกโดยคําพิกพา ากษาถึงที่สุดสํให้
คุก เว้นแต่เป็นโทษสํากหรั
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๐ การประชุมของ กปภ.ช. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคราวใดสํานัถ้กางานคณะกรรมการกฤษฎี
ประธานกรรมการไม่อยูกา่ในที่ประชุมหรืสํอานัไม่กสงานคณะกรรมการกฤษฎี
ามารถปฏิบัติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานคนที่หนึ่งไม่อยู่ใน
ที่ประชุมหรือไม่สสํามารถปฏิ
บัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานคนที
นประธานในที่ประชุกมา ถ้าประธาน
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํ่สาองเป็
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กรรมการและรองประธานกรรมการทั้งสองไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
่งมาประชุมเลืกอา กกรรมการคนหนึ
่งเป็นประธานในที่ประชุกามสําหรับการประชุ
คราวนั้น
สํานักกรรมการซึ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักมงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่งเป็นเสียงชี้
การลงคะแนน ถ้าสํคะแนนเสี
ยงเท่ากัน ให้ประธานในที
่ประชุสํมาออกเสี
ยงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ
ขาด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๑ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ ใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ของประเทศ โดยมี อํ า นาจหน้ า ที่
งต่อไปนี้
สํานักดังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) จัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสนอ กปภ.ช. เพื่อขอ
อนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) จัดให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อหามาตรการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้
สํานักมีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประสิทธิภาพ
(๓) ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ
นักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัอกงกั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ย และให้
องค์กรปกครองส่สํวานท้
งถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน
ในการป้
นและบรรเทาสาธารณภั
การสงเคราะห์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย ผู้ได้รับภยันตราย หรือผู้ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา า ให้คําปรึสํกาษา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาองกันและบรรเทาสาธารณภั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๔) แนะนํ
และอบรมเกี่ยวกับการป้
ยแก่
หน่วยงานของรัฐ สํองค์
กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๕) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการตามแผนการป้องกันและ
ยในแต่กาละระดับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักบรรเทาสาธารณภั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๕-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่
สํานักผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กปภ.ช. หรืสํอานัคณะรั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
้บัญชาการ นายกรัฐมนตรี
ฐมนตรีมอบหมาย กา
เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตาม (๑)
สํ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วนท้องถิ่นทีสํา่เนักีก่ยงานคณะกรรมการกฤษฎี
แล้ว ให้หน่วยงานของรั
ฐและองค์กรปกครองส่
วข้องปฏิบัติการให้เป็กนาไปตามแผน
ดังกล่าว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในการจัดทํ าแผนการป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัย แห่งชาติ ตาม (๑) ให้ ก รม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภั
ยร่วมกับหน่วยงานของรั
ฐที่เสํกีา่ยนัวข้
องและตัวแทนองค์กรปกครองส่
วน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ท้องถิ่นแต่ละประเภทมาปรึกษาหารือและจัดทํา ทั้งนี้ จะจัดให้หน่วยงานภาคเอกชนเสนอข้อมูลหรือ
นเพื่อประกอบการพิ
ดทําแผนด้วยก็ได้ กา
สํานักความเห็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จารณาในการจั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต าม (๓) (๔) (๕) และ (๖) กรมป้ อ งกั น และ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า บัติงานใน
บรรเทาสาธารณภัสํายนัจะจั
ดให้มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภั
ยขึ้นในบางจังหวัดเพื่อกปฏิ
จังหวัดนั้นและจังหวัดอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกันได้ตามความจําเป็น และจะให้มีสํานักงานป้องกันและ
สํานักบรรเทาสาธารณภั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ด ขึ้น เพื่อ กํสําานักักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บัติก ารป้สํอางกั
นักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ย จังกหวั
ดูแ ลและสนับสนุน การปฏิ
และบรรเทา
สาธารณภัยในจังหวัดหรือตามที่ผู้อํานวยการจังหวัดมอบหมายด้วยก็ได้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๒ แผนการป้
องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตสําามมาตรา
๑๑ (๑)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
มาตรการ และงบประมาณที
นต้องใช้ในการป้องกันกและบรรเทา
สํ(๑)
านักแนวทาง
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํ่จานัําเป็
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สาธารณภัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
(๒) แนวทางและวิ
ธสํี กาารในการให้
ความช่ วยเหลื
อดร้อนที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอ และบรรเทาความเดื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เกิดขึ้นเฉพาะหน้าและระยะยาวเมื่อเกิดสาธารณภัย รวมถึงการอพยพประชาชน หน่วยงานของรัฐ
สํานักวงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ผู้ประสบภัสํยานัการดู
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ข และ
และองค์กรปกครองส่
นท้องถิ่น การสงเคราะห์
แลเกี่ยวกับการสาธารณสุ
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารและการสาธารณูปโภค
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่นที่รับผิดชอบในการดํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๓) หน่กาวยงานของรัฐสํและองค์
กรปกครองส่วนท้อกงถิ
าเนินการ
ตาม (๑) และ (๒) และวิธีการให้ได้มาซึ่งงบประมาณเพื่อการดําเนินการดังกล่าว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) แนวทางในการเตรียมพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้และ
ดระบบการปฏิบัติการในการดํ
าเนินการป้
งกันและบรรเทาสาธารณภั
กบุคลากรและ
สํานักจังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ย รวมถึงการฝึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประชาชน
อมแซมกาบูรณะ ฟื้นฟู สํและให้
ความช่วยเหลือประชาชนภายหลั
ง
สํ(๕)
านักแนวทางในการซ่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ที่สาธารณภัยสิ้นสุด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ส อดคล้ อ งและครอบคลุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การกํกาาหนดเรื่อ งตามวรรคหนึ
่ง จะต้อ งกํา หนดให้
ม ถึง
สาธารณภัยต่าง ๆ โดยอาจกําหนดตามความจําเป็นแห่งความรุนแรงและความเสี่ยงในสาธารณภัย
สํานัทกี่มงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ไขหรือปรับสํปรุ
านังกกฎหมาย
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ด้านนั้น และในกรณี
ีความจําเป็นต้องมีการแก้
ระเบียบ ข้อบักงาคับ หรือมติ
ของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ระบุไว้ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติด้วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๓ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการมีสํอาํานันาจควบคุ
มและกํากับการป้องกันและ
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บรรเทาสาธารณภัยทั่วราชอาณาจักรให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๖-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

และพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ให้มีอํานาจบังคับบัญชาและสั่งการผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ
สํานักผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กงาน และอาสาสมั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
้ช่วยผู้อํานวยการ เจ้าพนั
ครได้ทั่วราชอาณาจักกรา
ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้บัญชาการในการ
สํ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีมกีอาํานาจบังคับ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภั
ย และปฏิบัติหกน้า าที่ตามที่ผู้บสํัญาชาการมอบหมายโดยให้
บัญชาและสั่งการตามวรรคหนึ่งรองจากผู้บัญชาการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๔ ให้อธิบดีเป็นผูก้อาํานวยการกลางมี
น้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภั
ย
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัหกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

ทั่วราชอาณาจักร และมีอํานาจควบคุมและกํากับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ
้ช่วยผู้อํานวยการ เจ้าพนั
คร ได้ทั่วราชอาณาจักการ
สํานักผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กงาน และอาสาสมั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ง หวั ด เป็ นสํผูา้ อนัํ ากนวยการจั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
๑๕ ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั
ง หวั ด รั บ ผิ กดาชอบในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยจังหวั ด ซึสํ่ งาต้นัอกงสอดคล้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๑) จักดาทําแผนการป้สํอานังกักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นและบรรเทาสาธารณภั
องกับ

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) กํากับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครขององค์
กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๓) กํากับดูแลองค์กรปกครองส่
วนท้องถิ่นให้จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์สําเครื
่องมือเครื่องใช้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ยานพาหนะ และสิ่งอื่น เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่กําหนดในแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั
ยจังหวัด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) ดําเนินการให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสงเคราะห์
้องต้นแก่ผู้ประสบภัยกาหรือผู้ได้รับภยั
อเสียหายจากสาธารณภั
ยรวมตลอดทั
้งการรักษา
สํานักเบื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานนักตรายหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ความสงบเรียบร้อยและการปฏิบัติการใด ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํ(๕)
านักสนั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บสนุนและให้ความช่กาวยเหลือแก่อสํงค์านักกรปกครองส่
วนท้องถิ่นในการป้
องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๖) ปฏิกาบัติหน้าที่อื่นตามที
่ผู้บัญชาการและผู้อํานวยการกลางมอบหมาย
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) (๔) และ (๕) ให้ผู้อํานวยการจังหวัดมี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อํานาจสั่งการหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ในจังหวัด ให้ดําเนินการในการ
องกันและบรรเทาสาธารณภั
องกันและบรรเทาสาธารณภั
ยจังหวัสําดนักและมี
อํานาจสั่ง
สํานักป้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยตามแผนการป้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การ ควบคุ ม และกํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องเจ้ า พนั ก งานและอาสาสมั ค รให้ เ ป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัตินสํี้ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัอกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยจังหวัดตามมาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๑๖ แผนการป้
งกันและบรรเทาสาธารณภั
๑๕ (๑)

อย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญตามมาตรา ๑๒ และสาระสําคัญอื่นดังต่อไปนี้
สํ(๑)
านักการจั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา างและผู้มี
ดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิ
จเมืสํา่อนัเกิกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดสาธารณภัยขึ้น โครงสร้
อํานาจสั่งการด้านต่าง ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๒) แผนและขั
้นตอนขององค์
กรปกครองส่วนท้กอา งถิ่น ในการจัสําดนัหาวั
สดุ อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้สําและยานพาหนะ
เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั
ย
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดให้มีเครื่องหมาย
ญญาณหรือสิ่งอื่นใด ในการแจ้
งให้ประชาชนได้
ทราบถึงการเกิดหรืกาอจะเกิดสาธารณภั
สํานักสังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักยงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๗-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๔) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน
สํานักท้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
องถิ่น

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๕) แผนการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๗ ในการจัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ให้ผู้ว่า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
้ว่าราชการจังหวัด เป็นกประธานกรรมการ
สํ(๑)
านักผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) รองผู้ ว่า ราชการจัง หวั ดซึ่ งผู้ ว่า ราชการจัง หวั ดมอบหมาย เป็ น รองประธาน
สํานักกรรมการ
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกหรือผู้บังคับการจังหวัดทหารบกหรือผู้แทนเป็นรอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประธานกรรมการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๕) กรรมการอื
่น ประกอบด้
วย
(ก) ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่ประจําอยู่ในพื้นที่จังหวัดตามจํานวนที่ผู้ว่าราชการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จังหวัดเห็นสมควรแต่งตั้ง
(ข) ผู้แทนองค์กรปกครองส่
วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่จํานวนเจ็ดคน
ซึ่งประกอบด้วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้แทนเทศบาลจํานวนสองคนและผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนห้าคน
ผู้ แทนองค์การสาธารณกุ
ศลในจัสํงาหวั
ดตามจํานวนที่ผู้ว่าราชการจั
งหวัด
สํานัก(ค)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เห็นสมควรแต่งตั้ง
(๖) หักวหน้
นและบรรเทาสาธารณภั
องกัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าสํานักงานป้
สํานัอกงกังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยจังหวัด หรืสํอาผูนั้แกทนกรมป้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
และบรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการและเลขานุการ
สํในกรณี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ที่จังหวัดใดเป็ นที่ ตกั้งาของสถาบันการศึ
กษาระดับอุดมศึกษากาให้พิจารณา
แต่งตั้งผู้บริหารของสถาบันการศึกษานั้น เป็นที่ปรึกษาหรือกรรมการตามจํานวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
สํานักเห็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นสมควร
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่จัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ภัยจังหวัดเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อประกาศใช้ต่อไป
การปฏิกาบัติหน้าที่และการประชุ
มของคณะกรรมการตามวรรคหนึ
เป็นไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํา่นัง กให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ผู้ว่าราชการจังหวัดกําหนด
ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภั
นว่าแผนการป้องกันกและบรรเทา
สํในกรณี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัยกเห็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สาธารณภัยจังหวัดไม่สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ให้แจ้งให้ผู้ว่า
สํานักราชการจั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งหวัดทราบเพืก่อาดําเนินการแก้สํไาขให้
แล้วเสร็จภายในสามสิบกาวันนับแต่วันทีสํ่ได้านัรกับงานคณะกรรมการกฤษฎี
แจ้ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านังกหวั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งหวั ด มี
๑๘ ให้นายกองค์กกาารบริหารส่วสํนจั
ดเป็นรองผู้อํานวยการจั

หน้าที่ช่วยเหลือผู้อํานวยการจังหวัดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
สํานักผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
้อํานวยการจังหวัดมอบหมาย

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๘-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๙ ให้นายอําเภอเป็นผู้อํานวยการอําเภอ รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ใน
สํานักการป้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
องกันและบรรเทาสาธารณภั
ยในเขตอํ
าเภอของตน และมีหกน้าาที่ช่วยเหลือผูสํา้อนัํากนวยการจั
งหวัด
ตามที่ได้รับมอบหมาย
สํในการปฏิ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าเภอ มี
บัติหน้าที่ของผู้อํากนวยการอํ
าเภอตามวรรคหนึ
่ง ให้ผู้อํานวยการอํ
อํานาจสั่งการหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในเขตอําเภอให้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดําเนินการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
และมีอํานาจสั่งการ
ม และกํากับดูแกลการปฏิ
บัติหน้สําานัทีก่ขงานคณะกรรมการกฤษฎี
องเจ้าพนักงานและอาสาสมั
ครให้
สํานักควบคุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กา
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทา
สํานัอกงถิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า องถิ่นขององค์
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
า งพื้นที่นั้น
สาธารณภัยในเขตท้
่นของตน โดยมีผู้บริหการท้
รปกครองส่วนท้องถิ่นกแห่
เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในฐานะผู้ อํ า นวยการท้ อ งถิ่ น และมี ห น้ า ที่ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ อํ า นวยการจั ง หวั ด และ
สํานักผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่ได้รับมอบหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
้อํานวยการอําเภอตามที
ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อํานวยการท้องถิ่นมี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้สําานัพนั
กงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเป็น
ผู้ช่วยผู้อํานวยการท้
่น รับผิดชอบและปฏิกบา ัติหน้าที่ในการป้
งกันและบรรเทาสาธารณภั
สํานัอกงถิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยในเขต
ท้องถิ่นของตนและมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อํานวยการท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภั
ย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๑ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ใด ให้ผู้อํานวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นมีหน้าที่
าดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั
ยโดยเร็ว และแจ้งให้กผาู้อํานวยการอําสํเภอที
่รับผิดชอบใน
สํานักเข้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เขตพื้นที่นั้นและผู้อํานวยการจังหวัดทราบทันที
บัติหน้าที่ตามวรรคหนึ
องถิ่นมีอํานาจหน้ากทีา่ ดังต่อไปนี้
สํในการปฏิ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ง ให้ผู้อํานวยการท้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๑) สั่งข้าราชการฝ่ายพลเรือน พนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
สํานักเจ้งานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
าพนักงาน อาสาสมัคกรา และบุคคลใดสําๆนักในเขตองค์
กรปกครองส่กวานท้องถิ่นแห่งสํพืานั้นกทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
่ที่เกิดสาธารณ
ภัย ให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจําเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํ(๒)
านักใช้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํา่นัอกงมื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อ าคาร สถานที่ วั สกดุา อุ ป กรณ์ เครื
อ เครื่ อ งใช้ และยานพาหนะของ
หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยเท่าที่
สํานักจํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
าเป็นเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั
ย
(๓) ใช้เครื่องมือสื่อสารของหน่วยงานของรัสํฐานัหรืกงานคณะกรรมการกฤษฎี
อเอกชนทุกระบบที่อยูก่ในเขตองค์
กร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
า
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยหรือท้องที่ที่เกี่ยวเนื่อง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๙-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๔) ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการป้องกันและบรรเทา
สํานักสาธารณภั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ย

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๕) สั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากพื้นที่ อาคารหรือสถานที่ที่กําหนด
สํ(๖)
านักจังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ดให้มีการสงเคราะห์ผู้ปการะสบภัยโดยทัสํา่วนัถึกงงานคณะกรรมการกฤษฎี
และรวดเร็ว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๒ เมื่ อ มี ก รณี ต ามมาตรา ๒๑ เกิ ด ขึ้ น ให้ ผู้ อํ า นวยการอํ า เภอ และ
ผู้อํานวยการจังหวัสําดนัมีกองานคณะกรรมการกฤษฎี
ํานาจหน้าที่เช่นเดียวกักาบผู้อํานวยการท้
่น โดยในกรณีผู้อํานวยการอํ
าเภอ
สํานัอกงถิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ให้สั่งการได้สําหรับในเขตอําเภอของตน และในกรณีผู้อํานวยการจังหวัด ให้สั่งการได้สําหรับในเขต
งหวัด แล้วแต่กรณี กา
สํานักจังานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่ผู้อํานวยการท้องถิ่นมีความจําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กรปกครองส่
สํานัวกนท้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ให้แจ้งให้
ของรัฐหรือหน่วยงานของรั
ฐที่อยู่นอกเขตขององค์
องถิ่นแห่งพื้นที่ของตน
ผู้อํานวยการอําเภอหรือผู้อํานวยการจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อสั่งการโดยเร็วต่อไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัยกใดงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ในกรณีกาจําเป็นเพื่อประโยชน์
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั
ผู้อํานวยการ
จังหวัดจะสั่งการให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลใด
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กระทําหรืองดเว้นสําการกระทํ
าใดที่มีผลกระทบต่อการป้องกัสํนานัและบรรเทาสาธารณภั
ยนั้นก็ได้ คําสั่ง
ดังกล่าวให้มีผลบังคับเป็นระยะเวลาตามที
่กําหนดในคําสั่ง แต่ต้องไม่เกินยี่สิบสีสํ่ชานัั่วกโมง
ในกรณีที่มี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความจําเป็นต้องให้คําสั่งดังกล่าวมีผลบังคับเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ให้เป็นอํานาจของผู้บัญชาการที่จะสั่ง
การได้ตามความจํสําาเป็
แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวัน กา
นักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่พื้นที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยตามวรรคหนึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
้อํานวยการท้องถิ่นหลายคน
ผู้อํานวยการท้
องถิ่นคนหนึ่งคนใด กจะใช้
บัติหน้าที่ตาม
สํานักผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า อํานาจหรืสํอานัปฏิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรา ๒๑ ไปพลางก่อนก็ได้ แล้วให้แจ้งผู้อํานวยการท้องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๓ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
สํานักพืงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ้อํานวยการท้
สํานัอกงถิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
้นที่ใด ให้เป็นหน้าที่ขกองผู
่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรืกอาใกล้เคียงกับองค์
รปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น ที่จะสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรากา๒๔ เมื่อเกิดสํสาธารณภั
ย ให้เป็นหน้าที่ของเจ้
ต้องเข้า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าพนักงานทีสํ่ปานัระสบเหตุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ดําเนินการเบื้องต้นเพื่อระงับสาธารณภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อํานวยการท้องถิ่นที่รับผิดชอบใน
พื้นที่นั้นเพื่อสั่งการต่
และในกรณีจําเป็นอักนาไม่อาจหลีกเลีสํ่ยานังได้
ให้เจ้าพนักงานมีอํานาจดํ
สํานัอกไป
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าเนินการ
ใด ๆ เพื่อคุ้มครองชีวิตหรือป้องกันภยันตรายที่จะเกิดแก่บุคคลได้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยและภยันตรายจากสาธารณภัยนั้นใกล้จะถึง
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
นักองานคณะกรรมการกฤษฎี
ผู้ อํานวยการมีอํสําานาจสั
่งให้ เจ้า พนั กงานดัดกแปลง
ทํ าลายสําหรื
เคลื่อนย้ ายสิ่ง ก่ อสร้ ากงา วั ส ดุ หรื อ
ทรัพย์สินของบุคคลใดที่เป็นอุปสรรคแก่การบําบัดปัดป้องภยันตรายได้ ทั้งนี้ เฉพาะเท่าที่จําเป็นแก่
สํานักการยั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยหายที่จะเกิ
สําดนัขึก้นงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บยั้งหรือแก้ไขความเสี
จากสาธารณภัยนั้น กา
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกรณีมีความจํ
าเป็นต้องดําเนินการเพื่อป้องกันภัย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ต่อส่วนรวมด้วยโดยอนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในกรณีที่การดัดแปลง ทําลาย หรือเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินจะมี
สํานักผลทํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ย หายเพิ่ มสํขึา้ นนัแก่
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
า ให้ เ กิ ด สาธารณภักาย ขึ้ น ในเขตพืสํ้ นานัทีก่ องานคณะกรรมการกฤษฎี
ื่ น หรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี
เ ขตพื้ น ที่ อื่ น
ผู้อํานวยการท้องถิ่นจะใช้อํานาจตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองมิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้อํานวยการจังหวัสํดานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๖ เมื่อมีกรณีที่เจ้าพนักงานจําเป็นต้องเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ที่อยู่
ใกล้เคียงกับพื้นทีสํ่ทาี่เนักิกดงานคณะกรรมการกฤษฎี
สาธารณภัยเพื่อทําการป้
ย ให้กระทํกาาได้เมื่อได้รับ
กา องกันและบรรเทาสาธารณภั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
อนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่
้นหรือเมื่ออยู่ภกายใต้
้อํานวยการ ก็ให้กระทํ
อผู้ครอบครอง
สํานักในเวลานั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า การควบคุสํามนัของผู
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าได้แม้เจ้าของหรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
จะไม่ได้อนุญาต
สํในกรณี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ที่ท รัพย์สิน ที่อ ยู่ใ นอาคารหรื
อสถานที
่ต ามวรรคหนึ่ง เป็น สิก่งาที่ทําให้เ กิด
สาธารณภัยได้ง่าย ให้เจ้าพนักงานมีอํานาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองขนย้ายทรัพย์สินนั้นออก
สํานักจากอาคารหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อสถานที่ดกังากล่าวได้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานตามวรรคสอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้เจ้าพนักงานมีอํานาจขนย้ายทรัพย์สินนั้นได้ตามความจําเป็สํนานัแก่
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยเจ้าพนักงานไม่ต้องรับผิดชอบบรรดาความเสี
ยหายอันเกิดจากการกระทําดังกล่สําาวนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๗ ในการบรรเทาสาธารณภั
ยสํผูานั้อกํางานคณะกรรมการกฤษฎี
นวยการและเจ้ าพนักกงานซึ
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
า ่ ง ได้ รั บ

มอบหมายจากผู้อํานวยการมีอํานาจหน้าที่ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) จักดาให้มีสถานที่ชสํั่วานัคราวเพื
่อให้ผู้ประสบภัยกอยูา ่อาศัยหรือรัสํบาการปฐมพยาบาล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และการรักษาทรัพย์สินของผู้ประสบภัย
สํ(๒)
านักจังานคณะกรรมการกฤษฎี
ดระเบียบการจราจรชัก่วาคราวในพื้นทีสํ่ทานัี่เกิกดงานคณะกรรมการกฤษฎี
สาธารณภัยและพื้นทีก่ใากล้เคียงเพื่อ
ประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๓) ปิกดากั้นมิให้ผู้ไม่มีสสํ่วานันเกี
่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ทกี่เากิดสาธารณภัยสํและพื
้นที่ใกล้เคียง
(๔) จัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันเหตุโจรผู้ร้าย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๕) ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และช่วยขนย้ายทรัพย์สินในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและ
้นที่ใกล้เคียง เมื่อเจ้าของหรื
พย์สินร้องขอ
สํานักพืงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อผู้ครอบครองทรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้ อํ า นวยการหรื อ เจ้ า พนั ก งานซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายจากผู้ อํ า นวยการจะจั ด ให้ มี
เครื่องหมายหรืออาณั
ิสัญญาณเพื่อใช้ในการกํกาาหนดสถานทีสํ่หารืนัอกการดํ
าเนินการใดตามวรรคหนึ
สํานักตงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่งก็ได้
ในการดํ า เนิ น การตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ผู้อํ า นวยการหรื อ เจ้ า พนั ก งานจะ
สํานักดํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้นที่เป็นผู้ดสํําาเนิ
นักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
าเนินการเองหรือมอบหมายให้
พนักงานฝ่
ายปกครองหรือตํารวจในพื
การ หรือช่วย
ดําเนินการก็ได้ และในกรณีตาม (๕) จะมอบหมายให้องค์การสาธารณกุศลเป็นผู้ดําเนินการหรือช่วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดําเนินการด้วยก็ไสํด้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักองานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๒๘ เมื่อเกิดสําหรื
ใกล้จะเกิดสาธารณภักยาขึ้นในพื้นที่ใดสําและการที
่ผู้ใดอยู่

อาศั ย ในพื้ น ที่นั้ นสํจะก่
อ ให้ เ กิ ด ภยั น ตรายหรื อ กี ด ขวางต่ อสํการปฏิ
บั ติ ห น้ า ที่ข องเจ้ า พนัก งาน ให้ ผู้
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อํานวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายมีอํานาจสั่งอพยพผู้ซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อยู่ในพื้นที่นั้นออกไปจากพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ เฉพาะเท่าที่จําเป็นแก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
สํานักภังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ย
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาจะเกิดสาธารณภั
สํานักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่อาศัยหรือ
๒๙ เมื่อเกิดหรือใกล้
ขึ้นในพื้นที่ใดและการอยู

ดํ า เนิ น กิ จ การใด ๆ ในพื้ น ที่ นั้ น จะเป็ น อั น ตรายอย่ า งร้ า ยแรง ผู้ บั ญ ชาการ รองผู้ บั ญ ชาการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้อํานวยการกลาง ผู้อํานวยการจังหวัด ผู้อํานวยการอําเภอ และผู้อํานวยการท้องถิ่นโดยความ
เห็นชอบของผู้อําสํนวยการอํ
าเภอ จะประกาศห้กาามมิให้บุคคลใด
เข้าไปอยู่อาศัยหรือดํากเนิา นกิจการใด
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัๆกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ในพื้นที่ดังกล่าวก็ได้ ประกาศดังกล่าวให้กําหนดระยะเวลาการห้ามและเขตพื้นที่ที่ห้ามตามที่จําเป็นไว้
วย
สํานักด้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา ย หายจาก
๓๐ ให้ผู้อํา นวยการในเขตพื
้น ทีสํ่าทนัี่รกับงานคณะกรรมการกฤษฎี
ผิด ชอบสํา รวจความเสี

สาธารณภัยที่เกิดขึ้นและทําบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้ง
สํานักออกหนั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
นักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และฟื้นฟูสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งสือรับรองให้ผู้ปกระสบภั
ยไว้เป็สํนาหลั
ฐานในการรับการสงเคราะห์

หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเคราะห์และการฟื้นฟู
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่ผู้ประสบภัยมีสิทธิได้รับจากทางราชการ พร้อมทั้งระบุหน่สํวายงานที
่เป็นผู้ให้การสงเคราะห์หรือฟื้นฟู
และสถานที่ติดต่อของหน่วยงานนั้นไว้ดสํ้วานัยกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทั้งนี้ ตามแบบที่อธิบดีกกําา หนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บรรดาเอกสารราชการของผู้ประสบภัยที่สูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัยที่
เกิดขึ้น เมื่อผู้ประสบภั
ยร้องขอต่อองค์กรปกครองส่
งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภักยา หรือที่เป็น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วนท้องถิสํา่นนัแห่
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ภูมิลําเนาของผู้ประสบภัย ให้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นแจ้งให้หน่วยงาน
ฐและองค์กรปกครองส่
วข้องทราบ และให้หน่กาวยงานของรัฐและองค์
กรปกครอง
สํานักของรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วนท้องถิ่นสํทีานั่เกีก่ยงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องออกเอกสารทางราชการดังกล่าวให้ใหม่ตามหลักฐานที่อยู่ในความครอบครอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ของตนส่งมอบให้สํแาก่นัผกู้ปงานคณะกรรมการกฤษฎี
ระสบภัยหรือส่งมอบผ่กาานทางองค์กรปกครองส่
วนท้องถิ่นแห่งพื้นกทีา่ที่เป็นผู้แจ้ง
ทั้งนี้ โดยผู้ประสบภัยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ แม้ว่าตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการออก
สํานักเอกสารราชการดั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหนดให้ตสํ้อางเสี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา การก็ตาม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งกล่าวจะกํ
ยค่าธรรมเนียมหรือค่าบริ
ในกรณีที่ผู้ประสบภัยหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินร้องขอหลักฐานเพื่อรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การสงเคราะห์หรือบริการอื่นใด ให้ผู้อํานวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ออกหนังสือรับรองให้ตาม
ยบที่กระทรวงมหาดไทยกํ
าหนด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักระเบี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๓๑ ในกรณีที่ เกิ ดกสาธารณภั
ย ร้สําายแรงอย่
า งยิ่ง นายกรั ฐ มนตรี
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ห รื อ รอง

นายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจสั่งการผู้บัญชาการ ผู้อํานวยการ หน่วยงานของรัฐ
สํานักและองค์
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า องถิ่นให้ดําสํเนิานันกการอย่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กรปกครองส่วกนท้
างหนึ่งอย่างใดเพืกา่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภั
ย
รวมตลอดทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ที่กําหนดก็ได้ โดยให้มีอํานาจเช่นเดียวกับผู้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักและมี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บัญชาการตามมาตรา
๑๓ และผู้อํานวยการตามมาตรา
๒๑
อํานาจกํากับและควบคุ
มการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ และ
สํานักเจ้งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั๒๕
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๙ ด้วย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
าพนักงานในการดําเนิกนาการตามมาตรา
มาตรา ๒๘ และมาตรา
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของนายกรั
ฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แล้วแต่
สํานักกรณี
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หมวด ๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๒ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้อํานวยการกรุงเทพมหานคร
รั บ ผิ ด ชอบในการป้
งกั น และบรรเทาสาธารณภั
เทพมหานคร และมี อกํ าานาจหน้ า ที่
สํานัอกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ย ในเขตกรุ
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดังต่อไปนี้
(๑) จักดาทํ า แผนการป้
น และบรรเทาสาธารณภั
ซึ่ ง ต้ อ ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําอนักงกังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ย กรุ ง เทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
สํ(๒)
านักกํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานังกเทพมหานคร
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ากับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมั
ครของกรุ
(๓) จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ และสิ่งอื่น เพื่อใช้ในการ
สํานักป้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัก่ งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั
ย ตามที
กํ า หนดในแผนการป้กอา งกั น และบรรเทาสาธารณภั
ย
กรุงเทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) ดําเนินการให้การสงเคราะห์เบื้องต้นแก่สําผนัู้ปกระสบภั
ย หรือผู้ได้รับภยันตราย หรือ
เสียหายจากสาธารณภัย รวมตลอดทั้งสํการรั
กษาความสงบเรียบร้อย และการปฏิสํบาัตนัิกการใด
ๆ ในการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บสนุนและให้ความช่กวา ยเหลือแก่องค์
วนท้องถิ่นซึ่งกมีาพื้นที่ติดต่อ
สํ(๕)
านักสนั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํากนัรปกครองส่
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
หรือใกล้เคียงในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๖) ปฏิกาบัติหน้าที่อื่นตามที
่ผู้บัญชาการและผู้อํานวยการกลางมอบหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต าม (๓) (๔) และ (๕) ให้ ผู้ อํ า นวยการ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กรุงเทพมหานครมีสําอนัํากนาจสั
่งการส่วนราชการและหน่
วยงานของกรุ
งเทพมหานคร รวมทัก้งาประสานกับ
หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักเพื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา องกันและบรรเทาสาธารณภั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
่อให้เป็นไปตามแผนการป้
ยกรุงเทพมหานคร
และมี
อํานาจสั่งการ
ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครของกรุงเทพมหานครให้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๓ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครตามมาตรา
๓๒ (๑) อย่างน้อยต้
สาระสําคัญตามมาตรา
ญอื่นดังต่อไปนี้
สํานัอกงมี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑๒ และสาระสํ
สํานัากคังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๑) การจัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โครงสร้างและผู้มี
สํานักอํงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านาจสั่งการด้านต่าง ๆกาในการป้องกันสํและบรรเทาสาธารณภั
ย กา
(๒) แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อใช้ในการป้องกัสํานนัและบรรเทาสาธารณภั
ย กา
(๓) แผนและขั้นตอนในการจัดให้มีเครื่องหมายสัญญาณ หรือสิ่งอื่นใด ในการแจ้งให้
สํานักประชาชนได้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ดหรือจะเกิสํดาสาธารณภั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทราบถึงการเกิ
ย
(๔) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั
ยในเขตกรุงเทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๕) แผนการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศลในเขตกรุงเทพมหานคร

- ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๔ ในการจัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
สํานักให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่
งตั้งสํคณะกรรมการขึ
้นคณะหนึ่ง กประกอบด้
วย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ
สํ(๒)
านักปลั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดกรุงเทพมหานคร เป็กานรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการอื่น ประกอบด้วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ก) ผู้แทนส่วนราชการหรือหน่วยงานของกรุงเทพมหานครตามจํานวนที่ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครเห็
นสมควรแต่งตั้ง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ข) ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศ ลในเขตกรุกงาเทพมหานครตามจํ
า นวนที่ ผู้ ว่ า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(ค)
กา ผู้ แ ทนองค์ กสําารสาธารณกุ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งตั้ง
สํานัก(ง)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ผู้ แ ทนชุ ม ชนในเขตกรุ
ง เทพมหานครตามจํ
า นวนที่ ผกู้ วา่ า ราชการ
กรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นการศึกษาระดั
สํานับกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ให้แต่งกตัา ้งผู้แทนกระทรวงกลาโหมและผู
้แทนสถาบั
อุดมศึกษาเป็น
ที่ปรึกษาหรือกรรมการตามจํานวนที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่จัดสํทํานัากแผนการป้
องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยกรุงเทพมหานครเสนอผู้ว่าราชการกรุ
งเทพมหานครเพื่อประกาศใช้ต่อไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกํ
าหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรากา๓๕ ให้ปลัดกรุ
นรองผู้อกําานวยการกรุงเทพมหานครมี
หน้าที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานังกเทพมหานครเป็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ช่วยเหลือผู้อํานวยการกรุงเทพมหานครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่อื่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และให้นําสํความในวรรคสองของมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๒ มาใช้
ตามที่ผู้อํานวยการกรุ
งเทพมหานครมอบหมาย
บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้อํานวยการกรุงเทพมหานครด้วยโดยอนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาบ ผิ ด ชอบ และอํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความรั
า นาจหน้ า ที่ ข องปลั กดากรุ ง เทพมหานครในฐานะรอง
ผู้ อํ า นวยการกรุ ง เทพมหานครตามวรรคหนึ่ ง ปลั ด กรุ ง เทพมหานครจะมอบหมายให้ ร องปลั ด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรุงเทพมหานครเป็นผู้ช่วยปฏิบัติด้วยก็ได้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๖ ให้ ผู้ อํ า นวยการเขตในแต่ ล ะเขตของกรุ ง เทพมหานคร เป็ น ผู้ ช่ ว ย
ผู้อํานวยการกรุงสํเทพมหานครรั
บผิดชอบและปฏิ
องกันและบรรเทาสาธารณภั
ยใน
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บัติหน้าที่ใสํนการป้
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เขตของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อํานวยการกรุงเทพมหานครตามที่ได้รับมอบหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บัติหน้าที่ขสํองผู
านัก้ชงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ในการปฏิ
่วยผู้อํานวยการกรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ
่ง ให้ผู้ช่วย
ผู้อํานวยการกรุงเทพมหานคร มีอํานาจสั่งการส่วนราชการและหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่อยู่ใน
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา องกันและ
เขตพื้นที่ให้ช่วยเหลื
หรือร่วมมือในการป้อกงกัา นและบรรเทาสาธารณภั
ยตามแผนการป้
บรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร และมีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่
สํานักของเจ้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ครของกรุสํงาเทพมหานครให้
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
าพนักงานและอาสาสมั
เป็นไปตามพระราชบั
ญญัตสําินนัี้ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความรับผิดชอบ และอํานาจหน้าที่ของผู้อสํําานวยการเขตในฐานะผู
้ช่วยผู้อํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ผู้อํานวยการเขตจะมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อํานวยการเขต
นผู้ช่วยปฏิบัติด้วยก็ได้กา
สํานักเป็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยขึ้นในเขตกรุสํางนัเทพมหานคร
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๓๗ เมื่อเกิดสํหรื
คาดว่าจะเกิดสาธารณภั
ให้

ผู้ช่วยผู้อํานวยการกรุงเทพมหานครมีหน้าที่เข้าดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้อํานวยการกรุ
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
และแจ้งให้ผู้อํานวยการกรุ
งเทพมหานครและรองผู
เทพมหานครทราบทันกทีา
ให้นําความในมาตรา ๒๑ วรรคสอง มาตรา ๒๒ วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา ๒๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ มาใช้บังคับกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภั
ยในเขตกรุงเทพมหานครด้
วยโดยอนุ
โลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๓๘ ในกรณีทสําี่มนัีคกวามจํ
าเป็นที่จะต้องได้รกับาความช่วยเหลืสํอาจากเจ้
าหน้าที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
รัฐผู้ใดหรือหน่วยงานของรัฐใดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และเมื่อ
ให้ผู้อํานวยการกรุสํางนัเทพมหานครแจ้
งให้เจ้าหน้กาาที่ของรัฐผู้นั้นสําหรื
หน่วยงานของรัฐนั้นทราบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นหรือหน่วยงานของรัฐนั้น แล้วแต่กรณี ได้รับแจ้งแล้ว ให้เป็นหน้าที่ที่จะต้อง
สํานักดํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อในการป้อสํางกั
นักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
าเนินการให้ความช่วยเหลื
และบรรเทาสาธารณภักยา ที่เกิดขึ้นในเขตกรุ
งเทพมหานคร
ตามที่ได้รับแจ้งโดยเร็ว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๔
เจ้าพนักงานและอาสาสมัคร

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรากา๓๙ ให้ผู้อํานวยการมี
อํานาจแต่งตั้งเจ้าพนั
าที่ ดังต่อไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กากงานเพื่อปฏิบสําัตนัิหกน้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๑) ผู้ อํ า นวยการกลาง มี อํ า นาจแต่ ง ตั้ ง เจ้ า พนั ก งานให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ทั่ ว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชอาณาจักร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ผู้อํานวยการจังหวัด มีอํานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตจังหวัด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัมีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ปฏิบัติหน้สําาทีนั่ไกด้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๓) ผู้อกําา นวยการอําเภอ
อํานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้
ในเขตอําเภอ
(๔) ผู้ อํ า นวยการท้ อ งถิ่น มีอํ า นาจแต่ งตั้ งเจ้ าพนั กงานให้ป ฏิ บัติ หน้ า ที่ไ ด้ ใ นเขต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
(๕) ผู้อกาํานวยการกรุงสํเทพมหานคร
มีอํานาจแต่งตัก้งาเจ้าพนักงานให้
บัติหน้าที่ได้ใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําปนักฏิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เขตกรุงเทพมหานคร
เกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิ
าพนักงานให้เป็นไปตามระเบี
ยบที่
สํหลั
านักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บัติหน้าทีสํ่ขานัองเจ้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ผู้อํานวยการหรือเจ้าพนักงานพบเห็นว่าอาคารหรือสถานที่ใด
สํานัเกิกดงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อมีวัสดุหรืสํอาสินั่งกของใดในอาคารหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ใดที่อาจ
มีสภาพที่อาจก่อให้
สาธารณภัยได้โดยง่ายหรื
อสถานที
ก่อให้เกิดสาธารณภัยได้ ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นทราบเพื่อตรวจสอบ
สํานักตามอํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านาจหน้าที่ต่อไปกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๑ ให้ผู้ อํานวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติ

าที่ดังต่อไปนี้
สํานักหน้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) ให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บั ติ ห น้ า ทีสํ่ อาื่ นนักตามที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๒) ปฏิ
่ ผู้ อํ า นวยการมอบหมายและตามระเบี
ย บที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
สํการบริ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัดกเลืงานคณะกรรมการกฤษฎี
หารและกํากับดูแลอาสาสมั
คร การคั
อก การฝึกอบรม สิทกธิา หน้าที่และ
วินัยของอาสาสมัคร ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๔๒ ในกรณีที่องค์กการสาธารณกุ
ศสํลหรื
บุคคลใดเข้ามาช่วยเหลืกาอการปฏิบัติ
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
านักองานคณะกรรมการกฤษฎี

หน้าที่ของเจ้าพนักงานในระหว่างเกิดสาธารณภัย ให้ผู้อํานวยการหรือเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายมี
านาจมอบหมายภารกิกจาหรือจัดสถานที
องค์การสาธารณกุศลและบุ
ความ
สํานักอํงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั่ใกห้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา คคลดังกล่
สําานัวในการให้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ช่วยเหลือได้ตามที่เห็นสมควร
สํเพื
านั่ อกให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ก ารช่ ว ยเหลื อ หรื อกบรรเทาสาธารณภั
ย เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิกาท ธิ ภ าพ ให้
ผู้ อํ า นวยการแจ้ ง ให้ อ งค์ ก ารสาธารณกุ ศ ลและบุ ค คล ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
สํานักผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นกทีา่ที่รับผิดชอบ สํทราบถึ
งแนวทางการปฏิบัตกาิตามแผนการป้สําอนังกักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นและบรรเทา
สาธารณภั ย จัง หวั ด หรื อ แผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย กรุ งเทพมหานคร และวิ ธีก าร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประสานงานในการปฏิ
บัติหน้าที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกเบ็
า ดเตล็ด

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๓ ให้ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ ผู้ช่วย
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ผู้อํานวยการ และเจ้
พนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้
าที่ในการป้
องกันและบรรเทาสาธารณภั
ยตาม
พระราชบัญญัตินี้ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และในการปฏิบัติการตามหน้าที่
สํานักดังานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัแกละมิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งกล่าว หากได้ดําเนินกการไปตามอํ
านาจหน้
าที่ และได้กระทําไปพอสมควรแก่
เหตุ
ได้ประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง ให้ผู้กระทําการนั้นพ้นจากความผิดและความรับผิดทั้งปวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้ใดซึ่งมิใช่
นผู้ได้รับประโยชน์จากการบํ
ยนั้น ให้
ยหาย
สํานักเป็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าบัดภยัสํนาตรายจากสาธารณภั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ทางราชการชดเชยความเสี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการป้องกันและบรรเทา
สํานักสาธารณภั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ในแผนต่าง สํๆานัตามพระราชบั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ยที่ได้กําหนดไว้
ญญัตินี้เปลีก่ยา นแปลงไปหรืสํอาแผนดั
งกล่าวได้ใช้
มาครบห้าปีแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของผู้ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทําแผน ปรับปรุง หรือทบทวนแผน ที่อยู่ใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความรับผิดชอบของตนโดยเร็
ว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๔๕ ให้มีเครืสํ่อานังแบบ
เครื่องหมาย และบักตา รประจําตัว สํสําานัหรักงานคณะกรรมการกฤษฎี
บเจ้าพนักงาน

และอาสาสมัครเพืสํ่อานัแสดงตั
วขณะปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันสํและบรรเทาสาธารณภั
ย
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจําตัวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่
าหนด
สํานักกระทรวงมหาดไทยกํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในกรณีที่ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อํานวยการ หรือผู้ช่วยผู้อํานวยการประสงค์
สํานักจะแต่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า าได้ตามแบบที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งเครื่องแบบ ก็ให้กกระทํ
่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักมาตรา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
๔๖ การดําเนินการตามมาตรา
๒๑
๒๒ มาตรา ๒๕กามาตรา ๒๘

หรือมาตรา ๒๙ ภายในเขตทหารหรือที่เกี่ยวกับกิจการ เจ้าหน้าที่ หรือทรัพย์สินในราชการทหารให้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เป็ น ไปตามความตกลงเป็ น หนั ง สื อ ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ อํ า นวยการจั ง หวั ด หรื อ ผู้ อํ า นวยการ
กรุงเทพมหานครและผู
้บังคับบัญชาของทหารในเขตพื
้นที่ทสํี่เกีานั่ยกวข้งานคณะกรรมการกฤษฎี
อง เว้นแต่เป็นกรณีกการสั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
า ่งการของ
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา ๓๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๗ บรรดาค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของท้องถิ่น เพื่อ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําอนังถิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นําไปใช้จ่ายเกี่ยวกัสําบนัการป้
องกันและบรรเทาสาธารณภั
ยของท้
่นนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา องกันและบรรเทาสาธารณภั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๔๘ ห้ามมิใสํห้าบนัุคกงานคณะกรรมการกฤษฎี
คลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้
ย

นําเอาความลับ ซึ่งตนได้มาในฐานะนั้น ๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเปิดเผยความลับนั้นแก่ผู้อื่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้
วยกฎหมายในประการที่น่าจะเกิดสําความเสี
ยหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือแก่การ
ประกอบอาชีพของผู้นั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหมวด ๖

บทกําหนดโทษ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าสั่งหรือขัสํดาขวางการปฏิ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา้อํานวยการ
๔๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตกามคํ
บัติหน้าที่ของผู

ตามมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๐ ผู้ใดขัดขวางการดําเนินการของเจ้าพนักงานตามมาตรา ๒๔ หรือการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้อํานวยการตามมาตรา ๒๕ หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตาม
๒๖ วรรคสาม ต้กอา งระวางโทษจํสําานัคุกกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับกไม่
หรือทั้งจําทั้ง
สํานักมาตรา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า เกินสองหมื่นสําบาท
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ปรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๑ ผู้ใดเข้าไปในพื้นที่ที่ปิดกั้นตามมาตรา ๒๗ (๓) โดยไม่มีอํานาจหน้าที่
สํานักตามกฎหมายหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อตามคํกาาสั่งของผู้อํานวยการ
ต้องระวางโทษจําคุกกาไม่เกินสามเดืสํอานนักหรื
อปรับไม่เกิน
หกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
สํในกรณี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานันกเจ้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ที่ผู้กระทําความผิดกตามวรรคหนึ
่งเป็
าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรื
อ
สถานที่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ปิดกั้นตามมาตรา ๒๗ (๓) ผู้อํานวยการหรือเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายจาก
สํานักผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
า งกล่าวมาตัสํกานัเตืกองานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
้อํานวยการจะเรียกบุคกคลดั
นแทนการดําเนินคดีกก็ไาด้
มาตรา ๕๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งอพยพบุคคลออกจากพื้นที่ตามมาตรา
ถ้าคําสั่งอพยพนั้นเพื
การกีดขวางการปฏิบัตกิาหน้าที่ในการป้สําอนังกักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นและบรรเทา
สํานัก๒๘
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่อเป็นการป้อสํงกั
านันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

- ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สาธารณภัย หรือฝ่าฝืนคําสั่งตามมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
สํานักสองพั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นบาท หรือทั้งจําทัก้งาปรับ
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานังกเครื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่องหมาย
๕๓ ในขณะเกิดสาธารณภั
ย ผู้ใดแต่
่องแบบหรือประดับกเครื

ของอาสาสมัครหรือขององค์การสาธารณกุศล และเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย โดยมิได้เป็น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อาสาสมัครหรือสมาชิกองค์การสาธารณกุศลดังกล่าว เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็นบุคคลดังกล่าว
ต้องระวางโทษจําสํคุากนัไม่
เกินสามเดือน หรือปรักบาไม่เกินหกพันสํบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรากา๕๔ ผู้ใดเรี่ยสํไรหรื
อหาประโยชน์อื่นใดสํากหรั
โดยมิชอบโดย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า บตนเองหรือสํผูานั้อกื่นงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
แสดงตนว่าเป็นอาสาสมัคร เจ้าพนักงานหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นใดในหน่วยงานที่เกี่ยวกับการป้องกัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่เกี่ยวกับการป้
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยในการ
และบรรเทาสาธารณภั
ย หรือใช้ชื่อของหน่วยงานที
งกันและบรรเทาสาธารณภั
ดําเนินการดังกล่าว ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

บทเฉพาะกาล

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรากา๕๖ ให้หน่วสํยงานหรื
อบุคคลที่มีหน้าที่จกัดา ทําแผนการป้สํอานังกักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นและบรรเทา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สาธารณภัยตามพระราชบัญญัตินี้ ดําเนินการจัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา า เนิ น การ
พระราชบัญ ญัตินสําี้ในัห้กแงานคณะกรรมการกฤษฎี
ล้วเสร็จภายในสองปีกนาับ แต่วันที่พระราชบั
ญ ญัตินี้ ใ ช้บังคับ การดํ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระหว่างที่ยังจัดทําแผนดังกล่าวไม่แล้วเสร็จให้เป็นไปตามแผนที่
สํานักเกีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นก่อนวันที่พสํระราชบั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในวั
ญญัตินี้ใช้บังคับ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๗ ให้บรรดาศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต กรมป้องกันและ
ย เป็กนาศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภั
ยที่จัดกตัา้งขึ้นตามมาตรา
วรรคสี่ แห่ง
สํานักบรรเทาสาธารณภั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั๑๑
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๘ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตาม
สํานักพระราชบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญัติป้องกัสํนาและระงั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ญญัติป้องกันกภัายฝ่ายพลเรือสํนานัพ.ศ.
๒๕๒๒ และพระราชบั
บอัคคีภัย
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แย้งกับบทบัญญัตสํิแานัห่กงพระราชบั
ญญัตินี้ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการปฏิรูประบบราชการ
สํานักตามพระราชบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัทบวง
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ญญัติปรักบาปรุง กระทรวง
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕กาได้จัดตั้งกรมป้สําอนังกักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นและบรรเทา
สาธารณภัยขึ้นเป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการดําเนินการป้องกัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าให้งานด้าสํนสาธารณภั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
บรรเทา ฟื้นฟูสาธารณภั
ยและอุบัติภัย ซึ่งมีผกลทํ
ยและงานด้านอุกบาัติภัย ที่เดิม
ดําเนินการโดยกองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และสํานักงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี มา
รวมอยู่ในความรัสํบาผินัดกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ชอบของหน่วยงานเดียกวกั
าด้วยการป้องกักานและระงับ
า น นอกจากนี
สํานั้กกฎหมายว่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
อัคคีภัย เป็นกฎหมายที่มีสาระสําคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
านของอัคคีภัย รวมทั้งกาหน่วยงานที่จะต้
บัติเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายดั
งกล่สําานัวก็
เป็นหน่วยงาน
สํานักด้งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัอกงปฏิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เดียวกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและแนวทางเดียวกัน ตลอดจนเพื่อให้เกิด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านับกการป้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ความเป็นเอกภาพในการอํ
านวยการและบริหกาารจัดการเกี่ยสํวกั
องกันและบรรเทาสาธารณภั
ย
จึงเห็นสมควรนํากฎหมายว่าด้วยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
สํานักระงั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บอัคคีภัย มาบัญญัตกิไาว้รวมกัน จึงจํสําานัเป็กนงานคณะกรรมการกฤษฎี
ต้องตราพระราชบัญญักตาินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วศิน/แก้ไข

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กฤษดายุทธ/ปรับปรุง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๑๘ พฤศจิกกาายน ๒๕๕๖
ปณตภร/ตรวจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํ
า
นั
ก
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

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 ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ทาหน้าที่รัฐสภา 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 และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครก
หรือมีกลิ่นเหม็น

“มูลฝอย”[๒] หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่าง
อื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจาหน่ายสินค้าประเภทสัตว์
เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการ
จาหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สาหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อ
จาหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจาหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กาหนด
“สถานที่จาหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทาง
สาธารณะ ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสาเร็จและจาหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้ ไม่
ว่าจะเป็นการจาหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สาหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนาไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ
ที่จัดไว้สาหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผู้ซื้อต้องนาไปทา
ประกอบ หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
“ราชการส่วนท้องถิ่น”[๓] หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
“ข้อบัญญัติท้องถิ่น” หมายความว่า ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือข้อบังคับซึ่งตราขึ้นโดยราชการ
ส่วนท้องถิ่น
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”[๔] หมายความว่า
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๒) นายกเทศมนตรีสาหรับในเขตเทศบาล
(๓) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสาหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
(๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(๕) นายกเมืองพัทยาสาหรับในเขตเมืองพัทยา
(๖)[๕] ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สาหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”
หมายความว่า
เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสาธารณสุข
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
[คาว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจ
แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข กับออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม และกาหนด
กิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการมีอานาจออกกฎกระทรวงดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกากับดูแลสาหรับกิจการหรือการ
ดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
(๒)
กาหนดมาตรฐานสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
และ
วิธีดาเนินการเพื่อตรวจสอบควบคุมหรือกากับดูแล หรือแก้ไขสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
กับการดารงชีพของประชาชน
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกาหนดให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปทุกท้องถิ่นหรือให้ใช้บังคับเฉพาะ
ท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งก็ได้ และในกรณีที่กฎกระทรวงดังกล่าวจะสมควรกาหนดให้เรื่องที่เป็นรายละเอียดทางด้าน
เทคนิควิชาการหรือเป็นเรื่องที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพสังคมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา[๖]
มาตรา ๗ เมื่อมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ใช้บังคับในท้องถิ่นใดให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งมีกิจการหรือการดาเนินการตามกฎกระทรวงดังกล่าวอยู่ในเขตอานาจของท้องถิ่นนั้น
ดาเนินการให้เป็นไปตามข้อกาหนดในกฎกระทรวง ในการนี้ หากมีกรณีจาเป็นให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น หรือแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ใช้บังคับอยู่ก่อนมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ เพื่อกาหนด
รายละเอียดการดาเนินการในเขตท้องถิ่นนั้นให้เป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าวได้
ข้อบัญญัติท้องถิ่นใดถ้าขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ให้บังคับตามกฎกระทรวง
นั้น
ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุผลเป็นพิเศษเฉพาะท้องถิ่น ราชการส่วนท้องถิ่นอาจออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องใดขัดหรือแย้งกับที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี
[คาว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
มาตรา ๘ ในกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชนซึ่งจาเป็นต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้อธิบดีกรมอนามัยมี
อานาจออกคาสั่งให้เจ้าของวัตถุหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดหรืออาจเกิดความเสียหายดังกล่าวระงับการ
กระทาหรือให้กระทาการใด ๆ เพื่อแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายเช่นว่านั้นได้ตามที่เห็นสมควร
ถ้าบุคคลซึ่งได้รับคาสั่งตามวรรคหนึ่งไม่ปฏิบัติตามคาสั่งภายในระยะเวลาตามสมควร อธิบดีกรม
อนามัยจะสั่งให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการใด ๆ เพื่อแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายดังกล่าวนั้นแทนก็ได้ ใน
การนี้ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่พฤติการณ์ และบุคคลซึ่งได้รับคาสั่งดังกล่าวต้อง
เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสาหรับการนั้น
ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้อธิบดีกรมอนามัยแจ้งแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสั่งให้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติการตามความในวรรคสองสาหรับในเขตท้องที่จังหวัดนั้น

มาตรา ๘/๑[๗] ในการพิจารณาออกคาสั่งตามมาตรา 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
เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกรุงเทพมหานคร นายกสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายกสมาคมองค์การ
บริหารส่วนตาบลแห่งประเทศไทยและผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ
หรือประสบการณ์ในด้านกฎหมายการสาธารณสุข การอนามัยสิ่งแวดล้อม และการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นกรรมการ
ให้อธิบดีกรมอนามัยเป็นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๑๐ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการกาหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการเกี่ยวกับการ
สาธารณสุข และพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับการสาธารณสุขตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
(๒) ศึกษา วิเคราะห์และให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
คาสั่งเกี่ยวกับการสาธารณสุข
(๓) ให้คาแนะนาต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง และต่อราชการส่วนท้องถิ่นในการออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
(๔) ให้คาปรึกษาแนะนาแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) กาหนดโครงการและประสานงานระหว่างส่วนราชการและราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๖) ควบคุม สอดส่องการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่มีอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขเพื่อรายงานต่อรัฐมนตรี
(๖/๑)[๙] ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและ
คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และตามที่กฎหมายกาหนดไว้
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
[คาว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
มาตรา ๑๑[๑๐]
ในกรณีที่ปรากฏแก่คณะกรรมการ คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือ
คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
ว่าราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งมีเขตอานาจใน

ท้องถิ่นใดไม่ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ให้
คณะกรรมการ คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด หรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร แจ้งต่อผู้มี
อานาจกากับดูแลการปฏิบัติราชการของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้า พนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการ
นั้น เพื่อสั่งให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตามอานาจหน้าที่ หรือแก้ไขการดาเนินการให้
เป็นไปโดยถูกต้องภายในระยะเวลาที่ เห็นสมควร
มาตรา ๑๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให้ออก
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๔ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
แต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตาแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ใน
ตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วนั้นหรือของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตน
แทน แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๕ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย และให้นามาตรา ๑๕ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอานาจออกคาสั่งเป็น
หนังสือเรียกให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ถ้อยคา หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาได้ ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
ตามมาตรา ๑๖ คณะหนึ่งคณะใด เป็นผู้มีอานาจออกคาสั่งดังกล่าวแทนคณะกรรมการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
เรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการนั้นได้

หมวด ๒/๑
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร[๑๑]
มาตรา ๑๗/๑[๑๒] ให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
(๒) อัยการจังหวัด ปลัดจังหวัด เกษตรจังหวัด ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด ผู้อานวยการ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ
(๓) นายกเทศมนตรี จานวนหนึ่งคน และนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวนหนึ่งคน ซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และในกรณีที่จังหวัดใดมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นเป็นกรรมการด้วย
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ หรือประสบ
การณ์ในด้านการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อม จานวนไม่เกินสี่คน และผู้แทนภาคประชาชนซึ่งประธาน
กรรมการแต่งตั้ง จานวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ
ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายและการอนามัย
สิ่งแวดล้อม ด้านละหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๑๗/๒[๑๓] ให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย รองปลัดกรุงเทพมหา
นครซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย ผู้อานวยการสานักเทศกิจกรุงเทพมหานคร ผู้อานวยการสานักสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมควบคุมโรค ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผัง
เมือง ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนกรมอนามัย ผู้แทนสานักงานตารวจ
แห่งชาติ และผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ หรือ
ประสบการณ์ในด้านการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อม จานวนไม่เกินสี่คน และผู้แทนภาคประชาชน ซึ่ง
ประธานกรรมการแต่งตั้ง จานวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ
ให้ผู้อานวยการสานักอนามัยกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรม
อนามัยแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมอนามัยซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายหรือการอนามัยสิ่งแวดล้อมหนึ่งคน
และให้ผู้อานวยการสานักอนามัยกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดสานักอนามัยกรุงเทพมหานครซึ่ง
รับผิดชอบงานด้านกฎหมายหรือการอนามัยสิ่งแวดล้อมหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา
๑๗/๓[๑๔]
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครมีอานาจหน้าที่ในเขตจังหวัดหรือในเขตกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินการตามนโยบาย แผนงาน และมาตรการตามมาตรา ๑๐ (๑)

(๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขตามที่รัฐมนตรี หรือ
คณะกรรมการมอบหมาย
(๓) ให้ความเห็นแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น และให้คาปรึกษาหรือสนับสนุ
นราชการส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับแนวทาง
ที่คณะกรรมการกาหนด
(๔) ประสานงาน สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพในการดาเนินการของส่วนราชการและราชการส่วน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตามโครงการที่คณะกรรมการกาหนด โดยคานึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย
(๕) สอดส่องหรือกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่มีอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติการ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสาธารณสุขและการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
(๗) ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของอธิบดีกรมอนามัยตาม
มาตรา ๘/๑
(๘) ออกคาสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ถ้อยคา หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด หรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๑๗/๔[๑๕] การแต่งตั้ง วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการตาม
มาตรา ๑๗/๑ (๓) และ (๔) และกรรมการตามมาตรา ๑๗/๒ (๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๗/๕[๑๖] การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและ
คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง ให้นามาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๓
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย[๑๗]
มาตรา ๑๘[๑๘] การเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็น
อานาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่นดาเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ แต่ในกรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยส่วนรวม รัฐมนตรีมี
อานาจออกกฎกระทรวงโดยคาแนะนาของคณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการดาเนินการ
ร่วมกันได้
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดดาเนินการตามวรรคหนึ่งแทน
ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน
หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา ๑๙ ก็ได้

บทบัญญัติตามมาตรานี้ และมาตรา ๑๙ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ดาเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนหรือกาจัดของ
เสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการดาเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มาตรา ๑๙ ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทา
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มาตรา ๒๐ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกาจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี้
(๑) ห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือทาให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย นอกจากใน
ที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้
(๒) กาหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะและสถานที่เอกชน
(๓) กาหนดวิธีการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
หรือสถานที่ใด ๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ
(๔)[๑๙] กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลอื่นที่
ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดาเนินการแทน ในการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ไม่เกินอัตราที่กาหนดใน
กฎกระทรวง ทั้งนี้ การจะกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้อง
ดาเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๕) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย เพื่อให้
ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ ปฏิบัติ ตลอดจนกาหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงตามลักษณะการให้บริการที่ผู้รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ จะพึงเรียกเก็บได้
(๖) กาหนดการอื่นใดที่จาเป็นเพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
[คาว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
หมวด ๔
สุขลักษณะของอาคาร
มาตรา ๒๑ เมื่อปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าอาคารหรือส่วนของอาคารใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่ง
ต่อเนื่องกับอาคาร มีสภาพชารุดทรุดโทรม หรือปล่อยให้มีสภาพรกรุงรังจนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่
อาศัยหรือมีลักษณะไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะของการใช้เป็นที่อยู่อาศัย ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่ง
เป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนั้นจัดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอนอาคาร หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่ง
ต่อเนื่องกับอาคารทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจัดการอย่างอื่นตามความจาเป็นเพื่อมิให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือ
ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะภายในเวลาซึ่งกาหนดให้ตามสมควร
มาตรา ๒๒ เมื่อปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าอาคารใดมีสินค้า เครื่องเรือนหรือสัมภาระสะสม
ไว้มากเกินสมควร หรือจัดสิ่งของเหล่านั้นซับซ้อนกันเกินไป จนอาจเป็นเหตุให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ให้โทษใด ๆ
หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยหรือไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะของการใช้เป็นที่อยู่อาศัย
ให้เจ้า

พนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารย้ายสินค้า
เครื่องเรือนหรือ
สัมภาระออกจากอาคารนั้น หรือให้จัดสิ่งของเหล่านั้นเสียใหม่ เพื่อมิให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือให้ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะหรือให้กาจัดสัตว์ซึ่งเป็นพาหะของโรคภายในเวลาที่กาหนดให้ตามสมควร
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกคาสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ใด
ดาเนินการตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ และผู้นั้นละเลยไม่ปฏิบัติตามคาสั่งภายในเวลาที่กาหนด เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอานาจดาเนินการแทนได้ โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าวต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสาหรับการนั้น
มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมมิให้อาคารใดมีคนอยู่มากเกินไปจนอาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของผู้อยู่ในอาคารนั้น ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กาหนดจานวนคนต่อจานวนพื้นที่ของอาคารที่ถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป ทั้งนี้ โดยคานึงถึงสภาพความเจริญ จานวน
ประชากร และย่านชุมชนของแต่ละท้องถิ่น
เมื่อมีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งแล้ว
ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตาม
ประกาศนั้นยอมหรือจัดให้อาคารของตนมีคนอยู่เกินจานวนที่รัฐมนตรีกาหนด
หมวด ๕
เหตุราคาญ
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้
ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุราคาญ
(๑) แหล่งน้า ทางระบายน้า ที่อาบน้า ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า หรือสถานที่อื่นใดซึ่งอยู่ในทาเลไม่
เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการเททิ้งสิ่งใดเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษ
หรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะนาโรค หรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๒) การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจานวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
(๓) อาคารอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไม่มีการระบายอากาศ
การระบายน้า การกาจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษหรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็นหรือ
ละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๔) การกระทาใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน
ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๕) เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๖
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ก่อเหตุราคาญในที่หรือทาง
สาธารณะหรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุราคาญด้วย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บารุงรักษา บรรดาถนน
ทางบก ทางน้า รางระบายน้า คู คลอง และสถานที่ต่าง ๆ ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุราคาญ ในการนี้ ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือเพื่อระงับ กาจัดและควบคุมเหตุราคาญต่าง ๆ ได้

มาตรา ๒๗ ในกรณีที่มีเหตุราคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้บุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุราคาญ
นั้น ระงับหรือป้องกันเหตุราคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในคาสั่ง และถ้าเห็นสมควรจะให้กระทาโดยวิธี
ใดเพื่อระงับหรือป้องกันเหตุราคาญนั้น หรือสมควรกาหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุราคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคต
ให้ระบุไว้ในคาสั่งได้
ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าไม่มีการปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
วรรคหนึ่ง และเหตุราคาญที่เกิดขึ้นอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระงับเหตุราคาญ
นั้น และอาจจัดการตามความจาเป็นเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุราคาญนั้นขึ้นอีก โดยบุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้อง
กับการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุราคาญต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดการนั้น
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่มีเหตุราคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออก
คาสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุราคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในคาสั่ง
และถ้าเห็นว่าสมควรจะให้กระทาโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุราคาญนั้น หรือสมควรกาหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุ
ราคาญเกิดขึ้นในอนาคต ให้ระบุไว้ในคาสั่งได้
ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อานาจระงับเหตุราคาญนั้นและอาจจัดการตามความจาเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุราคาญเกิดขึ้นอีก
และถ้าเหตุ
ราคาญเกิดขึ้นจากการกระทา การละเลย หรือการยินยอมของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น เจ้าของหรือผู้
ครอบครองสถานที่ดังกล่าวต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสาหรับการนั้น
ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าเหตุราคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนอาจเกิดอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน เจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะออกคาสั่งเป็นหนังสือห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่นั้น
ทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าได้มีการระงับเหตุราคาญนั้นแล้วก็ได้
มาตรา ๒๘/๑[๒๐] เมื่อปรากฏว่ามีเหตุราคาญเกิดขึ้นตามมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๘ เป็นบริเวณ
กว้างจนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจประกาศกาหนดให้บริเวณ
ดังกล่าวเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุราคาญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดย
คาแนะนาของคณะกรรมการ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การระงับเหตุราคาญตามวรรคหนึ่ง และการจัดการตามความจาเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุราคาญ
นั้นเกิดขึ้นอีกในอนาคต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด
ในกรณีที่เหตุราคาญตามวรรคหนึ่งได้ระงับจนไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนแล้ว
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศยกเลิกพื้นที่ควบคุมเหตุราคาญนั้นโดยไม่ชักช้า
หมวด ๖
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
มาตรา ๒๙
เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์
ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจออก

ข้อบัญญัติท้องถิ่นกาหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของพื้นที่ในเขตอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นเขต
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้
การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจกาหนดให้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด หรือไม่เกินจานวนที่กาหนด หรือเป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
บางชนิดหรือบางประเภทต้องอยู่ในภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
[คาว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา
๒๙ โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้น
กาหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืน ให้สัตว์นั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น แต่
ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่น หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่น
จะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงกาหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือ
ขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้ว ให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์
ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืน
ภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสาหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่ราชการส่วน
ท้องถิ่นตามจานวนที่ได้จ่ายจริงด้วย
ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อ
ประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจทาลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้
หมวด ๗
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
มาตรา ๓๑ ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กาหนดให้กิจการใดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลการประกอบกิจการที่ประกาศตามมาตรา ๓๑ ให้
ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดประเภทของกิจการตามมาตรา ๓๑ บางกิจการหรือทุกกิจการให้เป็นกิจการที่ต้องมีการ
ควบคุมภายในท้องถิ่นนั้น
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปสาหรับให้ผู้ดาเนินกิจการตาม (๑) ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแล
สภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดาเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ
[คาว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
มาตรา ๓๓ เมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ (๑) ใช้บังคับ
ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินกิจการตามประเภทที่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นกาหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามมาตรา ๓๒
(๑) ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกาหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับ
ใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ (๒) ก็ได้
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ใช้ได้สาหรับกิจการประเภทเดียวและสาหรับสถานที่แห่งเดียว
[คาว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
หมวด ๘
ตลาด สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
มาตรา ๓๔ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา
๕๖
การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้ว จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖
ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์การของรัฐที่ได้
จัดตั้งตลาดขึ้นตามอานาจหน้าที่
แต่ในการดาเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตาม
บทบัญญัติอื่นแห่งพระราชบัญญัตินี้ด้วย และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกาหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้ง
ตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้
มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลตลาด ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผังและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างและสุขลักษณะ
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของและการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
กิจการตลาด
(๓) กาหนดเวลาเปิดและปิดตลาด
(๔) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษา
ความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย การจัดให้มีที่รวบรวมหรือกาจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย การระบายน้าทิ้ง การระบายอากาศ การจัดให้มีการป้องกันมิให้เกิดเหตุราคาญและการป้องกันการ
ระบาดของโรคติดต่อ
[คาว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
มาตรา ๓๖ ผู้ใดขายของหรือช่วยขายของในตลาด ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ในข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๓๗
[คาว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

มาตรา ๓๗ เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลการขายของในตลาด ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจ
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผู้ขายของ และผู้ช่วยขายของในตลาดปฏิบัติให้ถูกต้อง
เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดบริเวณที่ขายของ สุขลักษณะส่วนบุคคล และสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการ
จาหน่าย ทา ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินค้าอื่น รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้าใช้และ
ของใช้ต่าง ๆ
[คาว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
มาตรา ๓๘ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่ง
มีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
มาตรา ๕๖ ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอรับหนังสือ
รับรองการแจ้งตามมาตรา ๔๗ ก่อนการจัดตั้ง
มาตรา ๓๙ ผู้จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา
๕๖ หรือหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา ๔๘ และผู้จาหน่าย ทา ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารในสถานที่
จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารตามมาตรา ๓๘ ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน
ข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๔๐ หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง
[คาว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
มาตรา ๔๐ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือกากับดูแลสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหารที่ได้รับใบอนุญาต หรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดประเภทของสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามประเภทของอาหาร
หรือตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการหรือตามวิธีการจาหน่าย
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้ง ใช้ และดูแลรักษาสถานที่และสุขลักษณะของบริเวณที่ใช้
จาหน่ายอาหาร ที่จัดไว้สาหรับบริโภคอาหาร ที่ใช้ทา ประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือที่ใช้สะสมอาหาร
(๓) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันมิให้เกิดเหตุราคาญและการป้องกันโรคติดต่อ
(๔) กาหนดเวลาจาหน่ายอาหาร
(๕) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จาหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหารและผู้
ให้บริการ
(๖) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจาหน่าย ทา ประกอบ ปรุง เก็บ
รักษาหรือสะสมอาหาร
(๗) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้าใช้ และของใช้อื่น ๆ
[คาว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
หมวด ๙
การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

มาตรา ๔๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอยของ
ประชาชนทั่วไป
ห้ามมิให้ผู้ใดจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจาหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัด
วางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินค้า
ลักษณะวิธีการจาหน่ายสินค้า และสถานที่ที่จะจัดวางสินค้า เพื่อจาหน่ายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใด
เป็นปกติ รวมทั้งจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้
การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจาหน่ายสินค้า หรือสถานที่จัดวาง
สินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระทาได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว
มาตรา ๔๒
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรมีอานาจออก
ประกาศดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตห้ามจาหน่าย
หรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด
(๒)
กาหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตที่ห้าม
จาหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบางประเภท หรือเป็นเขตห้ามจาหน่ายสินค้าตามกาหนดเวลา หรือเป็นเขตห้ามจาหน่าย
สินค้าโดยวิธีการจาหน่ายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจาหน่ายสินค้า
ในบริเวณนั้น
ในการดาเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ทา
การของราชการส่วนท้องถิ่นและบริเวณที่จะกาหนดเป็นเขตตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี และต้องกาหนดวันที่จะ
บังคับตามประกาศนั้นมิให้น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ
มาตรา ๔๓ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและการควบคุมการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จาหน่ายหรือผู้ช่วยจาหน่ายสินค้า
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการจาหน่าย ทา ประกอบ ปรุง เก็บ
หรือสะสมอาหารหรือสินค้าอื่น รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้าใช้ และของใช้ต่าง ๆ
(๓) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดวางสินค้าและการเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
(๔) กาหนดเวลาสาหรับการจาหน่ายสินค้า
(๕) กาหนดการอื่นที่จาเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการ
ป้องกันมิให้เกิดเหตุราคาญและการป้องกันโรคติดต่อ
[คาว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
หมวด ๑๐
อานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข

มาตรา ๔๔ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขมีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคาหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทาคาชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้
ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลา
ทาการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ให้มีอานาจ
สอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้งหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
หรือสถานที่นั้น
(๓)
แนะนาให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขใน
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือตามข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์ใน
การดาเนินคดีหรือเพื่อนาไปทาลายในกรณีจาเป็น
(๕) เก็บหรือนาสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิดเหตุราคาญ
จากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจาเป็นได้โดยไม่ต้อง
ใช้ราคา
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามวรรคหนึ่งในเขตอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
บุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงบัตรประจาตัวตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวงต่อบุคคลซึ่ง
เกี่ยวข้องในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย และให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอานวยความสะดวกตามสมควร
[คาว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
มาตรา ๔๕ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ดาเนินกิจการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือคาสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการดาเนินกิจการนั้น
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้ดาเนิน
กิจการนั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้ดาเนินกิจการไม่แก้ไข หรือถ้าการดาเนินกิจการนั้นจะก่อให้เกิด
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้น
หยุดดาเนินกิจการนั้นไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้ว
ก็ได้
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้กาหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคาสั่งไว้ตาม
สมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีคาสั่งให้หยุดดาเนินกิจการทันที และต้องทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้
ดาเนินกิจการซึ่งจะต้องปฏิบัติตามคาสั่งทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้ดาเนินกิจการหรือผู้ดาเนินกิจการไม่ยอมรับคาสั่ง
ดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือ
สานักทาการงานของผู้ดาเนินกิจการ และให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบคาสั่งแล้ว ตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึงหรือวันปิดคาสั่ง
แล้วแต่กรณี

[คาว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้องหรือมีการกระทาใด ๆ ที่ฝ่า
ฝืนต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้า
พนักงานสาธารณสุขแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขซึ่งตรวจพบเหตุนั้นแจ้งต่อคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี พิจารณาดาเนินการตามมาตรา ๑๑[๒๑]
ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนรวมซึ่ง
สมควรจะดาเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอานาจออกคาสั่งให้ผู้กระทาการไม่ถูกต้องหรือฝ่า
ฝืนดังกล่าวแก้ไขหรือระงับเหตุนั้น หรือดาเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ตามสมควร แล้วให้แจ้งเจ้า
พนักงานท้องถิ่นทราบ
[คาว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
มาตรา ๔๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๔ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา และเพื่อประโยชน์ในการจับกุมหรือปราบปรามผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
หมวด ๑๑
หนังสือรับรองการแจ้ง
มาตรา ๔๘ การแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบเพื่อดาเนินกิจการตามมาตรา ๓๘ และหนังสือ
รับรองการแจ้ง ให้เป็นไปตามแบบที่กาหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น
เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบกิจการ
ตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่กาหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรค
หนึ่ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทาการนับ
แต่วันที่ได้รับการแจ้ง
ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกาหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับ
หนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้
ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายในเจ็ดวัน
ทาการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้งได้ดาเนินการ

แก้ไขภายในเวลาที่กาหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทาการ นับ
แต่วันที่ได้รับการแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่กาหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง
[คาว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
มาตรา ๔๙ ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็น
ได้ง่าย ณ สถานที่ที่ดาเนินกิจการตลอดเวลาที่ดาเนินกิจการ
มาตรา ๕๐ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกทาลายหรือชารุดในสาระสาคัญ ให้ผู้ได้รับ
หนังสือรับรองการแจ้งยื่นคาขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้ทราบถึงการสูญหาย ถูก
ทาลาย หรือชารุด
การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น
[คาว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
มาตรา ๕๑ เมื่อผู้แจ้งตามมาตรา ๔๘ ประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการดาเนินกิจการให้แก่บุคคล
อื่น ให้แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย
มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ผู้ดาเนินกิจการใดดาเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๘ และเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เพราะเหตุที่ฝ่าฝืนดาเนินกิจการโดย
มิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง ยังฝ่าฝืนดาเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ดาเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
มาตรา ๔๘ ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งห้ามการดาเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่กาหนดซึ่งต้องไม่
เกินสองปีก็ได้
มาตรา ๕๓ การแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๘ และคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามมาตรา ๕๒ ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้แจ้งหรือผู้ดาเนินกิจการทราบ ในกรณีที่ไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือ ให้
ส่งหนังสือการแจ้งหรือคาสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือ
สานักทาการงานของผู้ที่ต้องรับหนังสือ และให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบหนังสือดังกล่าวแล้วตั้งแต่เวลาที่หนังสือไปถึงหรือ
วันปิดหนังสือ แล้วแต่กรณี
หมวด ๑๒
ใบอนุญาต
มาตรา ๕๔ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้การประกอบกิจการใดหรือการกระทาใดต้อง
ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการขอ และการออกใบอนุญาตในเรื่องนั้นได้

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันเหตุราคาญหรือผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ
ดารงชีพของประชาชน ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษากาหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องดาเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาตตาม
วรรคหนึ่ง[๒๒]
[คาว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
มาตรา ๕๕
บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตนั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอต่ออายุใบอนุญาต และการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้
เป็นไปตามที่กาหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น
[คาว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
มาตรา ๕๖ เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
หรือเงื่อนไขที่กาหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้น
ทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็นที่จะต้องส่งคืนคาขอ
แก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
ได้รับคาขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนดในข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรคสองหรือ
ตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
[คาว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
มาตรา ๕๗ ผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้
ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
มาตรา ๕๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่น
คาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กาหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น
[คาว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตสาหรับกิจการใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
บทแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่ง
พักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
[คาว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
มาตรา

๖๐

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ

ใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
และการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ
สุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
[คาว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
มาตรา ๖๑
คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของผู้รับใบอนุญาต
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้ทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง แล้วแต่กรณี
มาตรา ๖๒ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๑๓
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
มาตรา ๖๓
ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกาหนดค่าธรรมเนียมตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และไม่เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
[คาว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

มาตรา ๖๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของราชการส่วน
ท้องถิ่น
มาตรา ๖๕ ในกรณีที่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นกาหนดค่าธรรมเนียมสาหรับการดาเนินกิจการที่ต้องแจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนดาเนินกิจการหรือต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับ
ใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราและตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นตลอดเวลาที่
ยังดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการ
เสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไปตามที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจานวน
[คาว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
หมวด ๑๔
การอุทธรณ์
มาตรา ๖๖[๒๓] ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคาสั่งตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗ วรรค
หนึ่ง มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๘ วรรคห้า มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๖๕ วรรคสอง หรือ
มีคาสั่งในเรื่องการไม่ออกใบอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามบทแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีคาสั่งตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง ถ้าผู้รับคาสั่งไม่พอใจคาสั่ง
ดังกล่าว ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคาสั่ง
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามคาสั่ง
เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์จะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามคาสั่งนั้นไว้ชั่วคราว
มาตรา ๖๖/๑[๒๔] ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ประกอบด้วย
(๑) อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยคาแนะนาของคณะกรรมการจากผู้ มีความรู้
ความสามารถ หรือประสบการณ์ในด้านการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อมอีกไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ
ในจานวนนี้ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนอย่างน้อยหนึ่งคน
ให้รองอธิบดีกรมอนามัยซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดี
กรมอนามัยแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมอนามัยจานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
การแต่งตั้ง วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรค
หนึ่ง (๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๖๖/๒[๒๕] ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งตามมาตรา ๖๖
(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคา หรือสั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสารหรือหลักฐาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
(๓) สอบถามข้อเท็จจริงหรือกระทาการใด ๆ เท่าที่จาเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์
มาตรา ๖๖/๓[๒๖] การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖/๑ และการแต่งตั้ง
และการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้นามาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๖๗[๒๗] ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในเก้า
สิบวันนั บแต่วันที่ได้รั บอุทธรณ์ แล้ว แจ้ งคาวินิจฉัยพร้ อมด้ว ยเหตุผลเป็นหนังสื อไปยังผู้ อุทธรณ์ และเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข แล้วแต่กรณี
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
หมวด ๑๕
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๖๘[๒๘] ผู้ใดฝ่าฝืนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๖ ต้องระวางโทษปรับไม่ เกินห้าหมื่น
บาท
มาตรา ๖๘/๑[๒๙] ผู้ใดฝ่าฝืนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๖ ในกรณีที่เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ
หรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๙[๓๐] ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง โดยไม่มีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๘ วรรคสอง หรือ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตามมาตรา ๘ วรรคสาม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่น
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๐[๓๑] ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๗
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๗/๓ (๘) หรือ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖/๒ (๒) โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๑[๓๒] ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๙ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

มาตรา ๗๒[๓๓] ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามมาตรา ๓๘ ซึ่งมีพื้นที่
เกินสองร้อยตารางเมตรโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามวรรคหนึ่ง ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อย
ตารางเมตร โดยไม่มีหนังสือรับรองการแจ้ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพัน
บาท
มาตรา ๗๓[๓๔] ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๐ (๕) มาตรา ๓๒ (๒)
มาตรา ๓๕ (๑) หรือ (๔) หรือมาตรา ๔๐ (๒) หรือ (๓) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่น
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๓/๒[๓๖] ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๐ (๕) ใน
กรณีเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ หรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
[คาว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
มาตรา ๗๔[๓๗] ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา
๒๗ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๒๘/
๑ วรรคสอง โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๓
มาตรา ๒๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพัน
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๕[๓๘] เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๔ วรรคสอง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าพันบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสองพันห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
มาตรา ๗๖[๓๙]
ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดไว้ใน
ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๑ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง หมื่นบาท
มาตรา ๗๗[๔๐] ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
มาตรา ๔๒ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา ๗๘[๔๑] ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ หรือฝ่าฝืนประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
มาตรา ๔๒ (๒) หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๗๙[๔๒] ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารหรือ
หลักฐาน
หรือขัดขวางหรือไม่อานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๔ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๐[๔๓] ผู้ดาเนินกิจการผู้ใดดาเนินกิจการในระหว่างที่มีคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้
หยุดดาเนินกิจการ หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๕ มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๖๕ วรรค
สอง โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละสองหมื่นห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
มาตรา ๘๑[๔๔] ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง โดย
ไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจาทั้ง ปรับ
มาตรา ๘๒[๔๕] ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษปรับไม่ เกินสองพัน
ห้าร้อยบาท
มาตรา ๘๓[๔๖] ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสอง
พันห้าร้อยบาท
มาตรา ๘๔[๔๗] ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดดาเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละสองหมื่นห้าพันบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
มาตรา ๘๔/๑[๔๘] ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทาความผิดของนิติบุคคล
นั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของ
นิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการ และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทาการ
จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
มาตรา ๘๕[๔๙] ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ
และผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการในสังกัด
กรุงเทพมหานครเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผู้บังคับการตารวจภูธร
จังหวัด เป็นกรรมการ และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขานุการ และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน

บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจาคุก หรือไม่ควรถูก
ฟ้องร้อง ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอานาจเปรียบเทียบ
สาหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเป็นความผิดที่มีโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ คณะกรรมการเปรียบเทียบอาจมอบหมายให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายมีอานาจเปรียบเทียบได้ด้วย
การเปรียบเทียบของคณะกรรมการเปรียบเทียบและเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมอบหมาย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อผู้ต้องหาได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หมวด ๑๖
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๘๖ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการใดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดย
พระราชบัญญัตินี้อยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและกิจการนั้นมีลักษณะเช่นเดียวกับกิจการที่จะต้องได้รับ
ใบอนุญาตหรือต้องแจ้งและได้รับหนังสือรับรองการแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้นั้นประกอบกิจการนั้นต่อไปได้
เสมือนเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตหรือเป็นผู้ที่ได้แจ้งและได้รับหนังสือรับรองการแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว แต่เมื่อ
ใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุและผู้นั้นยังคงประสงค์จะดาเนินกิจการต่อไป ผู้นั้นจะต้องมาดาเนินการขอรับใบอนุญาต
หรือแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้ก่อนการดาเนินการ
มาตรา ๘๗ ผู้ซึ่งประกอบกิจการใดที่ไม่ต้องแจ้งและได้รับหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ แต่เป็นกิจการที่จะต้องแจ้งและได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง
ตามพระราชบัญญัตินี้ และมิใช่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตอยู่แล้วตามมาตรา ๘๖ ให้ยังคงประกอบกิจการได้ต่อไป แต่
จะต้องมาดาเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในกาหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘๘ ผู้ซึ่งประกอบกิจการใดที่มิได้เป็นกิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ แต่เป็นกิจการที่จะต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคง
ประกอบกิจการได้ต่อไป แต่จะต้องมายื่นคาขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายในกาหนดเวลาเก้าสิบวันนับ
แต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เมื่อได้ยื่นคาขอแล้วให้ยังคงประกอบกิจการได้ต่อไปจนกว่าจะมีคาสั่งไม่ออก
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๙ บรรดากิจการต่าง ๆ ที่กาหนดให้เป็นกิจการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตราย
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 หรือคาสั่งของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขซึ่งได้ออกโดยอาศัยอานาจตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขซึ่งถูก
ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มี
กฎกระทรวง ประกาศ ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้
[คาว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท์ ปันยารชุน
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช
๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย พุทธศักราช ๒๔๘๐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการดาเนินงานควบคุมดูแลในด้านสาธารณสุข ได้ใช้บังคับมานานแล้ว แม้ว่าจะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอีก
หลายครั้งก็ตาม แต่ก็ยังไม่อาจทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าของสังคม จาเป็นต้องขยาย
ขอบเขตการกากับดูแลกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขในด้านต่าง ๆ ให้กว้างขวางขึ้น เพื่อสามารถนามา
ปรับใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที และโดยที่ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าการสาธารณสุขเป็นเรื่องเกี่ยวพันกับ
ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมของมนุษย์อย่างใกล้ชิด แต่บทบัญญัติของกฎหมายปัจจุบันยังมิได้กาหนดมาตรการ
กากับดูแลและป้องกันเกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดล้อมไว้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สมควร
ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมให้มีลักษณะการกากับดูแลและติดตาม
และปรับปรุงอานาจหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่และบทกาหนดโทษตามกฎหมายปัจจุบันให้สามารถบังคับให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด ฉะนั้น เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสังคมปัจจุบัน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้าน
การกากับดูแลและป้องกันเกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดล้อม
สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและ
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ยเสียใหม่ และรวมกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็นฉบับเดียวกัน
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕[๕๐]
มาตรา ๓๕ ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก้ไขคาว่า “อธิบดีกรมควบคุม
โรคติดต่อ” เป็น “อธิบดีกรมควบคุมโรค”
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอน
กิจการบริหารและอานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว
และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอานาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ดารงตาแหน่งหรือผู้

ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
อานาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความ
ชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอานาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของ
ส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมาย
ให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ดารงตาแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอน
อานาจหน้าที่ และเพิ่มผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมา
เป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐[๕๑]
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กาหนดบทนิยามคาว่า “มูลฝอย” ยังไม่ชัดเจน ซึ่งทาให้อานาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยมีความซ้าซ้อนกัน บทนิยามในเรื่อง “ราชการส่วนท้องถิ่น” และ “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” ไม่สอดคล้องกับ
กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งผลจากการปฏิรูประบบราชการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้เปลี่ยนแปลงหน่วยงานกากับ
ดูแลราชการส่วนท้องถิ่น
และยังมีหน่วยงานอื่นที่ทาหน้าที่สนับสนุนและเกี่ยวข้องกับการดาเนินการในเรื่องการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จึงต้องปรับองค์ประกอบในคณะกรรมการสาธารณสุข นอกจากนี้การดาเนินงานเรื่อง
การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไม่ได้ให้อานาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมและกาหนด
วิธีการในเรื่องดังกล่าวประกอบกับมิได้มีบทกาหนดโทษในเรื่องมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชนไว้รวมถึงสมควรกาหนดให้อานาจรัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุขออกประกาศเรื่องที่
เป็นรายละเอียดทางเทคนิควิชาการหรือเรื่องที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามสภาพสังคม เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐[๕๒]
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๒๒ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดประกอบด้วยกรรมการตาม
มาตรา ๑๗/๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดไป
พลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๗/๑ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้
บังคับ ทั้งนี้ ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งรับผิดชอบ
งานด้านกฎหมายและการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านละหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๒๓ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครประกอบด้วยกรรมการ
ตามมาตรา ๑๗/๒ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

นี้ และให้ผู้อานวยการสานักอนามัยกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ
สาธารณสุขกรุงเทพมหานครไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๗/๒ (๓) แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ทั้งนี้ ให้อธิบดีกรมอนามัยแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมอนามัยซึ่ง
รับผิดชอบงานด้านกฎหมายหรือการอนามัยสิ่งแวดล้อมหนึ่งคน และให้ผู้อานวยการสานักอนามัยกรุงเทพมหานคร
แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดสานักอนามัยกรุงเทพมหานครซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายหรือการอนามัยสิ่งแวดล้อม
หนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๒๔ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา
๖๖/๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และให้
รองอธิบดีกรมอนามัยซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ
ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖๖/๑ (๓) แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ให้อธิบดีกรมอนามัยแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมอนามัยจานวนสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๒๕ อุทธรณ์ที่ได้ยื่นและยังคงค้างพิจารณาอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้
เป็นอานาจของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ด้วย
มาตรา ๒๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ ไม่มีกลไกหรือหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายในระดับพื้นที่โดยตรง ทาให้การจัดการปัญหาด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ประกอบกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ทาให้มีปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนมากขึ้น สมควรกาหนดให้มีคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครทาหน้าที่ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายในระดับพื้นที่โดย
คานึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
และกาหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุ
ราคาญเพื่อระงับและจัดการตามความจาเป็นมิให้เหตุราคาญนั้นเกิดขึ้นอีก ตลอดจนกาหนดให้ผู้ขออนุญาตในกิจการ
บางประเภทหรือบางขนาดต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกาหนดก่อนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต
นอกจากนี้ เพื่ออานวยความยุติธรรมแก่
ประชาชน
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์ให้เกิดความรอบคอบโดยให้มีคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และกาหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ให้ รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทกาหนดโทษ
และบทบัญญัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

วศิน/ผู้จัดทา
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒
ชวัลพร/เพิ่มเติม
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

[๑]

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๓๘/หน้า ๒๗/๕ เมษายน ๒๕๓๕
มาตรา ๔ บทนิยามคาว่า “มูลฝอย” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
[๓]
มาตรา ๔ บทนิยามคาว่า “ราชการส่วนท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓)
[๒]

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๕๐
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

[๔]

มาตรา ๔ บทนิยามคาว่า “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒)

[๕]

มาตรา ๔ บทนิยามคาว่า “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ

[๖]

มาตรา ๖ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
[๘]
มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
[๙]
มาตรา ๑๐ (๖/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
[๑๐]
มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
[๑๑]
หมวด ๒/๑ คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร มาตรา ๑๗/๑
ถึง มาตรา ๑๗/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
[๑๒]
มาตรา ๑๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
[๑๓]
มาตรา ๑๗/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
[๑๔]
มาตรา ๑๗/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
[๑๕]
มาตรา ๑๗/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
[๑๖]
มาตรา ๑๗/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
[๑๗]
ชื่อหมวด ๓ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐
[๑๘]
มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
[๑๙]
มาตรา ๒๐ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
[๗]

[๒๐]

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

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชบัญญัติ กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การขุดดินและถมดิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๔๓สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
ที่ ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบกันา
สํเป็านันกปีงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จพระปรมินกาทรมหาภูมิพลอดุ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้
าฯ
สํานัพระบาทสมเด็
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัลกยเดช
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ให้ประกาศว่า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับสํมาตรา
๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐สําของรั
ฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบั
ญญัติแห่งกฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จึงทรงพระกรุ
ณาโปรดเกล้
าฯ ให้ตราพระราชบักญา ญัติขึ้นไว้โดยคํ
าและยินยอม กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัาแนะนํ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๒๕๔๓”

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านั่อกพ้งานคณะกรรมการกฤษฎี
๒๑ พระราชบัญญักาตินี้ให้ใช้บังคับสํเมื
นกําหนดสามสิบวันนักบาแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๓ พระราชบัญญักตาินี้ให้ใช้บังคับสํในท้
งที่ดังต่อไปนี้
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

(๑) เทศบาล
(๒)กกรุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า งเทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) เมืองพัทยา
สํานั(๔)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํา่มนัีกกฎหมายโดยเฉพาะจั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
องค์กรปกครองส่วนท้กาองถิ่นอื่นตามที
ดตัก้งขึา ้น ซึ่งรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า เวณที่มีพระราชกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๕)กบริ
กาให้ใช้บังคับกฎหมายว่
าด้วยการควบคุ
มอาคาร
(๖) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

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

-๒-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการขุดดินหรือถมดิน ถ้าการขุดดิน
สํานักหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อ ถมดิ น อาจก่ อ ให้ เกกิาด ความเสี ย หายต่
อ ทรั พ ย์ สิ น ของบุ ค คลกาหรื อ อาจก่ อสํให้านัเกกิงานคณะกรรมการกฤษฎี
ด อั น ตรายต่ อ
ประชาชน รัฐมนตรีจะประกาศกําหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ในท้องที่อื่นนอกจากท้องที่ตาม
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วรรคหนึ่งตามที่เห็สํนานัว่กางานคณะกรรมการกฤษฎี
จําเป็นก็ได้
ประกาศตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศไว้โดยเปิดเผยก่อนวันใช้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บังคับไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ประกาศดังกล่าวให้ปิดไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ
ที่ทําการองค์การบริ
วนตําบล ที่ทําการกํกาานัน และที่ทําสํการผู
้ใหญ่บ้าน แห่งท้องที่ทกี่กา ําหนดไว้ใน
สํานัหการส่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
สํ“ดิ
านันก”งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักและอิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
หมายความรวมถึง หินกากรวด หรือทราย
นทรีย์วัตถุต่าง ๆ ทีก่เาจือปนกับดิน
“พื้นดิน” หมายความว่า พื้นผิวของที่ดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัากกระทํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
“ขุดดิกนา” หมายความว่
าแก่พื้นดินเพื่อนํากดิานขึ้นจากพื้นดิสํนานัหรื
อทําให้พื้นดิน
เป็นบ่อดิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
“บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือสําช่นัอกงว่งานคณะกรรมการกฤษฎี
างใต้พื้นดิน ที่เกิดจากการขุ
ดดิน
“ถมดิน” หมายความว่
า การกระทําใด ๆ ต่อดินหรือพื้นดินเพืสํ่อาให้
ระดับดินสูงขึ้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กว่าเดิม
ดิน” หมายความว่า ดิกนาที่สูงขึ้นกว่าระดั
้นดินโดยการถมดิน กา
สํ“เนิ
านักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานับกพืงานคณะกรรมการกฤษฎี
“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน ที่ตั้ง และขอบเขตของ
่ดินที่จะขุดดินหรือถมดิกนา รวมทั้งที่ดินสํและสิ
่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคีกยาง
สํานักทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“รายการ” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึก
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ของบ่อดินที่ จะขุสํดาดินันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
หรือความสูงของเนิ นกดิา นที่จะถมดินสําความลาดเอี
ยงของบ่อดินกาหรือเนินดิ น
ระยะห่า งจากขอบบ่ อ ดิ น หรื อ เนิ น ดิ นถึ ง ที่ ดิน หรื อสิ่ ง ปลูก สร้ างของบุ ค คลอื่ น วิธี ก ารป้ อ งกั น การ
สํานักพังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กสร้าง และวิสํธานัีกการในการขุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งทลายของดินหรือสิ่งปลู
ดดินหรือถมดิกนา
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
(๒) ผู้วก่าาราชการกรุงเทพมหานคร
สําหรับในเขตกรุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กางเทพมหานครสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา
วนตําบล สําหรับในเขตองค์
การ
สํ(๔)
านักประธานกรรมการบริ
งานคณะกรรมการกฤษฎีหกาารองค์ ก ารบริสําหนัารส่
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บริหารส่วนตําบล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ว นท้ อ งถิสํ่ นานัอืก่ นงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๕) หักวาหน้ า ผู้ บ ริ ห ารท้
งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่
ที่ มี ก ฎหมาย
โดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นกําหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น สําหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
สํ(๖)
านักนายกองค์
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า งหวัด สําหรัสํบานัในเขตท้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ถึง (๕)
การบริหารส่วกนจั
องที่อื่น นอกจากก(๑)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าหน้าทีสํ่”านัหมายความว่
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานังกตังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
“พนักกงานเจ้
า ผู้ซึ่งเจ้าพนักากงานท้องถิ่นแต่
้งให้ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัสําตนัินกี้ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๓-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่การขุดดินและถมดินซึ่งกระทําได้โดย
สํานักอาศั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่นที่ได้กําหนดมาตรการในการป้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ยอํานาจตามกฎหมายอื
องกันอักนาตรายไว้ตามกฎหมายนั
้นแล้ว
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๖ เพื่ อ ประโยชน์กใานการป้ อ งกั นสํการพั
ง ทลายของดิ น หรื อกสิา่ ง ปลู ก สร้ า ง

ตลอดจนการอื่ น ที่ จํ า เป็ น เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ รั ฐ มนตรี โ ดยคํ า แนะนํ า ของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
เวณห้ามขุดดินหรือถมดิ
สํ(๑)
านักบริ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินตามชนิดของดิน ความ
กและขนาดของบ่อดินกทีา ่จะขุดดิน ความสู
งและพื้นที่ของเนินดินกทีา่จะถมดิน และระยะห่
างจากขอบ
สํานักลึงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บ่อดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น
สํ(๓)
านักวิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ธีการป้องกันการพังทลายของดิ
นหรือสํสิา่งนัปลู
กสร้าง
(๔) วิธีการให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๕) หลักากเกณฑ์ วิธีการสํานัและเงื
่อนไขอื่นในการขุดดิกนา หรือถมดิน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๗ ในกรณีที่ได้มีการออกกฎกระทรวงกํ
าหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ แล้ว
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบสํัตาิตนัามกฎกระทรวงนั
้น เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา
๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่ ยังมิได้ มีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่ องใดตามมาตรา ๖ ให้องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิสํา่นนัมีกองานคณะกรรมการกฤษฎี
ํานาจออกข้อบัญญัติทก้อางถิ่นกําหนดเรืสํ่อานังนักงานคณะกรรมการกฤษฎี
้นได้
กา
ในกรณีที่ได้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกําหนดเรื่องใดตามวรรคสองแล้ว ถ้าต่อมามี
้อกําหนดของข้อบัญญักตา ิท้องถิ่นในส่วสํนที
ัดหรือแย้งกับ
สํานักการออกกฎกระทรวงกํ
งานคณะกรรมการกฤษฎีกาาหนดเรื่องนั้นสําให้
นักขงานคณะกรรมการกฤษฎี
านัก่ขงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กฎกระทรวงเป็ น อั น ยกเลิ ก และให้ ข้ อ กํ า หนดของข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ในส่ ว นที่ ไ ม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ
สํานับกังงานคณะกรรมการกฤษฎี
กฎกระทรวงยังคงใช้
คับต่อไปได้จนกว่าจะมีกกา ารออกข้อบัญสําญันักตงานคณะกรรมการกฤษฎี
ิท้องถิ่นใหม่ตามมาตรากา๘ แต่ต้องไม่
เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ก ข้ อ บั ญ ญัสํตานัิ ทก้ องานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การยกเลิ
งถิ่ น ตามวรรคสาม กย่าอ มไม่ ก ระทบกระเทื
อ นต่ อ การ
ดําเนินการที่ได้กระทําไปแล้วโดยถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรากา๘ ในกรณีทสํี่ไาด้นัมกีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ารออกกฎกระทรวงกํกาา หนดเรื่องใดตามมาตรา
๖ แล้ว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องนั้นได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
นการออกข้อบัญญัตกาิท้องถิ่นกําหนดรายละเอี
ยดในเรื่องนั้นเพิกา่มเติมจากที่
สํ(๑)
านักเป็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กําหนดไว้ในกฎกระทรวง โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ้ น ขั ด หรื อ แย้
สํางนักักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๒) เป็กาน การออกข้อสํบัานัญกญังานคณะกรรมการกฤษฎี
ติท้ อ งถิ่นกํ าหนดเรื่อกงนั
กฎกระทรวง
ดังกล่าว เนื่องจากมีความจําเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่น
สํการออกข้
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา (๒) ให้มีผสํลใช้
านักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นชอบจาก
อบัญญัติท้องถิ่นตาม
ังคับได้เมื่อได้รับความเห็
คณะกรรมการและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํอานังพิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
คณะกรรมการจะต้
จ ารณาให้ ค วามเห็ นกชอบหรื
อ ไม่ ใ ห้สํคานัวามเห็
น ชอบใน
ข้อบัญญัติท้องถิ่นสําตาม
(๒) ให้เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่สํวาันนัทีก่ไงานคณะกรรมการกฤษฎี
ด้รับข้อบัญญัติท้องถิ่นกนัา ้น ถ้าไม่ให้
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความเห็นชอบให้แจ้งเหตุผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทราบด้วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๔-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถ้าคณะกรรมการพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นไม่เสร็จภายในกําหนดเวลาตาม
สํานักวรรคสาม
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัวกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ให้ถือว่าคณะกรรมการได้
ใสํห้านัคกวามเห็
นชอบในข้อบัญกญัาติท้องถิ่นนั้นแล้
และให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไป ถ้ารัฐมนตรีไม่สั่งการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
นัก่นงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้รับข้อบัญญัติทสํ้อางถิ
นั้น ให้ถือว่ารัฐมนตรีไกด้าอนุมัติตามวรรคสอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๙ การแจ้งหรือการส่งคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ทําเป็นหนังสือสํส่านังกทางไปรษณี
ย์ลงทะเบียกนตอบรั
บให้ผู้แสํจ้านังกผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
้ขุดดิน ผู้ถมดิน เจ้าของที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กา ่ดิน หรือ
ตัวแทน แล้วแต่กรณี ณ ภูมิลําเนาของผู้นั้น หรือจะทําเป็นหนังสือและให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อ
บแทนการส่งทางไปรษณี
สํานักรังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ย์ก็ได้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่ไม่อาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ให้ปิดประกาศสําเนาหนังสือแจ้งหรือ
สํานัไว้กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั่มกีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ถือว่าผู้
คําสั่ง แล้วแต่กรณี
ในที่เปิดเผยและเห็นได้กงา่าย ณ บริเวณที
ารขุดดินหรือถมดิน และให้
แจ้ง ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน เจ้าของที่ดิน หรือตัวแทน ได้ทราบคําสั่งนั้น เมื่อพ้นกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้
สํานักมีงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การปิดประกาศดังกล่ากวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรั
กษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดค่
าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายไม่เกินอัตราท้าสํยพระราชบั
ญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
้น เมื่อได้ประกาศในราชกิ
จจานุ
วให้ใช้บังคับได้กา
สํกฎกระทรวงนั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัเกบกษาแล้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๑๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ
่งเรียกว่กาา “คณะกรรมการการขุ
ดดินและ

ถมดิน” ประกอบด้วยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง*เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกรมทรัพยากร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ธรณี ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมศิลปากร
้แทนสํานักนโยบายและแผนทรั
พยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม*กผูา ้แทนกรมการผั
อง ผู้แทนสภา
สํานักผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานังเมื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วิศวกร และผู้แทนสภาสถาปนิกแห่งละหนึ่งคนและผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสี่คนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ และให้
หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการควบคุ
กรมโยธาธิการและผั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัมกอาคาร
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งเมือง*
เป็นกรรมการและเลขานุการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
สํ(๑)
านักให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
คําแนะนําในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา
๖
(๒) ให้คําแนะนําแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักวรรคสอง
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) พิกจาารณาอุทธรณ์สํคาํานัสัก่งงานคณะกรรมการกฤษฎี
ของเจ้าพนักงานท้องถิก่นา ตามมาตรา ๓๔
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรากา๑๓ กรรมการซึ
ฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยูกา่ในตําแหน่งคราวละสามปี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั่งกรังานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๕-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในกรณีมีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ใน
สํานักตํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งตั้งเพิ่มขึ้นสําหรื
นักองานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
าแหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่
แต่งตั้งแทนตําแหน่งทีก่วา่าง ให้ผู้ได้รับสํการแต่
งตั้งนั้นอยู่ใน
ตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น
สํกรรมการซึ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กา ดต่อกัน
่งพ้นจากตําแหน่กงอาจได้
รับแต่งสํตัา้งนัอีกกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ได้ แต่ต้องไม่เกินสองคราวติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๔ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๓ กรรมการซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งตั้งพ้สํนาจากตํ
าแหน่ง เมื่อ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
สํ(๔)
านักเป็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อคนเสมือนไร้
สําคนัวามสามารถ
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นคนไร้ความสามารถหรื
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด
สํานักทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
่กระทําโดยประมาทหรืกอา ความผิดลหุโสํทษ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการต้
องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็
นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยูสํ่ใานที
่ประชุมหรือไม่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
นิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุกามให้ถือเสียงข้สําางมาก
กรรมการคนหนึ่งให้กมาีเสียงหนึ่งใน
สํการวิ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๖ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกตลอดจนเชิ
า
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ปฏิบัติการตามทีสํ่คาณะกรรมการมอบหมาย
ญสํบุาคนัคลใด
ๆ มาให้ข้อเท็จจริกงา คําอธิบาย
คําแนะนําหรือความเห็นได้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑๕ มาใช้
สําบนัังกคังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กรรมการโดยอนุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ให้นํามาตรา
บแก่การประชุมของคณะอนุ
โลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๒
การขุดดิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๗ ผู้ใดประสงค์จะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสาม
สํานักเมตรหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั่นกตารางเมตร
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กหรือพื้ นทีสํ่ ตาามที
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อมีพื้นที่ปากบ่กอาดินเกินหนึ่งหมื
หรือมีความลึ
่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกาศกําหนด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยยื่น
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เอกสารแจ้งข้อมูลสําดันังกต่งานคณะกรรมการกฤษฎี
อไปนี้
(๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทําการขุดดิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งแสดงเขตที
สํา่ดนัินกและที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) แผนผั
่ดินบริเวณข้างเคียกงา
(๓) รายการที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา
๖
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) วิธีการขุดดินและการขนดิน
(๕) ระยะเวลาทํ
าการขุ
น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําดนัดิกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๖-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๖) ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั้แกจ้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๗) ทีก่ตาั้งสํานักงานของผู
ง
(๘) ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทําการขุดดิน
สํ(๙)
านักเอกสารและรายละเอี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่น ๆ ที่คณะกรรมการกํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ยดอื
าหนดโดยประกาศในราชกิ
จจา
นุเบกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ถ้าผู้ แจ้งได้ดําเนินการตามที่ ระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้ ว ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นออกใบรับสําแจ้
ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้
่อเป็นหลักฐานการแจ้กางให้แก่ผู้นั้น
นักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา องถิ่นกํ าหนดเพื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทําการขุดดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับ
บแจ้ง
สํานักใบรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัถกูกงานคณะกรรมการกฤษฎี
า วันที่ผู้แจ้ง
เจ็ดวันนับแต่วันทีสํ่มานัีกการแจ้
งตามวรรคหนึ่ง ถ้กาาผู้แจ้งไม่แก้ไขให้
ต้องภายในเจ็ดวันนับกแต่
ได้รับแจ้งให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งให้การแจ้งตาม
สํานักวรรคหนึ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
่งเป็นอันสิ้นผล กา
ถ้า ผู้ แ จ้ ง ได้แ ก้ ไ ขให้ ถู กต้ อ งภายในเวลาที่ กํ า หนดตามวรรคสาม ให้ เจ้ า พนั ก งาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้สํราับนัแจ้
งที่ถูกต้อง
ผู้ได้รับใบรับแจ้งต้องเสี
ยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๘ ค่าธรรมเนียมและค่
ได้ตามมาตรา ๑๗ วรรคห้
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าใช้จ่ายทีสํา่เก็นักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา า ให้เป็น

รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่มีการขุดดินนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๙ ในระหว่ า งการขุ ด ดิ น ผู้ ขุ ด ดิ น ตามมาตรา ๑๗ ต้ อ งเก็ บ ใบรั บ แจ้ ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่งชุด และพร้สํอานัมที
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
แผนผัง บริเวณและรายการไว้
ที่สถานที่ขุดดินกหนึ
่จะให้พนักงานเจ้าหน้ากทีา่ตรวจดูได้
ถ้าใบรับแจ้งชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ให้ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗
สํานักขอรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัอกงถิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บใบแทนใบรับแจ้งต่กาอเจ้าพนักงานท้
่นภายในสามสิบวันนับกาแต่วันที่ทราบถึสํางนัการชํ
ารุดสูญหาย
หรือถูกทําลายดังกล่าว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรากา๒๐ ผู้ขุดดินสํตามมาตรา
๑๗ ต้องทําการขุกาดดินให้ถูกต้อสํงตามกฎกระทรวงที
่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ออกตามมาตรา ๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๑ ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ ต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตาม
สํานักมาตรา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัากของลู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่งได้กระทําในทางการที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๒๐ และต้องรับกาผิดในการกระทํ
กจ้างหรือตัวแทนซึ
่จ้างหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
มาตรา ๒๒ การได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๗ ไม่เป็นเหตุ
สํานักคุงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัยกหายต่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า อต่อสภาพแวดล้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
้มครองการขุดดินที่ได้กกา่อให้เกิดความเสี
อทรัพย์สินของบุคกคลหรื
อม ผู้ขุดดิน

ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที
่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ลูกจ้างหรือตัวแทน
ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การนั้น เว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๗-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๓ การขุดบ่อน้ําใช้ที่มีพื้นที่ปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตร ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้ง
สํานักต่งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อเจ้าพนักงานท้องถิ่น กา
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานับกพืงานคณะกรรมการกฤษฎี
๒๔ การขุดดินโดยมีกคา วามลึกจากระดั
้นดินไม่เกินสามเมตรกเมืา ่อจะขุดดิน

ใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน ต้องจัดการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ป้องกันการพังทลายของดินตามวิสัยที่ควรกระทํา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๕ ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดําบรรพ์ หรือแร่ที่มี
ณค่าทางเศรษฐกิจหรืกอาทางการศึกษาในด้
นธรณีวิทยา ให้ผู้ขุดดิกนาตามมาตรา ๑๗
๒๓ หรือ
สํานักคุงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรา ๒๔ หยุดการขุดดินในบริเวณนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายในเจ็ดวัน
สํานักเงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า วแต่กรณี
นับแต่วันที่พบและให้
จ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้กงาให้กรมศิลปากรหรื
อกรมทรัพยากรธรณีกแล้
ทราบโดยด่วน ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้ขุดดินปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๓
การถมดิน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๖ ผู้ใดประสงค์จกะทํ
ความสูงของเนินดินเกิกานกว่าระดับ
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าการถมดินสํโดยมี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี

ที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่ตามที่เจ้า
กงานท้องถิ่นประกาศกํ
มีการระบายน้ําเพียงพอที
อดร้อน
สํานักพนั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหนด ต้องจั
สําดนัให้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่จะไม่ก่อให้สํเากินัดกความเดื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
แก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น
สํพืา้นนัทีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกํ
าหนดตามวรรคหนึ
่ง ต้องไม่เกินสองพักนาตารางเมตร
การถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
สํานักประกาศกํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ง นอกจากจะต้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ําตามวรรคหนึ
สํานั่ง กต้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
าหนดตามวรรคหนึ
องจัดให้มีการระบายน้
องแจ้งการถม
ดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ถ้าผู้แ จ้ งได้ดําเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคสามโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงาน
องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที
่เจ้าพนั
องถิ่นกําหนด เพืก่อาเป็นหลักฐานการแจ้
งให้แก่ผู้นั้น
สํานักท้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักกงานท้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทําการถมดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับ
ใบรับแจ้ง ให้นําบทบั
ญัติมาตรา ๑๗ วรรคสาม
า มาตรา ๑๘ มาตรา
สํานักญงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วรรคสี่และวรรคห้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑๙ และ
มาตรา ๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๗ ผู้ถมดินตามมาตรา ๒๖ ต้องทําการถมดินให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ออกตามมาตรา ๖สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๒๘ ผู้ถมดินสํตามมาตรา
๒๖ ต้องควบคุกมาลูกจ้างหรือตัสํวาแทนให้
ปฏิบัติตาม

มาตรา ๒๗ และต้สําอนังรั
บผิดในการกระทําของลูกจ้างหรือตัสํวาแทนซึ
่งได้กระทําในทางการที่จ้างหรือ
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามที่ได้รับมอบหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๘-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๔
สํานัพนั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานเจ้าหน้าที่

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๙ ผู้ ใดได้ รั บความเสียหายหรือมี เหตุอันควรเชื่ อได้ ว่าอาจได้รั บความ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เสียหายจากการขุดดินหรือถมดินอันไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๗ มีสิทธิร้อง
ขอให้เจ้าพนักงานท้
่นสั่งให้หยุดการขุดดินกหรื
สํานัอกงถิงานคณะกรรมการกฤษฎี
า อถมดินนั้นได้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมื่อได้รับคําร้องขอตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้า
่ขุดกดิานหรือถมดินและรายงานต่
อเจ้าพนักงานท้กาองถิ่น ถ้าเจ้าพนั
องถิ่นเห็น
สํานักไปตรวจสอบสถานที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักกงานท้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการขุดดินหรือถมดินนั้น ให้มีอํานาจออกคําสั่งเป็น
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาองกันความ
หนังสือสั่งให้ผู้ขุดสํดิานันกผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
้ถมดิน หรือเจ้าของทีก่ดาินหยุดการขุดสํดิานันกหรื
อถมดิน หรือจัดการป้
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั้นได้ตามที่เห็นสมควร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เจ้าพนักากงานท้องถิ่นสํตามมาตรานี
้ ให้หมายความรวมถึ
งผู้ซึ่งเจ้สําานัพนั
กงานท้องถิ่น
มอบหมายด้วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๐ พนักงานเจ้
าหน้าที่มีอํานาจเข้าไปตรวจสอบสถานที
่ที่มีการขุดดินตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๗ หรือการถมดินตามมาตรา ๒๖ ว่าได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงหรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นสํหรื
ประกาศที่ออกตามพระราชบั
ทั้งนี้ ในระหว่างเวลาพระอาทิ
ตย์
านักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญัตินี้หสํารืนัอกไม่งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทําการ และให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือตัวแทน หรือเจ้าของ
่ดินอํานวยความสะดวกตามสมควร
สํานักทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าหน้าที่เสํห็านนัว่กางานคณะกรรมการกฤษฎี
กานได้ก่อหรือ
๓๑ ในกรณีที่พนักกงานเจ้
การขุดดินหรือการถมดิ

อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อเจ้าพนักงาน
สํานักท้งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักองานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
องถิ่นให้มีคําสั่งให้ผู้ขกุดาดิน ผู้ถมดินสํหรื
เจ้าของที่ดินหยุดการขุกาดดินหรือการถมดิ
น หรือจัดการ
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือการถมดินนั้น แล้วแต่กรณี และให้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือตามที่เห็นว่าจําเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับความ
ยหายนั้นได้
สํานักเสีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีคําสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดินหรือ
เจ้าของที่ดินหยุดสํการขุ
ดดินหรือการถมดิน หรืกาอจัดการป้องกัสํานนัความเสี
ยหายที่อาจเกิดขึก้นาหรือจัดการ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
แก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั้นตามที่เห็นว่าจําเป็นได้ แล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบทันที ถ้า
สํานักเจ้งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
าพนักงานท้องถิ่นเห็กนาชอบด้วยกับคํสําานัสัก่งงานคณะกรรมการกฤษฎี
ของพนักงานเจ้าหน้าทีกา่ ให้เจ้าพนักงานท้
งถิ่นมีหนังสือ
ภายในเจ็ ด วั น นั บ แต่ วั น ที่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ มี คํ า สั่ ง สั่ ง ให้ บุ ค คลดั ง กล่ า วปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กากงานเจ้าหน้สําาทีนั่เกป็งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา องถิ่นมา
พนักงานเจ้าหน้าสํทีานั่ และให้
ถือว่าคําสั่งของพนั
นคําสั่งของเจ้าพนักงานท้
ตั้งแต่ต้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า กงานท้องถิสํ่นาไม่
นักมงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ถ้าเจ้ากพนั
ีหนังสือสั่งภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง
ให้คําสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าทีสํา่เนัป็กนงานคณะกรรมการกฤษฎี
อันสิ้นผล
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๙-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดง
สํานักบังานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาหน้าที่ต่อบุคสํคลที
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรประจําตัวพนักงานเจ้
่เกี่ยวข้อง
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๓ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๕
การอุทธรณ์
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๔ ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินผู้ใดไม่พอใจคําสั่งของเจ้าพนักงาน
สํานักท้งานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
องถิ่นตามมาตรา ๒๙กาวรรคสอง หรืสํอามาตรา
๓๑ วรรคหนึ่งหรืกอาวรรคสอง ให้สํมาีสนัิทกธิงานคณะกรรมการกฤษฎี
อุทธรณ์คําสั่ง

ดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็สํนานัผูก้องานคณะกรรมการกฤษฎี
อกคําสั่งตามวรรคหนึก่งาในฐานะเจ้า
พนักงานท้องถิ่นให้อุทธรณ์คําสั่งดังกล่าสํวต่
อคณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคําสั่งของ
เจ้าพนักงานท้องถิ
าผู้อุทธรณ์ประสงค์จกะขอทุ
ตามคําสั่งของเจ้าพนักกางานท้องถิ่น
สํา่นนักถ้งานคณะกรรมการกฤษฎี
า เลาการบัสํางนัคักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
ให้ยื่นคําขอทุเลาพร้อมอุทธรณ์ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการจะอนุญาตให้
เลาโดยมีเงื่อนไขหรือไม่กกา ็ได้ หรือจะสั่งสํให้
นหรือหลักทรัพย์ประกั
าจเกิดขึ้นก็ได้
สํานักทุงานคณะกรรมการกฤษฎี
านัวกางเงิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นความเสียหายที
สํานัก่องานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี พิจารณาคําวินิจฉัยอุทธรณ์
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิ
บวันนับแต่วันที่ได้รับกอุาทธรณ์
คําวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๖
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บทกําหนดโทษ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๓๕ ผู้ใดทําการขุดกดิา นตามมาตราสํา๑๗
หรือทําการถมดินตามมาตรา
๒๖
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

วรรคสาม โดยไม่ได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๖
สํานักวรรคสี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
นักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
่ แล้วแต่กรณี ต้อกงระวางโทษจํ
าสํคุากนัไม่กงานคณะกรรมการกฤษฎี
เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่กเกิา นห้าหมื่นบาทสําหรื
ทั้งจําทั้งปรับ
หากการกระทําตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในบริเวณห้ามขุดดินหรือถมดินตามมาตรา ๖
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๑) ผู้นั้นต้องระวางโทษจํ
าคุกไม่เกินสองปี หรืกอาปรับไม่เกินหนึสํา่งนัแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรักบา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๓๖ ผู้ใดไม่ปสําฏินับกัตงานคณะกรรมการกฤษฎี
ิตามมาตรา ๒๐ หรือกมาตรา
๒๗ ต้อสํงระวางโทษปรั
บไม่

เกินสามหมื่นบาทและปรั
บเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินหนึ่งพันสํบาทตลอดเวลาที
่ยังไม่ปฏิบัติตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวาง
สํานักโทษปรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บไม่เกินหนึ่งหมื่นกบาท
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อ ไม่ อํ า นวยความสะดวกตามสมควรแก่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ นั ก งาน
๓๘ ผู้ ใ ดขั ด ขวางหรื

เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๓๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๓๙ ผู้ขุดดินผู้ใดไม่กปาฏิบัติตามมาตรา
ต้องระวางโทษจําคุกกา ไม่เกินหนึ่ง
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก๒๕
งานคณะกรรมการกฤษฎี

เดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๐ ผู้ใดได้รับคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดการขุดดินหรือการถมดิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่งหรือวรรคสอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง
หรือมาตรา ๓๑ วรรคหนึ
ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนัก้นา ต้องระวาง
โทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๑ ผู้ใดได้รับคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้จัดการป้องกันความเสียหาย
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินตามมาตราสํา๒๙
วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนั้น ต้สําอนังระวางโทษปรั
บไม่เกินสามหมื่นบาทและปรั
บเป็นรายวันอีก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วันละไม่เกินห้าร้อยบาท ตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๒ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกจากมาตรา ๓๕ วรรคสอง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื
องถิ่นมอบหมายมีอกําานาจเปรียบเทีสํยานับปรั
บผู้ต้องหาได้
สํานักให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อผู้ซึ่งเจ้าพนัสํกานังานท้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เมื่อผู้ต้องหาได้ชําระค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตาม
สําธนัีพกิจงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประมวลกฎหมายวิ
ารณาความอาญา กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๔๓๒ ในกรณีสําทนัี่ผกู้กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ระทําความผิดเป็นนิตกิบาุคคล ถ้าการกระทํ
าความผิดของ

นิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการ
นไม่สั่งการหรืกอาไม่กระทําการจนเป็
นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกกระทํ
ั้นต้องรับโทษ
สํานักและละเว้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าความผิสํดานัผูก้นงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าเจ้าของ
สํานักอสั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ดเกิดขึ้นและได้
สํานัรกับงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งหาริมทรัพย์ที่อยู่ใกล้กาชิดหรือติดต่อสํกัาบนักทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
่ดินที่มีการกระทําความผิ
ความเสียหาย
เนื่องจากการกระทําความผิดนั้น เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับ
สํานักความรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้แทนนิติบุคคลสํพ.ศ.
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บผิดในทางอาญาของผู
๒๕๖๐

- ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๕ ผู้ใดขุดดินหรือถมดินอันมีลักษณะที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
สํานักพระราชบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า นที่พระราชบั
สํานัญกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ญญัตินี้อยู่ก่อกนวั
ญัตินี้มีผลใช้บังคับในท้กอา งที่ใด ให้ปฏิสํบาัตนัิกตงานคณะกรรมการกฤษฎี
ามมาตรา ๑๗
หรือมาตรา ๒๖ แล้วแต่กรณี ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับในท้องที่นั้น
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บแจ้งตามพระราชบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
และเมื่อได้ดําเนินสํการแล้
วให้ถือว่าผู้นั้นได้รับใบรั
ญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัยมกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ค่าธรรมเนี
(๑) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน
ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ค่าคัดสําเนาหรือถ่ายเอกสาร
หน้าละ
๕ บาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ค่าใช้จ่าย
(๑) ค่าพาหนะเดิ
่
ให้จ่ากยเท่
จ่ายไปจริง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานทางไปตรวจสอบสถานที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าที่จําเป็นและใช้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ขุดดินหรือถมดิน
กา
สําให้
นักจงานคณะกรรมการกฤษฎี
กายบ
(๒) ค่าเบีสํ้ยานัเลีก้ยงานคณะกรรมการกฤษฎี
งในการเดินทางไปตรวจสอบ
่ายเท่าที่จําเป็นตามระเบี
สถานที่ขุดดินหรือถมดิน
ของทางราชการแก่ผู้ไปทํางาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เท่าอักตาราของทางราชการ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีการขุดดินเพื่อนําดิน
สํานักไปถมพื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
นักองานคณะกรรมการกฤษฎี
านักดงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
้นที่ที่ทําการก่อกสร้า างที่อยู่อาศัยสําหรื
เพื่อกิจการอื่นอย่างกว้กาางขวาง แต่กสํารขุ
ดินหรือถมดิน
ดังกล่าวยังไม่เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการจึงอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินและความ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าด้วยการขุสํดานัดิกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
ปลอดภัยของประชาชนได้
สมควรให้มีกฎหมายว่
และถมดินเพื่อให้การขุกาดดินหรือถม
ดินในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่กฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา และ
บริเวณที่มีพระราชกฤษฎี
กาให้ใช้ บังคับกฎหมายว่
าด้วยการควบคุ
มอาคาร เขตผั งเมืกาองรวมตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และในท้องที่อื่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด
นไปโดยถูกต้องตามหลั
นต้องตราพระราชบัญกญัาตินี้
สํานักเป็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กากวิชาการ จึงสํจํานัาเป็
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัากนาจหน้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เป็นไป
*พระราชกฤษฎีกสําแก้
ไขบทบัญญัติให้สอดคล้กาองกับการโอนอํ
าที่ของส่วนราชการให้
๓
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๙ ในพระราชบั ญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้ แ ก้ไขคํ าว่า
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“กรมโยธาธิการ” เป็น “กรมโยธาธิการและผังเมือง” คําว่า สํ“อธิ
บดีกรมโยธาธิการ” เป็น “อธิบดีกรม
โยธาธิการและผังเมือง” และคําว่า “ผูสํา้แนัทนสํ
านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้สํอานัม”
เป็น “ผู้แทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง
ทบวง กรม พ.ศ.
ญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ
จใหม่ ซึ่งได้มี
สํานักกระทรวง
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๕๔๕ ได้สําบนััญกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้นใหม่โดยมีสํภานัารกิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การตราพระราชกฤษฎี ก าโอนกิ จ การบริ ห ารและอํ า นาจหน้ า ที่ ข องส่ ว นราชการให้ เ ป็ น ไปตาม
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นั้ นแล้ ว และเนื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชบัญญัติปสํารันับกปรุ
งกระทรวง ทบวง กรม
่องจากพระราชบัญญักตาิดังกล่าวได้
บัญญัติให้โอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วน
สํานักราชการเดิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัโดยให้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มมาเป็นของส่กาวนราชการใหม่
มีการแก้ไขบทบัญกญัา ติต่าง ๆ ให้สสํอดคล้
องกับอํานาจ
หน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพื่อให้
้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้
กฎหมายโดยไม่
ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอํ
าที่ว่าตาม
สํานักผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําานาจหน้
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กฎหมายใดได้ มี ก ารโอนภารกิ จ ของส่ ว นราชการหรื อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบตามกฎหมายนั้ น ไปเป็ น ของ
หน่วยงานใดหรือสํผูา้ในัดแล้
ว โดยแก้ไขบทบัญญักตาิของกฎหมายให้
ารเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัมกีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา รัฐมนตรี
ผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอํานาจหน้าที่ และเพิ่มผู้แทน
สํานักส่งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วนราชการเดิ
สํานัมกมาเป็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วนราชการในคณะกรรมการให้
ตรงตามภารกิ
จที่มีการตัดโอนจากส่
นของส่วน
ราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติ
สํากนัาดั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
และพระราชกฤษฎี
งกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎี
านี้
สํานักพระราชบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บผิดในทางอาญาของผู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ญญัติแก้ไขเพิก่มา เติมบทบัญญัสํตานัิแกห่งานคณะกรรมการกฤษฎี
งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรั
้แทน
๔
นิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๔
ราชกิกจาจานุเบกษา เล่มสํา๑๓๔/ตอนที
่ ๑๘ ก/หน้า ๑/๑๑

- ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๒ พระราชบัสําญนักญังานคณะกรรมการกฤษฎี
ตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วกันา ถัดจากวันประกาศในราชกิ
จจา

นุเบกษาเป็นต้นไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคําวินิจฉัยว่า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในส่วนที่สันนิษฐานให้
กรรมการผู้จัดการสําผูนั้จกัดงานคณะกรรมการกฤษฎี
การ หรือบุคคลใดซึ่งรักบาผิดชอบในการดํ
นงานของนิติบุคคลนั้นกาต้องรับโทษ
สํานัากเนิงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทางอาญาร่วมกับการกระทําความผิดของนิติบุคคล โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระทําหรือเจตนาประการใด
นเกี่ยวกับการกระทํากความผิ
้น ขัดหรือแย้งต่อรักฐาธรรมนูญแห่งสํราชอาณาจั
กรไทย
สํานักอังานคณะกรรมการกฤษฎี
า ดของนิสํตาิบนัุคกคลนั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
สํานักมาตรา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐธรรมนูญได้
สํามนัีกคงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าวทํานอง
พุทธศักราช ๒๕๕๐
๖ และต่อมาศาลรั
ําวินิจฉัยในลักษณะดังกกล่
เดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
สํานักโทรคมนาคม
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มาตรา ๗๘สํพระราชบั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พ.ศ. ๒๕๔๔
ญญัติสถานบริการกา พ.ศ. ๒๕๐๙สํมาตรา
๒๘/๔ และ
พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่สํไาด้นัตกามรั
ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ ดังนั้นสํเพื
่อแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอื
่นที่มี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

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

ปริญสินีย์/เพิ่มเติม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นธ์ ๒๕๖๐
๑๔ กุมภาพั

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานุสรา/ตรวจ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กีรติกิติ์/ตรวจ
สํานัสิกงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หาคม ๒๕๕๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
คณิกาตา/ปรับปรุง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระราชบัญญัติ

1

พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
เป็ นปีท่ี 34 ในรัชกาลปจั จุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเ่ ป็ นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการ
ก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ และรวมเป็ นกฎหมายฉบับเดียวกัน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตขิ น้ึ ไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ทํา
หน้าทีร่ ฐั สภา ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตนิ ้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตนิ ้ีให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา และจะใช้บงั คับในท้องที่
ใด มีบริเวณเพียงใด ให้ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา
1 สําหรับเขตท้องทีท
่ ไ่ี ด้มกี ารประกาศให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือเขตท้องทีท่ ไ่ี ด้เคยมี
การประกาศดังกล่าว ให้ใช้พระราชบัญญัตนิ ้ีบงั คับตามเขตของผังเมืองรวมนัน้ โดยไม่ตอ้ งตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา
สําหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ อาคารชุมนุ มคน และโรงมหรสพ ให้ใช้บทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตนิ ้ี
บังคับไม่วา่ ท้องทีท่ อ่ี าคารนัน้ ตัง้ อยูจ่ ะได้มพี ระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงั คับพระราชบัญญัตนิ ้ีหรือไม่กต็ าม
มาตรา 3
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ให้ยกเลิก
พระราชบัญญัตคิ วบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479
พระราชบัญญัตคิ วบคุมการก่อสร้างอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2504
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 192 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2515
พระราชบัญญัตคิ วบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช 2476
พระราชบัญญัตคิ วบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน และสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ อย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจ
เข้าอยูห่ รือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง
(1) อัฒจันทร์หรือสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ อย่างอื่นเพือ่ ใช้เป็ นทีช่ ุมนุมของประชาชน
(2) เขือ่ น สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายนํ้า อู่เรือ คานเรือ ท่านํ้า ท่าจอดเรือ รัว้ กําแพง หรือประตู ที่
สร้างขึน้ ติดต่อหรือใกล้เคียงกับทีส่ าธารณะหรือสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ ให้บุคคลทัวไปใช้
่
สอย
้
้
(3) ปายหรือสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ สําหรับติดหรือตัง้ ปาย
(ก) ทีต่ ดิ หรือตัง้ ไว้เหนือทีส่ าธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทัง้ โครงสร้าง
เกินสิบกิโลกรัม
(ข) ที่ติดหรือตัง้ ไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้วระยะห่างจากที่สาธารณะมี
น้อยกว่าความสูงของป้ายนัน้ เมือ่ วัดจากพืน้ ดิน และมีขนาดหรือมีน้ําหนักเกินกว่าทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
1
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(4) พื้นที่หรือสิง่ ที่สร้างขึน้ เพื่อใช้เป็ นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถสําหรับอาคารที่กําหนด

ตามมาตรา 8(9)
(5) สิง่ ทีส่ ร้างขึน้ อย่างอื่นตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
ทัง้ นี้ ให้หมายความรวมถึงส่วนต่าง ๆ ของอาคารด้วย
2 “อาคารสูง” หมายความว่า อาคารทีบ
่ ุคคลอาจเข้าอยูห่ รือเข้าใช้สอยได้ทม่ี คี วามสูงตัง้ แต่ยส่ี บิ สามเมตรขึน้ ไป การวัด
ั้
ความสูงของอาคารให้วดั จากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจัวหรื
่ อปนหยาให้
วดั จากระดับพื้นดินที่
ก่อสร้างถึงยอดผนังของชัน้ สูงสุด
2 “อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ” หมายความว่า อาคารทีก
่ ่อสร้างขึน้ เพือ่ ใช้พน้ื ทีอ่ าคารหรือส่วนใดของอาคารเป็ นทีอ่ ยูอ่ าศัย
หรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพน้ื ทีร่ วมกันทุกชัน้ ในหลังเดียวกันตัง้ แต่หนึ่งหมืน่ ตารางเมตรขึน้ ไป
2 “อาคารชุมนุ มคน” หมายความถึง อาคารหรือส่วนใดของอาคารทีบ
่ ุคคลอาจเข้าไปภายในเพือ่ ประโยชน์ในการชุมนุ ม
คนทีม่ พี น้ื ทีต่ งั ้ แต่หนึ่งพันตารางเมตรขึน้ ไป หรือชุมนุมคนได้ตงั ้ แต่หา้ ร้อยคนขึน้ ไป
2 “โรงมหรสพ” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารทีใ่ ช้เป็ นสถานทีส
่ าํ หรับฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดง
ดนตรี หรือ การแสดงรื่น เริง อื่น ใด และมีว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ เปิ ด ให้ส าธารณชนเข้า ชมการแสดงนั น้ เป็ น ปกติธุ ร ะ โดยจะมี
ค่าตอบแทนหรือไม่กต็ าม
“ทีส่ าธารณะ” หมายความว่า ที่ซ่งึ เปิ ดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็ นทางสัญจรได้ ทัง้ นี้ไม่ว่าจะมีการ
เรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่
“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนทีแ่ สดงลักษณะ ทีต่ งั ้ และขอบเขตของทีด่ นิ และอาคารทีก่ ่อสร้าง ดัดแปลง รือ้
ถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้ รวมทัง้ แสดงลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะและอาคารในบริเวณที่ดนิ ที่ติดต่อ
โดยสังเขปด้วย
“แบบแปลน” หมายความว่า แบบเพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลีย่ นการใช้
อาคาร โดยมีรปู แสดงรายละเอียดส่วนสําคัญ ขนาดเครื่องหมายวัสดุและการใช้สอยต่างๆ ของอาคารอย่างชัดเจนพอทีจ่ ะใช้ใน
การดําเนินการได้
“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความว่า ข้อความชีแ้ จงรายละเอียดเกีย่ วกับคุณภาพและชนิดของวัสดุ ตลอดจน
วิธปี ฏิบตั หิ รือวิธกี ารสําหรับการก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลีย่ นการใช้อาคารเพือ่ ให้เป็ นไปตามแบบแปลน
“รายการคํานวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธกี ารคํานวณกําลังของวัสดุ การรับนํ้าหนัก และกําลังต้านทานของ
ส่วนต่างๆ ของอาคาร
“ก่อสร้าง” หมายความว่า สร้างอาคารขึน้ ใหม่ทงั ้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการสร้างขึน้ แทนของเดิมหรือไม่
“ดัดแปลง” หมายความว่า เปลีย่ นแปลงต่อเติม เพิม่ ลด หรือขยายซึง่ ลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน นํ้าหนัก
เนื้อที่ ของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่างๆ ของอาคารซึง่ ได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผดิ ไปจากเดิม และมิใช่การซ่อมแซมหรือการ
ดัดแปลงทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
“ซ่อมแซม” หมายความว่า ซ่อมหรือเปลีย่ นส่วนต่างๆ ของอาคารให้คงสภาพเดิม
“รื้อถอน” หมายความว่า รือ้ ส่วนอันเป็ นโครงสร้างของอาคารออกไป เช่น เสา คาน ตง หรือส่วนอื่นของโครงสร้าง
ตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
“เขตเพลิงไหม้” หมายความว่า บริเวณทีเ่ กิดเพลิงไหม้อาคารตัง้ แต่สามสิบหลังคาเรือนขึน้ ไป หรือมีเนื้อทีต่ งั ้ แต่หนึ่ง
ไร่ขน้ึ ไป รวมทัง้ บริเวณทีอ่ ยูต่ ดิ ต่อภายในระยะสามสิบเมตร โดยรอบบริเวณทีเ่ กิดเพลิงไหม้ดว้ ย
“ผูค้ วบคุมงาน” หมายความว่า ผูซ้ ง่ึ รับผิดชอบในการอํานวยการหรือควบคุมดูแลการก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน หรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร
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“ผู้ดํา เนิ น การ” หมายความว่า เจ้า ของหรือ ผู้ค รอบครองอาคารซึ่งกระทํ า การก่ อ สร้า ง ดัด แปลง รื้อ ถอน หรือ
เคลื่อนย้ายอาคารด้วยตนเอง และหมายความรวมถึงผูซ้ ่งึ ตกลงรับกระทําการดังกล่าวไม่วา่ จะมีค่าตอบแทนหรือไม่กต็ าม และ
ผูร้ บั จ้างช่วง
3 “ผูค
้ รอบครองอาคาร” หมายความรวมถึง ผูจ้ ดั การของนิตบิ ุคคลอาคารชุดสําหรับทรัพย์สว่ นกลางตามกฎหมายว่า
ด้วยอาคารชุดด้วย
3 “ผู้ต รวจสอบ” หมายความว่า ผู้ซ่ึง ได้รบ
ั ใบอนุ ญ าตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ซ่ึงได้รบั ใบอนุ ญ าต
ประกอบวิชาชีพสถาปตั ยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ แล้วแต่กรณี ซึง่ ได้ขน้ึ ทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
“นายตรวจ” หมายความว่า ผูซ้ ง่ึ เจ้าพนักงานท้องถิน่ แต่งตัง้ ให้เป็ นนายตรวจ
4 “นายช่าง” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานของราชการส่วนท้องถิน
่ ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิน่ แต่งตัง้ ให้เป็ น
นายช่าง หรือวิศวกรหรือสถาปนิกซึง่ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง5แต่งตัง้ ให้เป็ นนายช่าง
“ราชการส่วนท้องถิน่ ” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
และองค์การปกครองท้องถิน่ อื่นทีร่ ฐั มนตรีประกาศกําหนดให้เป็ นราชการส่วนท้องถิน่ ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
“ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ” หมายความว่า กฎซึง่ ออกโดยอาศัยอํานาจนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องราชการส่วนท้องถิน่ เช่น เทศบัญญัติ
ข้อบังคับสุขาภิบาล ข้อบัญญัตจิ งั หวัด ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร หรือข้อบัญญัตเิ มืองพัทยา เป็ นต้น
4 “เจ้าพนักงานท้องถิน
่ ” หมายความว่า
(1) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
(2) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สําหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(3) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
(4) ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(5) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา
(6) ผูบ้ ริหารท้องถิน่ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่ อื่นที่รฐั มนตรีประกาศกําหนด สําหรับในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
มาตรา 5 ให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี และให้มอี าํ นาจออกกฎกระทรวง
(1) กําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตนิ ้ี หรือยกเว้นค่าธรรมเนียม
(2) กําหนดแบบคําขออนุ ญาต ใบอนุ ญาต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบของคําสังหรื
่ อแบบอื่นใดทีจ่ ะใช้
ในการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี
(3) กําหนดกิจการอื่นเพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
กฎกระทรวงนัน้ เมือ่ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บงั คับได้
หมวด 1
บททัวไป
่
มาตรา 6 พระราชบัญญัตนิ ้ีไม่ใช้บงั คับแก่พระทีน่ งหรื
ั ่ อพระราชวัง
มาตรา 7 ให้ ร ฐั มนตรีม ีอํ า นาจออกกฎกระทรวง ยกเว้น ผ่ อ นผัน หรือ กํ า หนดเงื่อ นไขในการปฏิ บ ัติต าม
พระราชบัญญัตนิ ้ี ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนเกีย่ วกับอาคาร ดังต่อไปนี้
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บทนิยาม ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
5 คําว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการ” ในพระราชบัญญัตน
ิ ้ี แก้ไขเป็ น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” โดยมาตรา 47 แห่ง พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับการโอน
อํานาจหน้าทีข่ องส่วนราชการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545
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(1) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ทีใ่ ช้ในราชการหรือใช้เพือ่ สาธารณประโยชน์
(2) อาคารของราชการส่วนท้องถิน่ ทีใ่ ช้ในราชการหรือใช้เพือ่ สาธารณประโยชน์
(3) อาคารขององค์ ก ารของรัฐ ที่ จ ั ด ตั ้ง ขึ้ น ตามกฎหมาย ที่ ใ ช้ ใ นกิ จ การขององค์ ก ารหรื อ ใช้ เ พื่ อ
สาธารณประโยชน์
(4) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารต่างๆ ทีใ่ ช้เพื่อการศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้างไว้
แล้วโดยเฉพาะ
(5) อาคารทีท่ าํ การขององค์การระหว่างประเทศ หรืออาคารทีท่ าํ การของหน่วยงานทีต่ งั ้ ขึน้ ตามความตกลง
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ
(6) อาคารทีท่ าํ การสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ
(7) อาคารชัวคราวเพื
่
่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารถาวรหรืออาคารเพื่อใช้ประโยชน์เป็ นการชัวคราว
่
ทีม่ กี าํ หนดเวลาการรือ้ ถอน
5.1 (8) อาคารทีก
่ ระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย
หรือหน่ วยงานอื่นของรัฐ จัดให้มหี รือพัฒนาเพื่อเป็ นที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มรี ายได้น้อย ทัง้ นี้ ต้องมิใช่การยกเว้นหรือผ่อนผัน
เงือ่ นไขเกีย่ วกับความมันคงแข็
่
งแรงและความปลอดภัยของอาคารหรือความปลอดภัยของผูซ้ ง่ึ อยูอ่ าศัยหรือใช้อาคาร
มาตรา 8 เพื่อประโยชน์แห่งความมันคงแข็
่
งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภยั การสาธารณสุข การรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อม การผังเมือง การสถาปตั ยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก่การจราจร ตลอดจนการอื่นที่จําเป็ นเพื่อ
ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี ให้รฐั มนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอาํ นาจออกกฎกระทรวงกําหนด
(1) ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน ขนาด เนื้อที่ และทีต่ งั ้ ของอาคาร
(2) การรับนํ้าหนัก ความต้านทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะและคุณสมบัตขิ องวัสดุทใ่ี ช้
(3) การรับนํ้าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพืน้ ดินทีร่ องรับอาคาร
(4) แบบและวิธกี ารเกี่ยวกับการติดตัง้ ระบบประปา ก๊าซ ไฟฟ้า เครื่องกล ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภยั
หรือภัยพิบตั อิ ย่างอื่น และการป้องกันอันตรายเมือ่ มีเหตุชุลมุนวุน่ วาย
(5) แบบ และจํานวนของห้องนํ้าและห้องส้วม
(6) ระบบการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของอาคาร เช่น ระบบการจัดแสงสว่าง การระบายอากาศ การ
ปรับอากาศ การฟอกอากาศ การระบายนํ้า การบําบัดนํ้าเสีย และการกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู
(7) ลักษณะ ระดับ ความสูง เนื้อทีข่ องทีว่ า่ งภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร
(8) ระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดนิ ของผู้อ่นื หรือระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย
ทางเท้า ทาง หรือทีส่ าธารณะ
(9) พืน้ ทีห่ รือสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ เพื่อใช้เป็ นทีจ่ อดรถ ทีก่ ลับรถ และทางเข้าออกของรถสําหรับอาคารบางชนิดหรือ
บางประเภท ตลอดจนลักษณะและขนาดของพืน้ ทีห่ รือสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ ดังกล่าว
(10) บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลีย่ นการใช้อาคารชนิดใดหรือประเภทใด
(11) หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลีย่ นการใช้อาคาร
(12) หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการขออนุญาต การอนุ ญาต การต่ออายุใบอนุ ญาต การโอนใบอนุ ญาต
การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
(13) หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูอ้ อกแบบ ผูค้ วบคุมงาน ผูด้ าํ เนินการ ผูค้ รอบครองอาคาร และเจ้าของอาคาร
(14) คุณสมบัตเิ ฉพาะและลักษณะต้องห้ามของผูต้ รวจสอบ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขในการขอ
ขึน้ ทะเบียนและการเพิกถอนการขึน้ ทะเบียนเป็ นผูต้ รวจสอบ
(15) หลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร และเงื่อ นไขในการตรวจสอบอาคาร ติด ตัง้ และตรวจสอบอุ ป กรณ์ ป ระกอบ
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5.1
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มาตรา 7(8) บัญญัตเิ พิม่ โดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
มาตรา 8 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว

พระราชบัญญัติ
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ของอาคาร

(16) ชนิ ด หรือ ประเภทของอาคารที่เจ้า ของอาคารหรือ ผู้ค รอบครองอาคารหรือ ผู้ดํ า เนิ น การต้อ งทํ า การ
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวติ ร่างกาย และทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก
7 กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ งจะกําหนดให้เรื่องที่เป็ นรายละเอียดทางด้านเทคนิ คเกี่ยวกับ การก่อสร้าง ดัดแปลง รือ
้
ถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่รี ฐั มนตรีโดยคําแนะนํ าของคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาก็ได้
มาตรา 8 ทวิ เพื่อประโยชน์ แ ห่งความปลอดภัยของประชาชน ให้รฐั มนตรีโดยคําแนะนํ าของคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือลักษณะของสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ เพื่อใช้ในการขนส่งบุคคลในบริเวณใดใน
ลักษณะกระเช้าไฟฟ้ าหรือสิง่ อื่นใดที่สร้างขึ้นโดยมีวตั ถุป ระสงค์อย่างเดียวกัน หรือ ออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือ
ลักษณะของสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ ใช้เป็ นเครือ่ งเล่นในสวนสนุ กหรือในสถานทีอ่ ่นื ใดเพื่อประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน เป็ นอาคารตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ งต้องกําหนดหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อนไขในการก่ อสร้าง การอนุ ญ าตให้ใช้ การ
ตรวจสอบ มาตรฐานการรับนํ้ าหนัก ความปลอดภัย และคุณสมบัตขิ องวัสดุหรืออุปกรณ์ทจ่ี าํ เป็ นเกีย่ วเนื่องกับสิง่ นัน้ ทัง้ นี้ ตาม
ความเหมาะสมของสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ แต่ละประเภทหรือแต่ละลักษณะ โดยอาจกําหนดให้แตกต่างจากบทบัญญัตขิ องพระราชบัญญัติ
นี้ได้
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มาตรา 9 ในกรณีทไ่ี ด้มกี ารออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 แล้ว ให้ราชการส่วนท้องถิน่ ถือปฏิบตั ิ
ตามกฎกระทรวงนัน้ เว้นแต่เป็ นกรณีตามมาตรา 10
ในกรณีทย่ี งั มิได้มกี ารออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 ให้ราชการส่วนท้องถิน่ มีอํานาจออกข้อบัญญัติ
ท้องถิน่ กําหนดเรือ่ งนัน้ ได้
ในกรณีท่ไี ด้มกี ารออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ กําหนดเรื่องใดตามวรรคสองแล้ว ถ้าต่อมามีการออกกฎกระทรวงกําหนด
เรือ่ งนัน้ ให้ขอ้ กําหนดของข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ในส่วนทีข่ ดั หรือแย้งกับกฎกระทรวงเป็ นอันยกเลิก และให้ขอ้ กําหนดของข้อบัญญัติ
ท้องถิน่ ในส่วนทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับกฎกระทรวงยังคงใช้บงั คับต่อไปได้จนกว่าจะมีการออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ใหม่ตามมาตรา 10
แต่ตอ้ งไม่เกินหนึ่งปี นบั แต่วนั ทีก่ ฎกระทรวงนัน้ ใช้บงั คับ
การยกเลิกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ตามวรรคสามย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อการดําเนินการทีไ่ ด้กระทําไปแล้วโดยถูกต้อง
ตามข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ นัน้
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มาตรา 10 ในกรณีท่ไี ด้มกี ารออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 แล้ว ให้ราชการส่วนท้องถิน่ มีอํานาจ
ออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ในเรือ่ งนัน้ ได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นการออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ กําหนดรายละเอียดในเรื่องนัน้ เพิม่ เติมจากที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง
โดยไม่ขดั หรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว
(2) เป็ นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกําหนดเรื่องนัน้ ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าวเนื่องจากมีความ
จําเป็ นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิน่
การออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ตาม (2) ให้มผี ลใช้บงั คับได้เมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคารและ
ได้รบั อนุ มตั จิ ากรัฐมนตรี
คณะกรรมการควบคุมอาคารจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบในข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ตาม (2)
ให้เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ นัน้ ถ้าไม่ให้ความเห็นชอบ ให้แจ้งเหตุผลให้ราชการส่วนท้องถิน่ นัน้
ทราบด้วย
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วรรคสองของมาตรา 8 บัญญัตเิ พิม่ โดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
มาตรา 8 ทวิ บัญญัตเิ พิม่ โดยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
9 มาตรา 9 และมาตรา 10 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
8

พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร

6

ถ้าคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาข้อบัญญัตทิ ้องถิน่ นัน้ ไม่เสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ถอื ว่า
คณะกรรมการควบคุมอาคารได้ให้ความเห็นชอบในข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ นัน้ แล้ว และให้ราชการส่วนท้องถิน่ เสนอรัฐมนตรีเพื่อสัง่
การต่อไป ถ้ารัฐมนตรีไม่สงการภายในสามสิ
ั่
บวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ นัน้ ให้ถอื ว่ารัฐมนตรีได้อนุมตั ติ ามวรรคสอง
10 มาตรา 10 ทวิ

ในกรณีท่รี ฐั มนตรีโดยคําแนะนํ าของคณะกรรมการควบคุมอาคารเห็นว่า ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ใดที่
ออกตามมาตรา 10(1) ขัด หรือ แย้งกับ กฎกระทรวงที่อ อกตามมาตรา 8 หรือข้อบัญ ญัติท้องถิ่น ที่ออกตามมาตรา 10(2) มี
ข้อกําหนดที่ก่อภาระหรือความยุ่งยากให้แก่ประชาชนเกินความจําเป็ น หรือก่อให้เกิดภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือ
ทรัพ ย์สนิ ของประชาชน ให้รฐั มนตรีม ีอํานาจแจ้งให้ราชการส่วนท้องถิ่น นัน้ ดําเนิ นการยกเลิกหรือแก้ไขข้อบัญ ญัติท้องถิ่น
ดังกล่าวเสียใหม่ได้
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ราชการส่วนท้องถิน่ ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สบิ วันนับแต่วนั รับแจ้งจาก
รัฐมนตรี กําหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุมของราชการส่วนท้องถิน่ นัน้
การยกเลิกหรือแก้ไขข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ตามวรรคหนึ่งย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อการดําเนินการทีไ่ ด้กระทําไปแล้ว
โดยถูกต้องตามข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ นัน้
มาตรา 11 ข้อบัญ ญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 เมื่อประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้ว ให้ใช้
บังคับได้
มาตรา 12 กฎกระทรวงทีอ่ อกตามมาตรา 8 หรือข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ทีอ่ อกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 ถ้าขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองให้บงั คับตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
มาตรา 13 ในกรณีทส่ี มควรห้ามการก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลีย่ นการใช้อาคารชนิดใด
หรือ ประเภทใดในบริเวณหนึ่ งบริเวณใด แต่ ยงั ไม่ม ีก ฎกระทรวง หรือข้อบัญ ญัติท้องถิ่น กําหนดการตามมาตรา 8(10) ให้
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิน่ แล้วแต่กรณี มีอํานาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาห้ามการก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลีย่ นการใช้อาคารในบริเวณนัน้ เป็ นการชัวคราวได้
่
และให้
ดําเนินการออกกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ภายในหนึ่งปีนบั แต่วนั ทีป่ ระกาศนัน้ มีผลใช้บงั คับ
ถ้าไม่มกี ารออกกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตทิ ้องถิน่ ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศดังกล่าวเป็ นอัน
ยกเลิก
11 มาตรา 13 ทวิ
เพือ่ ประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนซึง่ จะต้องปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี
(1) ให้สว่ นราชการและหน่ วยงานต่างๆ ทีม่ อี ํานาจหน้าทีต่ ามกฎหมายอื่นแจ้งข้อห้าม ข้อจํากัด หรือข้อมูล
อื่นที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือการดําเนินการอย่างอื่นตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ให้
ราชการส่วนท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องทราบเพือ่ ดําเนินการตาม (2)
(2) ให้ราชการส่วนท้องถิน่ จัดให้มเี อกสารเผยแพร่หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการขออนุ ญาตและ
การอนุ ญาตดําเนินการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ตลอดจนข้อมูลที่ได้รบั แจ้งตาม (1) ไว้จําหน่ ายหรือให้แก่ประชาชนซึ่ง
จะต้องปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี
(3) ให้เจ้า พนั ก งานท้อ งถิ่น แจ้งคํา เตือ นไว้ในใบอนุ ญ าตที่ไ ด้อ อกให้ต ามพระราชบัญ ญัติน้ี ว่า ผู้ไ ด้ร บั
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตนิ ้ียงั คงมีหน้าทีต่ อ้ งขออนุญาตเกีย่ วกับอาคารนัน้ ตามกฎหมายอื่นในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องต่อไปด้วย
(4) ราชการส่วนท้องถิน่ อาจจัดให้มแี บบแปลนอาคารต่างๆ ที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามบทบัญญัตแิ ห่ง
พระราชบัญญัตนิ ้ี กฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตนิ ้ีไว้จาํ หน่ายหรือให้แก่ประชาชนได้
11 มาตรา 13 ตรี
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ถ้าผูซ้ ง่ึ จะต้องปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ีมขี อ้ สงสัยเกีย่ วกับ

มาตรา 10 ทวิ บัญญัตเิ พิม่ โดย มาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
มาตรา 13 ทวิ และมาตรา 13 ตรี บัญญัตเิ พิม่ โดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
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(1) การกําหนดระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคาร หรือเขตทีด่ นิ ของผูอ้ ่นื หรือระหว่างอาคารกับถนน
ตรอก ซอย ทางเท้า หรือทีส่ าธารณะ หรือ
(2) การกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลีย่ นการใช้อาคารชนิดใด
หรือประเภทใด
ผูน้ นั ้ มีสทิ ธิหารือไปยังเจ้าพนักงานท้องถิน่ ได้โดยทําเป็ นหนังสือ และให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ตอบข้อหารือนัน้ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือ แต่ถา้ เจ้าพนักงานท้องถิน่ เห็นว่ามีความจําเป็ นต้องขอคําปรึกษาจากคณะกรรมการควบคุม
อาคารเสียก่อนหรือมีเหตุจาํ เป็ นอื่นใด ก็ให้ขยายกําหนดเวลาดังกล่าวออกไปได้อกี ไม่เกินสองคราว คราวละไม่เกินสามสิบวัน
ในกรณีท่ผี ู้หารือตามวรรคหนึ่งได้ดําเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยถือปฏิบตั ติ าม
คําตอบข้อหารือของเจ้าพนักงานท้องถิน่ ถ้าต่อมาปรากฏว่าเจ้าพนักงานท้องถิน่ ได้ตอบข้อหารือไปโดยผิดพลาดเป็ นเหตุให้ผู้
หารือได้ดําเนินการดังกล่าวไปโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตนิ ้ี กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตทิ ้องถิน่ ที่ออก
ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี หรือกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง ผูน้ นั ้ ไม่ตอ้ งรับโทษ
หมวด 2
คณะกรรมการควบคุมอาคาร
มาตรา 14 ให้มคี ณะกรรมการควบคุมอาคาร ประกอบด้วยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็ นประธานกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมทางหลวง ผู้แทนกรมอัยการ
ผูแ้ ทนสํานักผังเมือง ผูแ้ ทนสํานักงานคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ผูแ้ ทนกรุงเทพมหานคร ผูแ้ ทนคณะกรรมการควบคุม
การประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม และผู้แ ทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาป ตั ยกรรม แห่งละหนึ่ งคน และ
ผูท้ รงคุณวุฒอิ กี ไม่เกินสีค่ น ซึง่ รัฐมนตรีแต่งตัง้ เป็ นกรรมการและให้หวั หน้าสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารเป็ นกรรมการ
และเลขานุการ
มาตรา 15 กรรมการซึง่ รัฐมนตรีแต่งตัง้ มีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละสามปี
ในกรณีมกี ารแต่งตัง้ กรรมการในระหว่างทีก่ รรมการซึง่ แต่งตัง้ ไว้แล้วยังมีวาระอยูใ่ นตําแหน่ง ไม่วา่ จะเป็ นการแต่งตัง้
เพิม่ ขึน้ หรือแต่งตัง้ ซ่อม ให้ผไู้ ด้รบั แต่งตัง้ นัน้ อยูใ่ นตําแหน่งเท่ากับวาระทีเ่ หลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ได้แต่งตัง้ ไว้แล้วนัน้
กรรมการซึง่ พ้นจากตําแหน่งอาจได้รบั แต่งตัง้ อีกได้ แต่ตอ้ งไม่เกินสองคราวติดต่อกัน
มาตรา 16 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา 15 กรรมการซึง่ รัฐมนตรีแต่งตัง้ พ้นจากตําแหน่ง เมือ่
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) รัฐมนตรีให้ออก
(4) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(5) เป็ นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(6) ได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ดุ หรือคําสังที
่ ช่ อบด้วยกฎหมายให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับ
ความผิดทีก่ ระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา 17 การประชุมของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทัง้ หมด จึงเป็ นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งให้มเี สียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีก
เสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
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พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
12 มาตรา 18

ให้คณะกรรมการควบคุมอาคารมีอาํ นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ให้คาํ แนะนําแก่รฐั มนตรีในการดําเนินการตามมาตรา 8 หรือมาตรา 10 ทวิ
ให้ความเห็นชอบในการออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ตามมาตรา 10(2)
ให้คาํ ปรึกษาแนะนําแก่เจ้าพนักงานท้องถิน่ หรือส่วนราชการในการปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
กํา กับ ดูแ ลและตรวจสอบการปฏิบ ัติงานของเจ้า พนั ก งานท้อ งถิ่น และผู้ซ่ึงมีห น้ า ที่ป ฏิบ ัติก ารตาม

(1)
(2)
13 (3)
13 (4)
พระราชบัญญัตนิ ้ี
14 (5) รับขึน
้ ทะเบียนและเพิกถอนการขึน้ ทะเบียนเป็ นผูต้ รวจสอบ
14 (6) ปฏิบต
ั กิ ารอื่นตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
มาตรา 19 คณะกรรมการควบคุมอาคารอาจตัง้ คณะอนุ กรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามทีค่ ณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมายได้
ให้นํามาตรา 17 มาใช้บงั คับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุ โลม
15 มาตรา 20

ให้จดั ตัง้ สํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารขึน้ ในกรมโยธาธิการและผังเมือง16 มีหน้าทีด่ งั นี้
(1) ปฏิบตั งิ านธุรการและงานวิชาการให้แก่คณะกรรมการควบคุมอาคาร
(2) ปฏิบตั งิ านธุรการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
(3) ประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่ราชการส่วนท้องถิน่ ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบตั ิ
หน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี ตลอดจนให้คาํ แนะนําแก่ภาคเอกชน
(4) ปฏิบตั งิ านตามทีค่ ณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมาย
หมวด 3
การก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน เคลื่อนย้าย
และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
17 มาตรา 21

ผูใ้ ดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รบั ใบอนุ ญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ หรือแจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ และดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ
18 มาตรา 21

ทวิ การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารชนิดหรือประเภทที่กฎกระทรวงกําหนดให้มกี าร
ตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร ผูข้ อรับใบอนุญาตหรือผูแ้ จ้งตามมาตรา 39 ทวิ ต้องจัดให้ม ี
การตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
17 มาตรา 22

ผูใ้ ดจะรือ้ ถอนอาคารดังต่อไปนี้ ต้องได้รบั ใบอนุ ญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ และดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ
(1) อาคารทีม่ สี ว่ นสูงเกินสิบห้าเมตรซึง่ อยูห่ า่ งจากอาคารอื่นหรือทีส่ าธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร
(2) อาคารทีอ่ ยูห่ า่ งจากอาคารอื่นหรือทีส่ าธารณะน้อยกว่าสองเมตร
19 มาตรา 23

12

มาตรา 18 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
มาตรา 18(3) และ (4) ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
14 มาตรา 18(5) และ (6) บัญญัตเิ พิม
่ โดยมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
15 มาตรา 20 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
16 คําว่า “กรมโยธาธิการ” ในพระราชบัญ ญัตน
ิ ้ี แก้ไขเป็ น “กรมโยธาธิการและผังเมือง” โดยมาตรา 47 แห่ง พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับการโอนอํานาจ
หน้าทีข่ องส่วนราชการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545
17 มาตรา 21 และมาตรา 22 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
18 มาตรา 21 ทวิ บัญญัตเิ พิม
่ โดยมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
19 มาตรา 23 และมาตรา 24 ถูกยกเลิกโดย มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
13

พระราชบัญญัติ

9

19 มาตรา 24
20 มาตรา 25

ในกรณีทเ่ี ป็ นการยื่นคําขอรับใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ตรวจพิจารณาและออกใบอนุ ญาต หรือ
มีหนังสือแจ้งคําสังไม่
่ อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล ให้ผขู้ อรับใบอนุญาตทราบภายในสีส่ บิ ห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คําขอ
ในกรณี ม ีเหตุ จํา เป็ น ที่เจ้า พนั ก งานท้ อ งถิ่น ไม่ อ าจออกใบอนุ ญ าตหรือ ยัง ไม่ อ าจมีคํ า สังไม่
่ อ นุ ญ าตได้ภ ายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาออกไปได้อกี ไม่เกินสองคราว คราวละไม่เกินสีส่ บิ ห้าวัน แต่ตอ้ งมีหนังสือแจ้งการขยาย
เวลาและเหตุจําเป็ นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุ ญ าตทราบก่อนสิน้ กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นัน้
แล้วแต่กรณี
ในกรณีทเ่ี จ้าพนักงานท้องถิน่ ออกใบอนุ ญาตหรือมีคําสังไม่
่ อนุ ญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ แจ้งให้ผขู้ อรับใบอนุ ญาต
ทราบโดยไม่ชกั ช้า
20 มาตรา 26

ในกรณีท่กี ารก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารที่ขออนุ ญ าตนัน้ มีลกั ษณะหรืออยู่ใน
ประเภททีไ่ ด้กาํ หนดเป็ นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม หรือเป็ นวิชาชีพสถาปตั ยกรรมควบคุม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปตั ยกรรม ถ้าวิศวกรหรือสถาปนิกผูร้ บั ผิดชอบในการนัน้ ตามทีร่ ะบุไว้ในคําขอมิได้เป็ นผูไ้ ด้รบั
ใบอนุ ญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตั ยกรรมควบคุมตามกฎหมายดังกล่าว แล้วแต่กรณี ให้เจ้า
พนักงานท้องถิน่ ปฏิเสธไม่รบั พิจารณาคําขอนัน้
20 มาตรา 27

ในการตรวจพิจารณาคําขอรับใบอนุ ญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอํานาจสังให้
่ ผขู้ อรับใบอนุ ญาตแก้ไข
เปลีย่ นแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณทีไ่ ด้ย่นื ไว้ เพื่อให้ถูกต้องและเป็ นไป
ตามกฎกระทรวงทีอ่ อกตามมาตรา 8 หรือข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ทีอ่ อกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 และให้นํามาตรา 25 วรรคสาม
มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
เมื่อผู้ขอรับใบอนุ ญาตได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการ
คํานวณตามคําสังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิน่ แล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ตรวจพิจารณาและออกใบอนุ ญาตให้ภายในสามสิบวัน
แต่ถา้ ผูข้ อรับใบอนุ ญาตได้แก้ไขเปลีย่ นแปลงในสาระสําคัญผิดจากคําสังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิน่ ในกรณีน้ีให้ถอื ว่าเป็ นการยื่น
คําขอใหม่และให้ดาํ เนินการตามมาตรา 25 ต่อไป
21 มาตรา 28

ในกรณีท่แี บบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่ได้ย่นื มาพร้อมกับคําขอรับ
ใบอนุ ญาตกระทําโดยผูท้ ไ่ี ด้รบั ใบอนุญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ ตรวจพิจารณาแต่เฉพาะในส่วนทีไ่ ม่เกีย่ วกับรายการคํานวณ
ในกรณีท่แี บบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายละเอียดด้านสถาปตั ยกรรมของอาคาร
ซึง่ ไม่เป็ นอาคารประเภทควบคุมการใช้ทไ่ี ด้ย่นื มาพร้อมกับคําขอรับใบอนุ ญาตกระทําโดยผูท้ ไ่ี ด้รบั ใบอนุ ญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบ
วิชาชีพสถาป ตั ยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิ ก ให้เจ้าพนัก งานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแต่เฉพาะในส่วนที่ไม่
เกีย่ วกับรายละเอียดด้านสถาปตั ยกรรมส่วนภายในอาคาร เว้นแต่ทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ
22 มาตรา 28 ทวิ

20 มาตรา 29

เมื่อได้รบั ใบอนุ ญาตแล้ว ให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุ ญาตมีหนังสือแจ้งชื่อผูค้ วบคุมงานกับวันเริม่ ต้นและวันสิน้ สุด
การดําเนินการตามทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ทราบพร้อมทัง้ แนบหนังสือแสดงความความยินยอมของผูค้ วบคุมงาน
มาด้วย
ผู้ควบคุมงานจะเป็ นบุคคลใดหรือเป็ นเจ้าของอาคารก็ได้ เว้นแต่จะเป็ นการต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
วิศวกรรมหรือกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปตั ยกรรม
20

มาตรา 25 ถึง มาตรา 37 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
มาตรา 28 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และโดยมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2543 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
22 มาตรา 28 ทวิ บัญญัตเิ พิม
่ โดยมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
21
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พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
20 มาตรา 30

ถ้าผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตจะบอกเลิกตัวผูค้ วบคุมงานทีไ่ ด้แจ้งชื่อไว้ หรือผูค้ วบคุมงานจะบอกเลิกการเป็ นผู้
ควบคุมงาน ให้มหี นังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ทราบ แต่ทงั ้ นี้ไม่เป็ นการกระทบถึงสิทธิและหน้าทีท่ างแพ่งระหว่างผูไ้ ด้รบั
ใบอนุญาตกับผูค้ วบคุมงานนัน้
ในกรณีทม่ี กี ารบอกเลิกตามวรรคหนึ่ง ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตต้องระงับการดําเนินการตามทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตไว้ก่อนจนกว่า
จะได้มหี นังสือแจ้งชื่อและส่งหนังสือแสดงความยินยอมของผูค้ วบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิน่ แล้ว
20 มาตรา 31

ห้ามมิให้ผู้ใดจัดให้มหี รือดําเนิ นการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไปจาก
แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนทีไ่ ด้รบั อนุ ญาต ตลอดจนวิธกี ารหรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิน่
กําหนดไว้ในใบอนุญาต หรือให้ผดิ ไปจากทีไ่ ด้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ เว้นแต่
(1) เจ้าของอาคารนัน้ ได้ย่นื คําขออนุ ญ าต และได้รบั ใบอนุ ญ าตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ทําการแก้ไข
เปลีย่ นแปลงได้
(2) เจ้าของอาคารนัน้ ได้แจ้งการแก้ไขเปลีย่ นแปลงให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ทราบแล้ว หรือ
(3) การดําเนินการดังกล่าวไม่ขดั ต่อกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิน่ ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็ นกรณีตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
ให้นํามาตรา 25 หรือมาตรา 39 ทวิ มาใช้บงั คับแก่การดําเนินการตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
ในกรณีทม่ี กี ารก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เป็ นการฝา่ ฝื นความในวรรคหนึ่ง ให้ถอื ว่าเป็ นการ
กระทําของผูค้ วบคุมงาน เว้นแต่ผคู้ วบคุมงานจะพิสจู น์ได้วา่ เป็ นการกระทําของผูอ้ ่นื ซึง่ ผูค้ วบคุมงานได้มหี นังสือแจ้งข้อทักท้วง
การกระทําดังกล่าวให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคาร และผูด้ าํ เนินการทราบแล้ว แต่บุคคลดังกล่าวไม่ยอมปฏิบตั ติ าม
20 มาตรา 32

อาคารประเภทควบคุมการใช้ คือ อาคารดังต่อไปนี้
23 (1) อาคารสําหรับใช้เป็ นคลังสินค้า โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล
(2) อาคารสําหรับใช้เพือ่ กิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือกิจการอื่นทัง้ นี้
ตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
เมื่อผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ หรือผูแ้ จ้งตามมาตรา 39
ทวิ ได้กระทําการดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้แจ้งเป็ นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ทราบตามแบบทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิน่ กําหนด เพื่อ
ทําการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารนัน้ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้ง
ห้ามมิให้บุ ค คลใดใช้อ าคารนัน้ เพื่อกิจการดังที่ระบุ ไว้ในใบอนุ ญ าต หรือที่ได้แ จ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสอง
ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิน่ ได้ทําการตรวจสอบแล้วเห็นว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารนัน้ เป็ นไปโดย
ถูกต้องตามทีไ่ ด้รบั ใบอนุ ญาตหรือทีไ่ ด้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ แล้ว ก็ให้ออกใบรับรองให้แก่ผไู้ ด้รบั ใบอนุ ญาตหรือผูแ้ จ้งตาม
มาตรา 39 ทวิ เพื่อให้มกี ารใช้อาคารนัน้ ตามทีไ่ ด้รบั ใบอนุ ญาตหรือทีไ่ ด้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ได้ แต่ถา้ เจ้าพนักงานท้องถิน่
มิได้ทําการตรวจสอบภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนัน้ ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้
อาคารนัน้ เพือ่ กิจการดังทีร่ ะบุไว้ในใบอนุญาตหรือทีไ่ ด้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ต่อไปได้
ห้ามมิให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนัน้ เพื่อกิจการอื่น
นอกจากทีร่ ะบุไว้ในใบอนุญาต หรือทีไ่ ด้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ
24 มาตรา 32 ทวิ

เจ้าของอาคารดังต่อไปนี้
(1) อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ
(2) อาคารชุมนุมคน
(3) อาคารตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง

23
24

มาตรา 32(1) ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
มาตรา 32 ทวิ บัญญัตเิ พิม่ โดยมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
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ต้องจัดให้มผี ตู้ รวจสอบด้านวิศวกรรมหรือผูต้ รวจสอบด้านสถาปตั ยกรรม แล้วแต่กรณี ทําการตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้าง
ของตัวอาคาร อุปกรณ์ ประกอบต่างๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และการจัดแสงสว่าง ระบบการเตือน การป้องกันและการระงับ
อัคคีภยั การป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายนํ้ า ระบบบําบัดนํ้ าเสีย ระบบเครื่องกล
หรือระบบอื่นๆ ของอาคารทีจ่ าํ เป็ นต่อการป้องกันภยันตรายต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ แล้วรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ พิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารตามวรรคหนึ่งโดยมิชกั ช้า เพื่อพิจารณาออกใบรับรอง
การตรวจสอบสภาพอาคารหรือดําเนินการตามมาตรา 46 หรือมาตรา 46 ทวิ แล้วแต่กรณี ต่อไป
25 มาตรา 32 ตรี

เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดําเนิ น การ สําหรับ อาคารชนิ ดหรือประเภทตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 (16) ต้องจัดให้มกี ารประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวติ ร่างกาย และ
ทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอกตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข และจํานวนเงินเอาประกันภัยที่รฐั มนตรีกําหนดในกฎกระทรวง
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคาร
20 มาตรา 33

ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เป็ นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ใช้หรือยินยอมให้
บุ ค คลใดใช้อ าคารดังกล่า วเพื่อ กิจ การตามมาตรา 32 เว้น แต่ จ ะได้ร บั ใบอนุ ญ าตจากเจ้าพนัก งานท้อ งถิ่น หรือ ได้แ จ้งให้
เจ้าพนักงานท้องถิน่ ทราบแล้ว และให้นํามาตรา 25 และมาตรา 27 หรือมาตรา 39 ทวิ แล้วแต่กรณี มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บงั คับแก่การเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สาํ หรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็ น
อาคารประเภทควบคุมการใช้สาํ หรับอีกกิจการหนึ่งโดยอนุโลม
20 มาตรา 34

ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพ้นื ที่หรือสิง่ ที่สร้างขึน้ เพื่อใช้เป็ นที่จอดรถ ที่กลับรถ
และทางเข้าออกของรถตามทีร่ ะบุไว้ในมาตรา 8(9) ดัดแปลง หรือใช้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นดัดแปลงหรือใช้ทจ่ี อดรถ ทีก่ ลับรถ
และทางเข้าออกของรถนัน้ เพือ่ การอื่น ทัง้ นี้ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รบั ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่
ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งให้ถอื ว่าเป็ นภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์นนั ้ โดยตรง ตราบทีอ่ าคารนัน้ ยังมีอยู่ ทัง้ นี้ไม่วา่ จะ
มีการโอนทีจ่ อดรถ ทีก่ ลับรถ และทางเข้าออกของรถนัน้ ต่อไปยังบุคคลอื่นหรือไม่กต็ าม
20 มาตรา 35

ใบอนุ ญาตที่ออกตามมาตรา 21 หรือมาตรา 22 ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในใบอนุ ญาต ถ้าผู้
ได้รบั ใบอนุ ญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุ ญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุ ญาตสิน้ อายุ และเมื่อได้ย่นื คําขอดังกล่าวแล้ว ให้
ดําเนินการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิน่ จะสังไม่
่ อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนัน้
20 มาตรา 36

ใบอนุ ญาตทีอ่ อกตามมาตรา 21 มาตรา 22 หรือมาตรา 33 จะโอนแก่กนั มิได้ เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตเป็ น
หนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิน่
26 มาตรา 37

ในกรณีทผ่ี ูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตตามมาตรา 21 มาตรา 22 หรือมาตรา 33 ตาย ทายาทหรือผูจ้ ดั การมรดก
ของบุคคลดังกล่าวซึ่งประสงค์จะทําการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารนัน้ ต่อไป ต้องมี
หนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีผ่ ไู้ ด้รบั ใบอนุ ญาตตาย ในกรณีเช่นว่านี้ให้ถอื ว่าทายาทหรือ
ผูจ้ ดั การมรดกดังกล่าวเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตนัน้ แทน
มาตรา 38 ในระหว่างการก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร แล้วแต่กรณี ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตต้อง
เก็บใบอนุ ญาต แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนไว้ในบริเวณที่ได้รบั อนุ ญาตให้กระทําการดังกล่าว
หนึ่งชุด และพร้อมทีจ่ ะให้นายช่างหรือนายตรวจตรวจดูได้
ให้ผูค้ รอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้ แสดงใบรับรองตามมาตรา 32 หรือใบอนุ ญาตตามมาตรา 33 ไว้ในที่
เปิ ดเผยและเห็นได้งา่ ย ณ อาคารนัน้
25
26

มาตรา 32 ตรี บัญญัตเิ พิม่ โดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
มาตรา 37 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
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มาตรา 39 ในกรณีท่ใี บอนุ ญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ในสาระสําคัญ ให้ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาต
หรือใบรับรองยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุ ญาตหรือใบแทนใบรับรองต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้ทราบถึง
การสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
การขอรับใบแทนใบอนุ ญาตหรือใบแทนใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุ ญาตหรือใบแทนใบรับรอง ให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ให้มผี ลตามกฎหมายเช่นเดียวกับใบอนุ ญาตหรือใบรับรอง แล้วแต่กรณี
27 มาตรา 39 ทวิ

ผู้ใดจะก่อ สร้า ง ดัด แปลง หรือรื้อ ถอนอาคาร โดยไม่ย่นื คําขอรับ ใบอนุ ญ าตจากเจ้าพนัก งาน
ท้องถิน่ ก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ตามแบบทีค่ ณะกรรมการควบคุมอาคารกําหนด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ตามทีร่ ะบุไว้ในแบบดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูลและยืน่ เอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) ชื่ อ ของผู้ ร ับ ผิ ด ชอบงานออกแบบอาคาร ซึ่ ง เป็ นผู้ ไ ด้ ร ับ ใบอนุ ญ าตให้ เ ป็ นผู้ ป ระกอบวิช าชี พ
สถาปตั ยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก และต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั การแจ้งชื่อตามมาตรา 49 ทวิ
(2) ชื่ อ ของผู้ ร ับ ผิ ด ชอบ งาน ออกแบ บ และคํ า น วณ อาค าร ซึ่ ง เป็ น ผู้ ไ ด้ ร ับ ใบ อนุ ญ าตให้ เ ป็ น
ผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั การแจ้งชื่อตามมาตรา 49 ทวิ
(3) ชื่อของผู้ควบคุมงาน ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตให้เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปตั ยกรรม
ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก และผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย
วิศวกร และต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั การแจ้งชื่อตามมาตรา 49 ทวิ
(4) สําเนาใบอนุ ญาตของบุคคลตาม (1) (2) และ (3) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และหนังสือรับรองการ
ได้รบั อนุ ญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพสถาปตั ยกรรมควบคุมหรือผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ออกโดยสภาสถาปนิก
หรือสภาวิศวกร แล้วแต่กรณี
(5) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณของอาคารที่จะก่อสร้าง
ดัด แปลง หรือ รื้อ ถอน ซึ่งลงลายมือชื่อ พร้อมกับ ระบุ ช่ือ ของบุ ค คลตาม (1) และ (2) ให้ช ดั เจนว่าตนเป็ น ผู้รบั ผิด ชอบงาน
ออกแบบอาคารและเป็ นผูร้ บั ผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารนัน้
(6) หนังสือรับรองของบุคคลตาม (1) และ (2) ซึ่งรับรองว่าตนเป็ นผู้รบั ผิดชอบงานออกแบบอาคาร หรือ
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร แล้วแต่กรณี พร้อมทัง้ รับรองว่าการออกแบบอาคาร และการออกแบบและ
คํ า นวณอาคารดัง กล่ า ว ถู ก ต้ อ งตามบทบัญ ญั ติแ ห่ ง พระราชบัญ ญั ติน้ี กฎกระทรวงและข้อ บัญ ญั ติท้ อ งถิ่น ที่อ อกตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ สําหรับอาคารทีต่ อ้ งจัดให้มสี งิ่ อํานวยความสะดวกสําหรับผูพ้ กิ าร ผูท้ ุพพล
ภาพ คนชรา หรือผู้สูงอายุ ตามที่กฎหมายกําหนด ให้รบั รองการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ได้จากอาคารและสิง่ อํานวยความ
สะดวกนัน้ ด้วย
(7) หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานตาม (3) ซึ่งรับรองว่าจะควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอน
อาคารนัน้ ให้ถูกต้องตามแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณตามทีไ่ ด้แจ้งไว้และทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขตาม
ข้อทัก ท้วง หรือดําเนิ นการให้เป็ น ไปตามบทบัญ ญัติแห่งพระราชบัญ ญัติน้ี กฎกระทรวงและข้อบัญ ญัติท้องถิ่น ที่ออกตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
(8) หนังสือรับรองการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร ในกรณีอาคารที่
จะก่อสร้างหรือดัดแปลงนัน้ เป็ นอาคารชนิดหรือประเภทที่กําหนดให้ต้องมีการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณส่วนต่างๆ
ของโครงสร้างอาคารตามมาตรา 21 ทวิ
(9) หนังสือแสดงการให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมหรือรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบื้องต้น ในกรณี ท่ีเป็ น อาคารในโครงการหรือกิจการซึ่งต้อ งจัด ทํารายงานการวิเคราะห์ผ ลกระทบ
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มาตรา 39 ทวิ และมาตรา 39 ตรี บัญ ญั ติเพิ่ม โดยมาตรา 10 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติค วบคุ ม อาคาร (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2535 และความเดิม ถู ก ยกเลิก โดยมาตรา 5 แห่ ง
พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
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สิง่ แวดล้อมหรือ รายงานการวิเคราะห์ผ ลกระทบสิง่ แวดล้อมเบื้อ งต้น ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม และรัก ษาคุ ณ ภาพ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ แล้วแต่กรณี
(10) หนังสือรับรองจากผู้แจ้ง พร้อมเอกสารและหลักฐานแสดงการให้ขอ้ มูลและการแจ้งสิทธิในการแสดง
ความคิดเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ แก่บุคคลทีอ่ ยูบ่ ริเวณข้างเคียง เกีย่ วกับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือการดําเนินโครงการหรือ
กิจการ ในกรณีท่อี าคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือดําเนินโครงการหรือกิจการเป็ นอาคารทีไ่ ม่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบื้องต้นตาม (9) แต่อาคารดังกล่าวเป็ นอาคารประเภท
ควบคุมการใช้ตามมาตรา 32 ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการควบคุมอาคารกําหนด
ในกรณีอาคารทีจ่ ะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรือ้ ถอนตามวรรคหนึ่ง เป็ นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ หรืออาคาร
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ผู้รบั ผิดชอบงานออกแบบอาคารตาม (1) ต้องเป็ นผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตให้เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปตั ยกรรมควบคุม ระดับวุฒสิ ถาปนิก ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก และผูร้ บั ผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารตาม
(2) ต้องเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒวิ ศิ วกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ในกรณีอาคารทีจ่ ะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรือ้ ถอนตามวรรคหนึ่ง เป็ นอาคารทีม่ ลี กั ษณะ ขนาด หรืออยู่ในประเภทที่
ได้กําหนดให้เป็ นงานวิชาชีพสถาปตั ยกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก หรือเป็ นงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ใน
สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และมิได้เป็ นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ หรืออาคารตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ผู้รบั ผิดชอบงานออกแบบอาคารตาม (1) ต้องเป็ น ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตให้เป็ นผู้ป ระกอบวิชาชีพสถาปตั ยกรรม
ควบคุมไม่ต่าํ กว่าระดับสามัญสถาปนิก ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก และผูร้ บั ผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารตาม (2)
ต้องเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไม่ต่าํ กว่าระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ในกรณี อ าคารที่จ ะก่ อ สร้า ง ดัด แปลง หรือ รื้อ ถอนตามวรรคหนึ่ ง มิได้เป็ น อาคารตามวรรคสองและวรรคสาม
ผู้รบั ผิดชอบงานออกแบบอาคารตาม (1) ต้องเป็ นผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตให้เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปตั ยกรรมควบคุม สาขา
สถาปตั ยกรรมหลัก ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก และผู้รบั ผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารตาม (2) ต้องเป็ นผูไ้ ด้รบั
ใบอนุญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
27 มาตรา 39 ตรี

เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ได้รบั ข้อมูล และเอกสารและหลักฐานจากผูแ้ จ้งตามมาตรา 39 ทวิ และผู้
แจ้งได้ชําระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรือ้ ถอนอาคารครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่
ออกใบรับแจ้งภายในสามวันทําการนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ชําระค่าธรรมเนียม และให้ผแู้ จ้งก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรือ้ ถอนอาคารตามที่
ได้แจ้งไว้ได้ตงั ้ แต่วนั ทีผ่ แู้ จ้งได้รบั ใบรับแจ้ง
ในกรณีทผ่ี แู้ จ้งไม่ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรือ้ ถอนอาคารตามทีไ่ ด้แจ้งไว้ภายในหนึ่งร้อยยีส่ บิ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้ออกใบ
รับแจ้ง ให้ถอื ว่าผูแ้ จ้งไม่ประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรือ้ ถอนอาคารตามใบรับแจ้งอีกต่อไป และให้ใบรับแจ้งเป็ นอันยกเลิก
ภายในหนึ่งร้อยยีส่ บิ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้ออกใบรับแจ้งตามวรรคสอง หรือนับแต่วนั ทีเ่ ริม่ การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรือ้
ถอนอาคาร แล้วแต่กรณี หากเจ้าพนักงานท้องถิน่ ตรวจพบเหตุไม่ถกู ต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) ผูแ้ จ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารและหลักฐานตามมาตรา 39 ทวิ ไว้ไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่
มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผูแ้ จ้งดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้ง ในกรณีทผ่ี ูแ้ จ้งไม่ดําเนินการ
แก้ไขให้แ ล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด และมีการก่ อสร้าง ดัด แปลง หรือรื้อถอนอาคารแล้ว ให้เจ้าพนัก งานท้องถิ่น
ดําเนินการตามมาตรา 40 (1) และหากอาคารได้ก่อสร้าง หรือดัดแปลง จนแล้วเสร็จตามที่ได้แจ้งไว้ เจ้าพนักงานท้องถิน่ จะ
ดําเนินการตามมาตรา 40 (2) จนกว่าจะดําเนินการแก้ไขให้ถกู ต้องด้วยก็ได้
(2) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณของอาคารทีผ่ แู้ จ้งได้ย่นื ไว้
ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ ถู ก ต้ อ งตามบทบัญ ญั ติ แ ห่ ง พระราชบัญ ญั ติ น้ี กฎกระทรวงหรือ ข้อ บัญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ที่ อ อกตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี หรือกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผแู้ จ้งแก้ไขแผนผังบริเวณ แบบ
แปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณดังกล่าว ให้ถูกต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตนิ ้ี กฎกระทรวง
หรือข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตนิ ้ี หรือกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้องภายในระยะเวลาทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิน่ กําหนด
แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
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(3) การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้ไม่ถูกต้องตามบทบัญ ญัติแห่งพระราชบัญ ญัติน้ี
กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ที่ออกตามพระราชบัญญัตนิ ้ี หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีหนังสือ
แจ้งข้อทักท้วงให้ผแู้ จ้งดําเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรือ้ ถอนอาคารดังกล่าว ให้ถกู ต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตนิ ้ี
กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตทิ ้องถิน่ ที่ออกตามพระราชบัญญัตนิ ้ี หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ กําหนดแต่ตอ้ งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และในระหว่างระยะเวลาทีผ่ แู้ จ้งดําเนินการแก้ไขตามหนังสือแจ้งข้อทักท้วง ให้ผู้
แจ้งระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรือ้ ถอนอาคารในส่วนที่ไม่ถูกต้องนัน้ จนกว่าจะได้ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง เว้นแต่เป็ นการกระทํา
เพือ่ แก้ไขให้เป็ นไปตามข้อทักท้วงของเจ้าพนักงานท้องถิน่
ในกรณีทผ่ี แู้ จ้งไม่ดาํ เนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิน่ ได้กําหนดไว้ในหนังสือแจ้งข้อ
ทักท้วงตามวรรคสาม (2) หรือ (3) ให้ถอื ว่าผูแ้ จ้งไม่ประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรือ้ ถอนอาคารตามทีไ่ ด้แจ้งไว้นนั ้ อีกต่อไป
และให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีคําสังยกเลิ
่
กใบรับแจ้งทีไ่ ด้ออกไว้ และมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา 40 (1) และ (2) และมาตรา
42 แล้วแต่กรณี
ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิน่ มิได้มหี นังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผแู้ จ้งตามมาตรา 39 ทวิ ทราบภายในกําหนดเวลาตามวรรค
สาม ให้ถือ ว่าการก่ อ สร้า ง ดัด แปลง หรือ รื้อ ถอนอาคารดังกล่าวได้ร บั อนุ ญ าตจากเจ้า พนัก งานท้อ งถิ่น แล้ว เว้น แต่ ก รณี
ดังต่อไปนี้ เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอาํ นาจแจ้งข้อทักท้วงได้ตลอดเวลา
(1) กรณีเกีย่ วกับการรุกลํ้าทีส่ าธารณะ
(2) กรณีเกีย่ วกับระยะ หรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือทีส่ าธารณะทีเ่ ป็ นการฝา่
ฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตนิ ้ี หรือกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้องทีใ่ ช้บงั คับอยูใ่ นขณะที่
ผูแ้ จ้งได้ยน่ื แจ้ง หรือ
(3) กรณีเกีย่ วกับข้อกําหนดในการห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน ใช้ หรือเปลีย่ นการใช้อาคารชนิดใดหรือ
ประเภทใดที่เป็ น การฝ่าฝื น กฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญ ญัติท้องถิ่น ที่ออกตามพระราชบัญ ญัติน้ี หรือกฎหมายอื่น ที่
เกีย่ วข้องทีใ่ ช้บงั คับอยูใ่ นขณะทีผ่ แู้ จ้งได้ยน่ื แจ้ง
ใบรับแจ้งและหนังสือแจ้งข้อทักท้วง ให้เป็ นไปตามแบบทีค่ ณะกรรมการควบคุมอาคารกําหนด
ให้นําบทบัญญัตเิ กีย่ วกับหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวงทีอ่ อกตามมาตรา 8 (12) และให้นํา
มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 37 มาตรา 38 และมาตรา 39 มาใช้บงั คับแก่ใบรับแจ้งโดยอนุโลม
หมวด 3 ทวิ
การอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิ จการเกี่ยวกับโรงมหรสพ
28

28 มาตรา 39 จัตวา

การก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย รือ้ ถอน หรือตรวจสอบอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการโรง
มหรสพ ต้องดําเนินการให้เป็ นไปตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตนิ ้ีดว้ ย
28 มาตรา 39 เบญจ

ห้ามมิให้เจ้าของอาคารหรือผูค้ รอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้ผใู้ ดใช้อาคารหรือส่วนใดของ
อาคารเป็ นโรงมหรสพ เว้น แต่จะได้รบั ใบอนุ ญ าตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพจากคณะกรรมการที่มอี ํานาจ
พิจารณาตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี
ให้มคี ณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพมีอํานาจพิจารณาออกใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุ ญาต ต่อ
อายุใบอนุ ญาต โอนใบอนุ ญาต และออกใบแทนใบอนุญาตเพือ่ ประกอบกิจการโรงมหรสพ ดังต่อไปนี้
(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็ นประธานกรรมการ ผูแ้ ทน
กรุงเทพมหานคร ผูแ้ ทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผูแ้ ทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็ นกรรมการ และให้ผอู้ ํานวยการ
กองควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็ นกรรมการและเลขานุการ

28

หมวด 3 ทวิ มาตรา 39 จัตวา มาตรา 39 เบญจ และมาตรา 39 ฉ บัญญัตเิ พิม่ โดยมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
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(2) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็ นประธานกรรมการ เจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่ง
ท้องที่ท่เี กี่ยวข้อง สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้ าตํารวจภูธรจังหวัดเป็ นกรรมการ และให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด29เป็ น
กรรมการและเลขานุการ
ในการวินิจฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก และให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรง
มหรสพตามวรรคสองแล้วแต่กรณีเป็ นผูม้ อี ํานาจลงนามออกใบอนุ ญาต เพิกถอนใบอนุ ญาต ต่ออายุใบอนุ ญาต โอนใบอนุ ญาต
และออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคสอง
ประเภทของโรงมหรสพ ระบบความปลอดภัยและการป้ องกัน อัน ตรายอัน อาจเกิดขึ้น กับคนดู และจํานวนและ
ระยะห่างของสิง่ ของหรือส่วนต่างๆ ภายในและภายนอกอาคารทีใ่ ช้เป็ นโรงมหรสพ เช่น ห้องฉาย ทางเข้าออก ประตู ทีน่ งคนดู
ั่
ทางเดิน เป็ นต้น ให้เป็ นไปตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
28 มาตรา 39 ฉ

ใบอนุ ญ าตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพให้มอี ายุสองปี โดยให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31
ธันวาคม ของปีทส่ี องนับแต่ปีทอ่ี อกใบอนุญาต
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการขออนุ ญาต การอนุ ญาต การต่ออายุใบอนุ ญาต การโอนใบอนุ ญาต และการ
ออกใบแทนใบอนุ ญาตสําหรับโรงมหรสพ ให้เป็ นไปตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
เจ้า ของอาคารหรือ ผู้ค รอบครองอาคารผู้ใด ประสงค์จ ะขอต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าตให้ใช้อ าคารเพื่อ ประกอบกิจ การ
โรงมหรสพ ให้ย่นื คําขอต่ออายุใบอนุ ญาตก่อนใบอนุ ญาตเดิมสิน้ อายุ และเมื่อได้ย่นื คําขอดังกล่าวแล้วให้ประกอบกิจการต่อไป
ได้จนกว่าผูม้ อี าํ นาจอนุญาตตามมาตรา 39 เบญจ จะมีคาํ สังไม่
่ อนุญาต
หมวด 4
อํานาจหน้ าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่ น
ในกรณี ท่ี ม ี ก ารก่ อ สร้า ง ดัด แปลง รื้อ ถอน หรือ เคลื่ อ นย้ า ยอาคารโดยฝ่ า ฝื น บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
พระราชบัญญัตนิ ้ี กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตนิ ้ี หรือกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ มีอาํ นาจดําเนินการดังนี้
(1) มีคําสังให้
่ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ดําเนินการ ลูกจ้าง หรือบริวารของบุคคล
ดังกล่าว ระงับการกระทําดังกล่าว
(2) มีคาํ สังห้
่ ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆ ของอาคาร หรือบริเวณทีม่ กี ารกระทําดังกล่าวและจัด
ให้มเี ครือ่ งหมายแสดงการห้ามนัน้ ไว้ในทีเ่ ปิดเผยและเห็นได้งา่ ย ณ อาคารหรือบริเวณดังกล่าว และ
(3) พิจารณามีคาํ สังตามมาตรา
่
41 หรือมาตรา 42 แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้มคี าํ สังตาม
่
(1)
30 มาตรา 40

30 มาตรา 41

ถ้าการกระทํา ตามมาตรา 40 เป็ น กรณี ท่ีสามารถแก้ไขเปลี่ย นแปลงให้ถู ก ต้องได้ ให้เจ้าพนัก งาน
ท้องถิน่ มีอํานาจสังให้
่ เจ้าของอาคารยื่นคําขออนุ ญาตหรือดําเนินการแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ หรือดําเนินการแก้ไขเปลีย่ นแปลง
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาทีก่ ําหนดแต่ตอ้ งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีทม่ี เี หตุอนั สมควร เจ้าพนักงานท้องถิน่ จะขยายเวลา
ดังกล่าวออกไปอีกก็ได้ และให้นํามาตรา 27 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
30 มาตรา 42

ถ้าการกระทําตามมาตรา 40 เป็ นกรณีทไ่ี ม่สามารถแก้ไขเปลีย่ นแปลงให้ถูกต้องได้ หรือเจ้าของอาคาร
มิได้ปฏิบตั ติ ามคําสังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิน่ ตามมาตรา 41 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสังให้
่ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคาร ผูค้ วบคุมงาน หรือผูด้ ําเนินการรือ้ ถอนอาคารนัน้ ทัง้ หมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาทีก่ ําหนดแต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า

29

คําว่า “โยธาธิการจังหวัด” ในพระราชบัญญัตนิ ้ี แก้ไขเป็ น “โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด” โดยมาตรา 47 แห่ง พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับการโอนอํานาจ
หน้าทีข่ องส่วนราชการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545
30 มาตรา 40 ถึง มาตรา 45 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
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พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร

สามสิบวัน โดยให้ดาํ เนินการรือ้ ถอนตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ ําหนดในกฎกระทรวงทีอ่ อกตามมาตรา 8(11) หรือ
ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ทีอ่ อกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10
30 มาตรา 43

ถ้าไม่ม ีก ารรื้อถอนอาคารตามสังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 42 ให้เจ้าพนัก งานท้องถิ่น มี

อํานาจดังต่อไปนี้

(1) ยื่นคําขอฝา่ ยเดียวโดยทําเป็ นคําร้องต่อศาล นับแต่ระยะเวลาทีก่ ําหนดไว้ตามมาตรา 42 ได้ล่วงพ้นไป
ขอให้ศาลมีคําสังจั
่ บกุมและกักขังบุคคลซึ่งมิได้ปฏิบตั กิ ารตามคําสังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิน่ ตามมาตรา 42 โดยให้นําประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
(2) ดําเนินการหรือจัดให้มกี ารรือ้ ถอนอาคารดังกล่าวได้เองโดยจะต้องปิ ดประกาศกําหนดการรือ้ ถอนไว้ใน
บริเวณนัน้ แล้วเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และเจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคาร ผูร้ บั ผิดชอบงานออกแบบอาคาร ผูร้ บั ผิดชอบ
งานออกแบบและคํานวณอาคาร ผูค้ วบคุมงาน และผูด้ ําเนินการจะต้องร่วมกันเสียค่าใช้จ่ายในการนัน้ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะ
พิสจู น์ได้วา่ ตนมิได้เป็ นผูก้ ระทําหรือมีสว่ นร่วมในการกระทําทีเ่ ป็ นการฝา่ ฝืนกฎหมาย
ในการดําเนินการรือ้ ถอนอาคารตามวรรคหนึ่ง เมือ่ เจ้าพนักงานท้องถิน่ หรือผูซ้ ง่ึ ดําเนินการแทนเจ้าพนักงานท้องถิน่
ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่พฤติการณ์แล้ว บุคคลตามวรรคหนึ่งจะเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ หรือผู้
ซึง่ ดําเนินการแทนเจ้าพนักงานท้องถิน่ ไม่ได้
วัสดุก่อสร้างที่ถูกรือ้ ถอนและสิง่ ของที่ขนออกจากอาคารส่วนที่มกี ารรือ้ ถอนให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอํานาจยึดและ
เก็บรักษาไว้หรือขายและถือเงินไว้แทนได้ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และถ้าเจ้าของ
มิได้เรียกเอาทรัพย์สนิ หรือเงินนัน้ คืนภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีม่ กี ารรือ้ ถอน ให้ทรัพย์สนิ หรือเงินนัน้ ตกเป็ นของราชการส่วน
ท้องถิน่ นัน้ เพือ่ นํามาเป็ นค่าใช้จา่ ยในการรือ้ ถอนอาคารตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
ในกรณีทม่ี กี ารฝา่ ฝืนมาตรา 32 วรรคสาม หรือมาตรา 33 ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอาํ นาจสังให้
่ เจ้าของ
หรือผูค้ รอบครองอาคารระงับการใช้อาคารส่วนทีย่ งั ไม่ได้รบั ใบรับรอง ใบอนุ ญาต หรือทีไ่ ม่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ จนกว่า
จะได้รบั ใบรับรอง ใบอนุญาต หรือได้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิแล้ว
30 มาตรา 44

ในกรณีทม่ี กี ารฝา่ ฝืนมาตรา 34 ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอาํ นาจสังให้
่ เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคาร ผู้
ครอบครองพื้นที่หรือสิง่ ที่สร้างขึ้นดังกล่าวหรือผู้ท่กี ระทําการฝ่าฝื นมาตรา 34 ระงับการกระทํานัน้ และสังให้
่ บุคคลดังกล่าว
ดําเนินการแก้ไขเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีห่ รือสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ ให้กลับคืนสูส่ ภาพเดิมได้ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด และให้นํามาตรา 43 มา
ใช้บงั คับโดยอนุโลม
30 มาตรา 45

มาตรา 46 ในกรณีท่อี าคารซึ่งก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายโดยได้รบั อนุ ญาตตามพระราชบัญญัตนิ ้ี หรือได้
ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ้ีใช้บงั คับ มีสภาพหรือมีการใช้ทอ่ี าจเป็ นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวติ
ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภยั หรือก่อให้เกิดเหตุราํ คาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอาํ นาจสังให้
่ ดาํ เนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
ในกรณีทไ่ี ม่มกี ารปฏิบตั ติ ามคําสังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิน่ ตามวรรคหนึ่ง และถ้าอาคารนัน้ อาจเป็ นภยันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอํานาจสังให้
่ รอ้ื ถอนอาคารนัน้ ได้โดยให้นํามาตรา 42
มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ในกรณีท่อี ุปกรณ์ ประกอบต่างๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและการจัดแสงสว่าง ระบบการเตือน การ
ป้องกันและการระงับอัคคีภยั การป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายนํ้า ระบบบําบัดนํ้ า
เสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอื่นๆ ของอาคารตามมาตรา 32 ทวิ มีสภาพหรือมีการใช้ท่อี าจเป็ นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวติ
ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภยั หรือก่อให้เกิดเหตุราํ คาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอาํ นาจดังนี้
31 มาตรา 46 ทวิ

31

มาตรา 46 ทวิ บัญญัตเิ พิม่ โดยมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
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(1) มีคําสังห้
่ ามมิให้เจ้าของอาคารหรือผูค้ รอบครองอาคาร ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อุปกรณ์ประกอบ
ต่างๆ และจัดให้มเี ครือ่ งหมายแสดงการห้ามนัน้ ไว้ทอ่ี ุปกรณ์ หรือบริเวณทีเ่ ปิ ดเผยและเห็นได้งา่ ยทีอ่ ยูใ่ กล้กบั อุปกรณ์นนั ้
(2) มีคําสังให้
่ เจ้าของอาคารดําเนินการแก้ไขอุปกรณ์ ประกอบต่าง ๆ นัน้ ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยหรือ
สามารถใช้งานได้ภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีมเี หตุอนั สมควรเจ้าพนักงานท้องถิน่ จะขยาย
ระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้
ในกรณีทไ่ี ม่มกี ารปฏิบตั ติ ามคําสังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิน่ ตามวรรคหนึ่ง และหากอุปกรณ์ดงั กล่าวมีผลทําให้อาคาร
นัน้ มีสภาพหรือการใช้ทอ่ี าจเป็ นภยันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ สังห้
่ าม
ใช้อาคารนัน้ ทัง้ หมดหรือบางส่วนไว้ก่อนก็ได้ และต้องจัดให้มเี ครื่องหมายแสดงการห้ามนัน้ ไว้ในที่เปิ ดเผยและเห็นได้ง่าย ณ
บริเวณอาคารหรือบริเวณดังกล่าว
32 มาตรา 47

การสังหรื
่ อการแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิน่ ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี นอกจากกรณีตามมาตรา 40(2) และ
มาตรา 47 ทวิ ให้ทําเป็ นหนังสือส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับให้ผูข้ อรับใบอนุ ญาต ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาต ผูแ้ จ้งตามมาตรา
39 ทวิ เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคาร ผูด้ าํ เนินการหรือผูค้ วบคุมงาน แล้วแต่กรณี ณ ภูมลิ าํ เนาของผูน้ นั ้ หรือจะทําเป็ นบันทึก
และให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อรับทราบก็ได้
ในกรณีทเ่ี จ้าพนักงานท้องถิน่ ไม่อาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ให้ปิดประกาศสําเนาคําสังหรื
่ อหนังสือแจ้ง แล้วแต่
กรณี ไว้ในที่เปิ ดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณที่ตงั ้ อาคารที่ทําการก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือ
เปลี่ยนการใช้นัน้ และให้ถอื ว่าผู้ขอรับใบอนุ ญาต ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาต ผูแ้ จ้งตามมาตรา 39 ทวิ เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคาร
ผู้ดําเนินการ หรือผู้ควบคุมงานได้ทราบคําสังหรื
่ อหนังสือแจ้งนัน้ แล้วเมื่อพ้นกําหนดเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ได้มกี ารปิ ดประกาศ
ดังกล่าว
การแจ้งคําสังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิ่นที่สงให้
ั ่ ระงับการกระทําที่เป็ นการฝ่าฝื นบทบัญ ญัติแห่ง
พระราชบัญญัตนิ ้ี หรือให้รอ้ื ถอนอาคาร ให้ทําเป็ นหนังสือส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับให้ผซู้ ่งึ จะต้องรับคําสังดั
่ งกล่าว ณ
ภูมลิ าํ เนาของผูน้ นั ้ และให้ปิดประกาศคําสังดั
่ งกล่าวไว้ในทีเ่ ปิ ดเผยและเห็นได้งา่ ย ณ อาคารหรือบริเวณทีม่ กี ารกระทําดังกล่าว
และให้ถอื ว่าผูซ้ ง่ึ จะต้องรับคําสังได้
่ ทราบคําสังนั
่ น้ แล้วเมือ่ พ้นกําหนดสามวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้มกี ารปิดประกาศดังกล่าว
33 มาตรา 47 ทวิ

มาตรา 48 ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอาํ นาจเข้าไปในอาคารหรือบริเวณทีต่ งั ้
อาคารทีม่ เี หตุอนั สมควรสงสัยว่ามีการฝา่ ฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขน้ึ ถึงพระอาทิตย์
ตก หรือในเวลาทําการของสถานทีน่ ัน้ และเพื่อการนี้ให้มอี ํานาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือสังให้
่ แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่
เกีย่ วข้องจากบุคคลทีอ่ ยูห่ รือทํางานในสถานทีน่ นั ้
34 มาตรา 49

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอํานาจแต่งตัง้ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีความรูห้ รือคุณ วุฒ ิ
ตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวงให้เป็ นนายตรวจหรือนายช่างได้
ในกรณีท่มี คี วามจําเป็ นหรือได้รบั การร้องขอจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง มีอํานาจ
แต่งตัง้ วิศวกรหรือสถาปนิกเป็ นนายช่างได้ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนดในกฎกระทรวง
ในกรณี ท่ีม ีก ารก่ อ สร้า ง ดัด แปลง รื้อ ถอน หรือ เคลื่อ นย้า ยอาคารโดยฝ่า ฝื น บทบัญ ญัติแ ห่ ง
พระราชบัญญัตนิ ้ี กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ที่ออกตามพระราชบัญญัตนิ ้ี และเจ้าพนักงานท้องถิน่ ได้ดําเนินการตาม
มาตรา 40 มาตรา 41 หรือมาตรา 42 แล้วแต่กรณี แต่มไิ ด้มกี ารปฏิบตั ิตามคําสังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิน่ และมีเหตุอนั ควร
สงสัยว่าผูร้ บั ผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร หรือผูร้ บั ผิดชอบงานออกแบบอาคาร หรือผูค้ วบคุมงาน อาจเป็ นผูก้ ระทํา
หรือมีสว่ นร่วมในการกระทําดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ แจ้งให้บุคคลเช่นว่านัน้ ทราบ และให้มหี นังสือแสดงหลักฐานภายใน
35 มาตรา 49 ทวิ

32

มาตรา 47 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
47 ทวิ บัญญัตเิ พิม่ โดยมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
34 มาตรา 49 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
35 มาตรา 49 ทวิ ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
33มาตรา

18

พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร

สามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้ง เพื่อพิสจู น์ว่าเป็ นการกระทําของผูอ้ ่นื หากไม่สามารถพิสจู น์ได้ว่าเป็ นการกระทําของผูอ้ ่นื ให้
เจ้าพนักงานท้องถิน่ ดําเนินการแจ้งชื่อและการกระทําของบุคคลเช่นว่านัน้ ให้คณะกรรมการควบคุมอาคารทราบและให้แจ้งสภา
วิศวกรและสภาสถาปนิกทราบเพือ่ พิจารณาดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรและกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก
หมวด 5
การอุทธรณ์
36 มาตรา 50

ให้มคี ณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
(1) ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็ นประธานกรรมการ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ผูแ้ ทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแ้ ทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูแ้ ทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และผูแ้ ทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตั ยกรรม
เป็ น กรรมการ และกรรมการอื่น อีก ไม่ เกิน หกคนซึ่งรัฐ มนตรีแ ต่ งตัง้ จากผู้ท รงคุ ณ วุฒ ิ ในจํา นวนนี้ ให้ม ีผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิจ าก
ภาคเอกชนไม่น้อยกว่าสองคน และให้หวั หน้าสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารเป็ นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตัง้ ตามวรรคหนึ่ ง (1) ต้องไม่เป็ น ผู้ซ่ึงปฏิบตั ิห น้ าที่ราชการของกรุงเทพมหานครหรือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสภาจังหวัด
37 (2) ในเขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขตราชการส่วนท้องถิน
่ อื่น ประกอบด้วย ผูว้ ่าราชการจังหวัดเป็ น
ประธานกรรมการ อัยการจังหวัด ซึ่งเป็ น หัวหน้ าที่ทําการอัยการจังหวัด และบุ ค คลอื่น อีกไม่เกิน หกคนซึ่งปลัด กระทรวง
มหาดไทยเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ในจํานวนนี้ให้แต่งตัง้ จากภาคเอกชนไม่น้อยกว่าสองคนเป็ นกรรมการ และให้โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเป็ นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุ การตามวรรคหนึ่ง (2) ต้องไม่เป็ นผูซ้ ง่ึ ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการของราชการส่วนท้องถิน่ หรือสมาชิก
สภาท้องถิน่
ให้นํามาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 17 มาใช้บงั คับแก่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยอนุโลม
มาตรา 51 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มอี าํ นาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(1) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาํ สังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิน่ ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
(2) มีห นังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคําหรือสังให้
่ บุคคลดังกล่าวส่งเอกสารหรือหลัก ฐานอื่น ที่
เกีย่ วข้องเพือ่ ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
(3) สอบถามข้อเท็จจริงหรือกระทําการใด ๆ เท่าทีจ่ าํ เป็ นเพือ่ ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม (3) กรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือผูซ้ ง่ึ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มอบหมายจะเข้าไป
ในอาคาร หรือบริเวณทีต่ งั ้ อาคารอันเป็ นมูลกรณีแห่งการอุทธรณ์ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขน้ึ ถึงพระอาทิตย์ตกก็ได้
38 มาตรา 51 ทวิ

คณะกรรมการพิจารณาอุ ท ธรณ์ จะแต่ งตัง้ คณะอนุ ก รรมการขึ้น คณะหนึ่ งหรือหลายคณะเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ่งอย่างใดตามทีม่ อบหมายก็ได้
ให้นํามาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 51 มาใช้บงั คับแก่การปฏิบตั หิ น้ าที่ของคณะอนุ กรรมการโดย
อนุโลม
39 มาตรา 52

ผู้ข อรับ ใบอนุ ญ าต ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าต ผู้แ จ้งตามมาตรา 39 ทวิ และผู้ได้รบั คําสังจากเจ้
่
าพนัก งาน
ท้องถิน่ ตามพระราชบัญญัตนิ ้ีมสี ทิ ธิอุทธรณ์คาํ สังดั
่ งกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทราบ
คําสัง่
36

มาตรา 50 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
มาตรา 50(2) ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
38 มาตรา 51 ทวิ บัญญัตเิ พิม
่ โดยมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
39 มาตรา 52 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
37

พระราชบัญญัติ
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การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้ทําเป็ นหนังสือและยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ผูอ้ อกคําสังดั
่ งกล่าว และให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจัดส่งอุทธรณ์ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ภายในสิบวันนับแต่วนั ที่
ได้รบั อุทธรณ์
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มคี ําวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งภายในหกสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั อุทธรณ์ แล้ว
แจ้งคําวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลเป็ นหนังสือไปยังผูอ้ ุทธรณ์และเจ้าพนักงานท้องถิน่
ถ้าผูอ้ ุทธรณ์ ไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้เสนอคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งคําวินิจฉัย
อุทธรณ์
ในกรณีท่คี ณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หรือศาลได้มคี ําวินิจฉัย หรือคําพิพากษาเป็ นประการใด ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ ปฏิบตั ติ ามนัน้
ในระหว่างอุ ทธรณ์ ห้ามมิให้ผู้อุท ธรณ์ ห รือเจ้าพนักงานท้องถิ่น กระทําการใดแก่ อาคารอัน เป็ น มูลกรณี แ ห่งการ
อุทธรณ์ เว้นแต่อาคารนัน้ จะเป็ นภยันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สนิ หรือมีลกั ษณะซึง่ ไม่อาจรอได้
ให้นํามาตรา 47 มาใช้บงั คับแก่การแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์โดยอนุโลม
หมวด 6
นายช่าง นายตรวจ และผูต้ รวจสอบ 40
มาตรา 53 ให้นายช่างหรือนายตรวจมีอํานาจเข้าไปในบริเวณที่มกี ารก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน หรือเคลื่อนย้าย
อาคาร เพื่อตรวจสอบว่าได้มกี ารฝา่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ีหรือไม่ และเพื่อการนี้ให้มอี ํานาจสอบถามข้อเท็จจริง
หรือสังให้
่ แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องจากบุคคลทีอ่ ยูห่ รือทํางานในสถานทีน่ นั ้
มาตรา 54 เมื่อมีเหตุผลอันควรสงสัยว่าอาคารใดซึ่งได้ก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน หรือเคลื่อนย้ายเสร็จแล้วนัน้ ได้
กระทําขึน้ โดยฝา่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี หรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าอาคารใดมีการใช้หรือเปลีย่ นการใช้โดยฝา่ ฝืน
หรือไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 34 หรืออาคารใดมีลกั ษณะตามมาตรา 46 ให้นายช่างมีอํานาจเข้าไปตรวจ
อาคารและบริเวณที่ตงั ้ อาคารนัน้ ได้ และเพื่อการนี้ให้มอี ํานาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือสังให้
่ แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่
เกีย่ วข้องจากบุคคลทีอ่ ยูห่ รือทํางานในสถานทีน่ นั ้
มาตรา 55 ในการปฏิบตั กิ ารตามมาตรา 53 หรือมาตรา 54 นายช่างหรือนายตรวจต้องกระทําการในเวลาระหว่าง
พระอาทิตย์ขน้ึ ถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นนั ้ และในการนี้ให้นายช่างหรือนายตรวจแสดงบัตรประจําตัว
เมือ่ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องร้องขอ
บัตรประจําตัวให้เป็ นไปตามแบบทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
41 มาตรา 55 ทวิ

ห้ามมิให้ผใู้ ดทําการตรวจสอบตามมาตรา 32 ทวิ เว้นแต่ผนู้ นั ้ เป็ นผูต้ รวจสอบตามพระราชบัญญัตนิ ้ี

ในกรณี ท่ีผู้ต รวจสอบทํ า การตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ โดยฝ่ า ฝื น บทบัญ ญัติแ ห่ ง
พระราชบัญญัตนิ ้ี หรือกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตทิ ้องถิน่ ที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี ให้นํามาตรา 49 ทวิ มาใช้บงั คับโดย
อนุโลม
41 มาตรา 55 ตรี

40
41

ชือ่ ของหมวด 6 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
มาตรา 55 ทวิ และมาตรา 55 ตรี บัญญัตเิ พิม่ โดยมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
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พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
หมวด 7
เขตเพลิ งไหม้

มาตรา 56 เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณใดอันเข้าลักษณะเป็ นเขตเพลิงไหม้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ประกาศแสดง
เขตเพลิงไหม้ไว้ ณ สํานักงานของราชการส่วนท้องถิน่ นัน้ และบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ โดยมีแผนที่สงั เขปแสดงแนวเขตเพลิง
ไหม้ พร้อมทัง้ ระบุให้ทราบถึงการกระทําอันต้องห้ามตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
42 มาตรา 57

ภายในสี่สบิ ห้าวันนับแต่วนั ที่เกิดเพลิงไหม้ ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย
อาคารในเขตเพลิงไหม้ และให้ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตให้ทําการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารหรือผู้แจ้งตาม
มาตรา 39 ทวิ ในเขตดังกล่าวอยู่แล้วก่อนวัน ที่เกิดเพลิงไหม้ ระงับการกระทําตามที่ได้รบั อนุ ญ าต หรือที่ได้แจ้งไว้นัน้ ตาม
ระยะเวลาดังกล่าวด้วย
ให้นํามาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 43 มาใช้บงั คับแก่การฝา่ ฝืนบทบัญญัตใิ นวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
บทบัญญัตใิ นวรรคหนึ่งไม่ใช้บงั คับแก่
(1) การก่อสร้างอาคารชัวคราวเพื
่
อ่ ประโยชน์ในการบรรเทาทุกข์ ซึง่ จัดทําหรือควบคุมโดยทางราชการ
(2) การดัดแปลงหรือซ่อมแซมอาคารเพียงเท่าทีจ่ าํ เป็ นเพือ่ อยูอ่ าศัยหรือใช้สอยชัวคราว
่
มาตรา 58 ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ พิจารณาว่าสมควรจะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้หรือไม่ โดยคํานึงถึงประโยชน์
ในการป้องกันอัคคีภยั การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม การผังเมือง การสถาปตั ยกรรม และการอํานวยความ
สะดวกแก่ ก ารจราจร และให้ เจ้า พนั ก งานท้ อ งถิ่น เสนอความเห็ น พร้อ มด้ ว ยแผนที่ส ัง เขปแสดงแนวเขตเพลิง ไหม้ต่ อ
คณะกรรมการควบคุม อาคาร ในกรณี ท่ีเขตเพลิงไหม้อยู่ในเขตอํานาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น มากกว่าหนึ่ งท้องที่ ให้เจ้า
พนักงานท้องถิน่ แห่งท้องทีท่ เ่ี กีย่ วข้องเป็ นผูร้ ว่ มกันพิจารณาและเสนอความเห็น ทัง้ นี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเพลิงไหม้
เมื่อคณะกรรมการควบคุ มอาคารพิจารณาความเห็น ของเจ้าพนัก งานท้องถิ่น แล้ว ให้เสนอความเห็น พร้อ มทัง้
ข้อสังเกตต่อรัฐมนตรีเพื่อสังให้
่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนในเขตเพลิงไหม้ทราบว่า จะมีการปรับปรุงหรือไม่
ประกาศดังกล่าวให้ประกาศไว้ ณ สํานักงานของราชการส่วนท้องถิน่ นัน้ และบริเวณทีเ่ กิดเพลิงไหม้ภายในสีส่ บิ ห้าวันนับแต่วนั ที่
เกิดเพลิงไหม้
มาตรา 59 ในกรณีท่มี กี ารประกาศไม่ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้แล้ว ให้การห้ามตามมาตรา 57 วรรคหนึ่ง เป็ นอัน
ยกเลิก
ในกรณีทม่ี กี ารประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม้แล้ว ให้มกี ารห้ามตามมาตรา 57 วรรคหนึ่ง ยังคงมีผลใช้บงั คับต่อไป
อีกเป็ นเวลาหกสิบวันนับแต่วนั ที่มปี ระกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม้นัน้ และให้สํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารจัดทํา
แผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อประกาศใช้บงั คับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ในราชกิจจานุ เบกษา ภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว
43 มาตรา 60

เมื่อมีประกาศใช้บงั คับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้แล้ว ห้ามมิให้ผใู้ ดก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน หรือ
เคลื่อนย้ายอาคารในเขตตามแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ให้ผดิ ไปจากทีก่ ําหนดในแผนผังนัน้ และบรรดาใบอนุ ญาตให้ทาํ การ
ก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารหรือใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ทีไ่ ด้ออกไว้ก่อนวันประกาศใช้บงั คับแผนผัง
ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ซง่ึ ขัดกับแผนผังดังกล่าว ให้เป็ นอันยกเลิก
ให้นํามาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 43 มาใช้บงั คับแก่การฝา่ ฝืนบทบัญญัตใิ นวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
44 มาตรา 60 ทวิ

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเริม่ ต้นดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ ตามประกาศใช้บงั คับแผนผัง
ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ตามมาตรา 60 ภายในสองปี นับแต่วนั ใช้บงั คับประกาศดังกล่าว
42

มาตรา 57 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
มาตรา 60 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
44 มาตรา 60 ทวิ บัญญัตเิ พิม
่ โดยมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
43
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ในกรณีทม่ี คี วามจําเป็ นต้องดําเนินการเวนคืนทีด่ นิ หรืออสังหาริมทรัพย์ใด เพื่อใช้ประโยชน์ตามทีก่ ําหนดในแผนผัง
ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ ให้จา่ ยเงินค่าทดแทนให้แก่ผมู้ สี ทิ ธิได้รบั เงินค่าทดแทนก่อนเริม่ ต้นดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ โดย
กําหนดตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ ทีใ่ ช้บงั คับอยูใ่ นวันทีม่ ปี ระกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ แต่ถา้ ไม่
สามารถจ่ายเงินค่าทดแทนได้ภายในสองปี นบั แต่วนั ใช้บงั คับประกาศดังกล่าว ให้กําหนดตามราคาประเมินทุนทรัพย์ดงั กล่าวที่
ใช้บงั คับอยูใ่ นวันที่ 1 มกราคมของปีทม่ี กี ารจ่ายเงินค่าทดแทน
ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิน่ มิได้เริม่ ต้นดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศ
ดังกล่าวเป็ นอันยกเลิก
มาตรา 61 ในกรณีท่มี คี วามจําเป็ นต้องจัดให้ได้มาซึ่งที่ดนิ หรืออสังหาริมทรัพย์ใด เพื่อใช้ประโยชน์ตามที่กําหนด
ในแผนผังปรับ ปรุงเขตเพลิงไหม้ ให้ดําเนิ น การเวนคืน ที่ดิน หรืออสังหาริม ทรัพ ย์นัน้ โดยให้นํ ากฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
มาตรา 62 เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในท้องทีใ่ ดอันเข้าลักษณะเป็ นเขตเพลิงไหม้ ถ้าท้องทีน่ นั ้ ยังไม่มพี ระราชกฤษฎีกาให้
ใช้พระราชบัญญัตนิ ้ีบงั คับ ให้ถอื ว่าได้มพี ระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัตนิ ้ีในท้องที่นัน้ ตัง้ แต่วนั ที่เกิดเพลิงไหม้ แต่ถ้า
ต่อมามีก ารประกาศไม่ป รับปรุงเขตเพลิงไหม้ตามมาตรา 58 ให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็ น อัน ยกเลิกตัง้ แต่วนั ที่
เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีประกาศนัน้
หมวด 8
บทเบ็ดเตล็ด
มาตรา 63 ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ มอบหมาย
กรรมการเปรียบเทียบคดี เจ้าพนักงานท้องถิน่ นายช่าง หรือนายตรวจตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ผูข้ อรับใบอนุญาต ผูไ้ ด้รบั อนุ ญาต
เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคาร ผูด้ ําเนินการ ผูค้ วบคุมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในสถานที่นัน้ ต้องให้ความสะดวกและ
ช่วยเหลือตามสมควร
มาตรา 64 ในการปฏิบตั หิ น้าที่ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ให้กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผูซ้ ่งึ คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ มอบหมาย กรรมการเปรียบเทียบคดี เจ้าพนักงานท้องถิ่น นายช่าง และนายตรวจ เป็ นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา
45 มาตรา 64 ทวิ

ให้ราชการส่วนท้องถิน่ มีอํานาจหักเงินค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลง
อาคารทีไ่ ด้รบั จากผูข้ อรับใบอนุ ญาตหรือผูแ้ จ้งตามมาตรา 39 ทวิ ไว้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพือ่ นํามา
จัดสรรเป็ น เงิน ค่าตอบแทนให้แ ก่ เจ้าหน้ าที่ผู้ต รวจแบบแปลนก่ อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร นายช่างและนายตรวจได้ต าม
หลักเกณฑ์ และอัตราทีก่ าํ หนดในข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่
หมวด 9
บทกําหนดโทษ
ผูใ้ ดฝา่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา
52 วรรคหก มาตรา 57 หรือมาตรา 60 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมืน่ บาทหรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 21 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 34
หรือมาตรา 57 ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมืน่ บาทตลอดเวลาทีย่ งั ฝา่ ฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง
46 มาตรา 65

45
46

มาตรา 64 ทวิ บัญญัตเิ พิม่ โดยมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
มาตรา 65 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
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พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
47 มาตรา 65

ทวิ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 32 ทวิ หรือมาตรา 32 ตรี ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหกหมืน่ บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผูไ้ ม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 32 ทวิ หรือมาตรา 32 ตรี ยังต้องระวางโทษปรับ
อีกวันละไม่เกินหนึ่งหมืน่ บาทจนกว่าจะได้ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง
48 มาตรา 65 ตรี

ผูใ้ ดฝา่ ฝืนมาตรา 39 เบญจ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหก

หมืน่ บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
นอกจากระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผูฝ้ ่าฝื นมาตรา 39 เบญจ วรรคหนึ่ง ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน
หนึ่งหมืน่ บาทจนกว่าจะได้ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง
48 มาตรา 65 จัตวา

ผูใ้ ดฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามคําสังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิน่ ตามมาตรา 46 ทวิ ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินสามหมืน่ บาท
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผูฝ้ า่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 46 ทวิ ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละ
ไม่เกินห้าพันบาท ตลอดเวลาทีย่ งั ฝา่ ฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง
49 มาตรา 66

ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง มาตรา 38 มาตรา 39 หรือมาตรา 39 ตรี วรรคสาม (3) ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมืน่ บาท
50 มาตรา 66 ทวิ

ผูใ้ ดมิได้รอ้ื ถอนอาคารตามคําสังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิน่ ตามมาตรา 42 โดยมิได้อยู่ในระหว่าง
การอุทธรณ์คาํ สังดั
่ งกล่าว ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผูฝ้ า่ ฝืนยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินสามหมื่นบาทจนกว่าจะได้
ปฏิบตั ติ ามคําสังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิน่
ผูใ้ ดฝา่ ฝืนมาตรา 30 วรรคสอง หรือฝา่ ฝืนคําสังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิน่ ตามมาตรา 40 มาตรา 44 หรือ
มาตรา 45 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผูฝ้ า่ ฝื นยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินสามหมื่นบาทตลอดเวลาที่
ยังฝา่ ฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง
51 มาตรา 67

มาตรา 68 ผูใ้ ด
(1) ไม่มาให้ถ้อยคําหรือส่งเอกสารตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 51(2)
โดยไม่มเี หตุอนั สมควร หรือ
(2) ขัด ขวางการปฏิ บ ัติห น้ า ที่ข องกรรมการพิจ ารณาอุ ท ธรณ์ ผู้ ซ่ึ ง คณะกรรมการพิจ ารณาอุ ท ธรณ์
มอบหมาย เจ้าพนักงานท้องถิน่ นายช่าง หรือนายตรวจ ตามมาตรา 48 มาตรา 51 มาตรา 53 หรือมาตรา 54 หรือไม่ปฏิบตั ิ
ตามมาตรา 51 มาตรา 53 มาตรา 54 หรือมาตรา 63 แล้วแต่กรณี
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
มาตรา 69 ถ้าการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ้ีเป็ นการกระทําของผูด้ ําเนินการ ผูก้ ระทําต้องระวางโทษ
เป็ นสองเท่าของโทษทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้สาํ หรับความผิดนัน้ ๆ
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มาตรา 65 ทวิ บัญญัตเิ พิม่ โดยมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
48 มาตรา 65 ตรี และมาตรา 65 จัตวา บัญญัตเิ พิม
่ โดยมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
49 มาตรา 66 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และโดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2558 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
50 มาตรา 66 ทวิ บัญญัตเิ พิม
่ โดยมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
51 มาตรา 67 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
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52 มาตรา 70

ถ้าการกระทําความผิดตามพระราชบัญ ญัติน้ี เป็ น การกระทําอัน เกี่ยวกับ อาคารเพื่อพาณิ ช ยกรรม
อุตสาหกรรม การศึกษา หรือการสาธารณสุข หรือเป็ นการกระทําในทางการค้าเพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขาย หรือจําหน่ ายโดยมี
ค่าตอบแทน ซึง่ อาคารใด ผูก้ ระทําต้องระวางโทษเป็ นสองเท่าของโทษทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้สาํ หรับความผิดนัน้ ๆ
ในกรณีท่มี กี ารฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 34 มาตรา 42 มาตรา 52 วรรค
หก มาตรา 57 หรือมาตรา 60 ให้ถอื ว่า เป็ นการกระทําของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ดําเนินการ ผู้ควบคุมงาน หรือ
ผูอ้ ุทธรณ์ ตามมาตรา 52 แล้วแต่กรณี หรือเป็ นการกระทําตามคําสังของบุ
่
คคลดังกล่าว เว้นแต่บุคคลนัน้ จะพิสจู น์ได้วา่ เป็ นการ
กระทําของผูอ้ ่นื
52 มาตรา 71

มาตรา 72 ในกรณีท่นี ิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญ ญัติน้ี ให้ถือว่ากรรมการหรือผู้จดั การทุกคนของ
นิตบิ ุคคลนัน้ เป็ นผูร้ ว่ มกระทําผิดกับนิตบิ ุคคลนัน้ เว้นแต่จะพิสจู น์ได้ว่า การกระทําของนิตบิ ุคคลนัน้ ได้กระทําโดยตนมิได้รเู้ ห็น
หรือยินยอมด้วย
มาตรา 73 ในกรณีมกี ารกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ้ีให้ถอื ว่า เจ้าของหรือผูค้ รอบครองทีด่ นิ หรืออาคารที่
อยู่ใกล้ชดิ หรือติดต่อกับอาคารที่มกี ารกระทําความผิดเกิดขึ้นหรือบุคคลซึ่งความเป็ นอยู่หรือการใช้สอยที่ดนิ หรืออาคารถูก
กระทบกระเทือนเนื่องจากการกระทําความผิดดังกล่าว เป็ นผูเ้ สียหายตามกฎหมายว่าด้วยวิธพี จิ ารณาความอาญา
53 มาตรา 74

ให้มคี ณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร ผูแ้ ทนสํานักงานอัยการสูงสุด และ
ผูแ้ ทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
(2) ในเขตจังหวัด อื่น ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด ซึ่งเป็ น หัวหน้ าที่ทําการอัยการ
จังหวัด และหัวหน้าตํารวจภูธรจังหวัด
ความผิดตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง มาตรา 65 ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา 65 ตรี วรรคหนึ่ง มาตรา 65 จัตวา วรรคหนึ่ง
มาตรา 66 มาตรา 66 ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา 67 วรรคหนึ่ง มาตรา 68 มาตรา 69 หรือมาตรา 70 ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ
คดีมอี าํ นาจเปรียบเทียบได้
ในกรณีทพ่ี นักงานสอบสวนพบว่าผูใ้ ดกระทําความผิดตามวรรคสอง ถ้าผูก้ ระทําความผิดดังกล่าวและผูเ้ สียหาย ถ้ามี
ยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีผ่ ู้
นัน้ ยินยอมให้เปรียบเทียบ
ถ้าคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรถูกฟ้องร้องหรือได้รบั โทษถึงจําคุก ให้กําหนดค่าปรับซึ่ง
ผู้ต้องหาจะพึงชําระ ถ้าผู้ต้องหาและผู้เสียหาย ถ้ามี ยินยอมตามนัน้ เมื่อผู้ต้องหาได้ชําระค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีม่ กี ารเปรียบเทียบ ให้ถอื ว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
ถ้าผูต้ ้องหาไม่ยนิ ยอมตามที่เปรียบเทียบหรือยินยอมแล้วไม่ชําระเงินค่าปรับภายในเวลาตามวรรคสี่ ให้ดําเนินคดี
ต่อไป
ค่าปรับทีเ่ ปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตนิ ้ีให้ตกเป็ นของราชการส่วนท้องถิน่ โดยไม่ตอ้ งนําส่งเป็ นรายได้แผ่นดิน
บทเฉพาะกาล
มาตรา 75 บรรดาคําขออนุ ญ าตใดๆ ที่ได้ย่ืน ไว้ก่ อ นวัน ที่พ ระราชบัญ ญัติน้ี ใช้บ ังคับ และยังอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิน่ หรืออธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และการอนุ ญาตใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุม การก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ หรือการปฏิบตั ิของผู้ขอรับ
ใบอนุ ญาตตามทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ให้ถอื ว่าเป็ นคําขออนุ ญาตและการอนุ ญาตตามพระราชบัญญัตนิ ้ีโดยอนุโลม
52
53

มาตรา 70 และมาตรา 71 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
มาตรา 74 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
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ในกรณีท่กี ารขออนุ ญ าตหรือการพิจารณาอนุ ญาตดังกล่าวมีขอ้ แตกต่างไปจากการขออนุ ญ าตหรือการพิจารณา
อนุ ญาตตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ให้การขออนุ ญาตหรือการพิจารณาอนุ ญาตนัน้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตนิ ้ีและให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ มีคําสังตามมาตรา
่
27 เพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุ ญาตปฏิบตั ติ ามให้ถูกต้องภายในเวลาสามสิบวัน ถ้าผู้ขอรับใบอนุ ญาตไม่
ปฏิบตั ติ ามคําสังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิน่ ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้คาํ ขอรับใบอนุ ญาตนัน้ เป็ นอันตกไป
มาตรา 76 อาคารซึ่งได้ร บั ใบอนุ ญ าตให้ทํ า การก่ อ สร้า งหรือ ดัด แปลง และได้ก ระทํ า การเสร็จ แล้ว ก่ อ นวัน ที่
พระราชบัญญัตนิ ้ีใช้บงั คับ แม้จะเข้าลักษณะเป็ นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ก็ให้ได้รบั ยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบตั ติ ามมาตรา 32 วรรคสอง
มาตรา 77 ท้อ งที่ใดมีอ าคารก่ อ สร้า งขึ้น เป็ น จํา นวนมากในที่ดิน ที่เป็ น สาธารณสมบัติข องแผ่ น ดิน ก่ อ นวัน ที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บงั คับ และมีสภาพหรืออาจทําให้เกิดสภาพที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ปลอดภัยในการอยู่อาศัย การป้องกัน
อัคคีภยั การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม การผังเมือง และการอํานวยความสะดวกแก่การจราจร เมื่อมีพระราช
กฤษฎี ก ากํ า หนดเขตปรับ ปรุง อาคารในท้อ งที่นัน้ แล้ว ให้เจ้า พนั ก งานท้อ งถิ่น มีคํา สังอย่
่ างใดอย่า งหนึ่ งหรือ หลายอย่า ง
ดังต่อไปนี้
(1) มีคําสังให้
่ เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารรือ้ ถอนอาคารนัน้ ภายในกําหนดเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่
วันที่ได้รบั คําสัง่ แต่การสังรื
่ อ้ ถอนอาคารจะต้องกระทําเพื่อความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การพัฒนาท้องถิน่ หรือ
ประโยชน์ในการใช้ทส่ี าธารณะของประชาชน
(2) มีคําสังภายในสามสิ
่
บวัน นับแต่วนั ที่พ ระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปรับ ปรุงอาคารมีผ ลใช้บงั คับ ให้
เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ภายในกําหนดเวลาไม่เกินหกเดือน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คําสัง่
(3) มีคํ า สังให้
่ เจ้า ของหรือ ผู้ค รอบครองอาคารดํา เนิ น งานเพื่อ ขจัด หรือ ระงับ เหตุ ท่ีก่ อ ให้เกิด หรือ อาจ
ก่ อ ให้เกิด สภาพที่ไม่เหมาะสมหรือ ไม่ป ลอดภัย ในการอยู่อ าศัย การป้ องกัน อัค คีภ ัย การสาธารณสุข การรัก ษาคุ ณ ภาพ
สิง่ แวดล้อม การผังเมือง และการอํานวยความสะดวกแก่การจราจร ภายในกําหนดเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คําสัง่
(4) มีคาํ สังให้
่ เจ้าของอาคารทําสัญญาเช่าทีด่ นิ กับเจ้าพนักงานท้องถิน่ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไข และ
อัตราค่าเช่าทีก่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด
ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ใดปฏิบตั ติ ามคําสังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิน่ ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้นัน้ ได้รบั
ยกเว้นโทษ แต่ถา้ ผูน้ นั ้ ไม่ปฏิบตั ติ าม ผูน้ นั ้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีคาํ สังให้
่ ผนู้ นั ้ รือ้
ถอนอาคารนัน้ เสียภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด ถ้าผูน้ นั ้ ไม่รอ้ื ถอนอาคารให้แล้วเสร็จภายในกําหนดดังกล่าว ผูน้ นั ้ ต้องระวางโทษ
ปรับเป็ นรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาทีย่ งั ฝา่ ฝืนอยู่ หรือจนกว่าผูน้ นั ้ ยินยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ดําเนินการรือ้ ถอน
อาคารนัน้ เอง ในกรณีหลังนี้ให้นํามาตรา 42 วรรคสีแ่ ละวรรคห้า มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้มแี ผนทีแ่ สดงแนวเขตบริเวณทีก่ าํ หนดนัน้ แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย และให้
เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอํานาจดําเนินการให้เช่าทีด่ นิ ในบริเวณนัน้ เพือ่ เป็ นรายได้สาํ หรับบํารุงท้องถิน่ ได้ แต่ทด่ี นิ นัน้ ยังคงเป็ นสา
ธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน
สัญญาเช่าทีด่ นิ ทีท่ าํ ขึน้ ตามวรรคหนึ่ง (4) ให้มรี ะยะเวลาเช่าตามทีต่ กลงกัน แต่ตอ้ งไม่เกินสิบปี การต่อระยะเวลาเช่า
จะกระทํามิได้ เมื่อสิน้ กําหนดเวลาเช่าทีด่ นิ แล้ว เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารผูใ้ ดไม่รอ้ื ถอน ขนย้ายอาคารหรือสิง่ ปลูกสร้าง
ของตนออกจากบริเวณทีก่ ําหนดในพระราชกฤษฎีกา ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทัง้
จําทัง้ ปรับ และต้องระวางโทษปรับเป็ นรายวัน อีกวัน ละหนึ่ งพันบาทตลอดเวลาที่ยงั ฝ่าฝื น หรือจนกว่าผู้นัน้ ยิน ยอมให้เจ้า
พนักงานท้องถิน่ เข้าดําเนินการรือ้ ถอนอาคารนัน้ เอง ในกรณีหลังนี้ให้นํามาตรา 42 วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา 78 ให้ถอื ว่าอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารทีไ่ ด้ยน่ื ไว้ก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัติ
นี้ใช้บงั คับ เป็ นอุทธรณ์คาํ สังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิน่ ทีไ่ ด้ยน่ื ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
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มาตรา 79 บรรดากฎกระทรวง เทศบัญญัติ ข้อบัญ ญัติจงั หวัด กฎ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสังซึ
่ ่งได้ออกโดย
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมการก่อสร้างอาคารพุทธศักราช 2479 หรือพระราชบัญญัตคิ วบคุมการก่อสร้างในเขต
เพลิงไหม้ พุทธศักราช 2476 ให้คงใช้บงั คับได้ต่อไป ทัง้ นี้ เพียงเท่าทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตนิ ้ี
มาตรา 80 ท้องที่ใดได้มพี ระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงั คับพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช
2479 หรือพระราชบัญญัตคิ วบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช 2476 อยูก่ ่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ้ีใช้บงั คับ ให้ถอื
ว่าได้มพี ระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงั คับพระราชบัญญัตใิ นท้องทีน่ นั ้ แล้ว
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย์
รองนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้คอื เนือ่ งจากพระราชบัญญัตคิ วบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช
2479 และพระราชบัญญัตคิ วบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช 2476 ได้ประกาศใช้มานานแล้ว แม้วา่ ได้มกี ารแก้ไข
เพิม่ เติมกันอยู่ตลอดมา แต่ปจั จุบนั บ้านเมืองได้เจริญก้าวหน้าและขยายตัวมากขึ้น ฉะนัน้ เพือ่ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ ปจั จุบนั และเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในด้านการควบคุมเกีย่ วกับความมันคงแข็
่
งแรง ความปลอดภัย การป้องกัน
อัค คีภ ัย การสาธารณสุข การรักษาคุ ณ ภาพสิง่ แวดล้อ ม การผังเมือง การสถาป ตั ยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก่
การจราจร สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างในเขต
เพลิงไหม้เสียใหม่ และสมควรรวมกฎหมายทัง้ สองฉบับดังกล่าวเข้าเป็นฉบับเดียวกัน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ้ ีขน้ึ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 96 ฉบับพิเศษ ตอนที ่ 80 วันที ่ 14 พฤษภาคม 2522
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อัตราค่าธรรมเนี ยม
(1) ใบอนุญาตก่อสร้าง
ฉบับละ
200 บาท
(2) ใบอนุญาตดัดแปลง
ฉบับละ
100 บาท
(3) ใบอนุ ญาตรือ้ ถอน
ฉบับละ
50 บาท
(4) ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย
ฉบับละ
50 บาท
(5) ใบอนุ ญาตเปลีย่ นการใช้
ฉบับละ
200 บาท
54 (6) ใบรับรอง
ฉบับละ
100 บาท
55 (6 ทวิ) ใบอนุ ญาตให้ใช้อาคารเพือ
่ ประกอบกิจการโรงมหรสพ ฉบับละ
500 บาท
55 (6 ตรี) ใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร
ฉบับละ
100 บาท
(7) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง
ฉบับละ
10 บาท
(8) การต่ออายุใบอนุญาตให้เป็ นไปตามอัตราใน (1) ถึง (4)
56 (8 ทวิ) การต่ออายุใบอนุ ญาตให้ใช้อาคารเพือ
่ ประกอบกิจการโรงมหรสพให้เป็ นไปตามอัตราใน (6 ทวิ)
(9) การตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร ให้คดิ ค่าธรรมเนียมสําหรับการก่อสร้าง หรือสําหรับส่วนทีม่ ี
การดัดแปลง ดังนี้
(ก) อาคารซึง่ สูงไม่เกินสามชัน้ หรือไม่เกินสิบห้าเมตร
คิดตามพืน้ ทีข่ องพืน้ อาคารแต่ละชัน้ รวมกัน
ตารางเมตรละ
2 บาท
(ข) อาคารซึง่ สูงเกินสามชัน้ หรือเกินสิบห้าเมตร
คิดตามพืน้ ทีข่ องพืน้ อาคารแต่ละชัน้ รวมกัน
ตารางเมตรละ
4 บาท
(ค) อาคารประเภทซึง่ จะต้องมีพน้ื รับนํ้าหนักบรรทุกชัน้
ใดชัน้ หนึ่งเกินห้าร้อยกิโลกรัมต่อหนึ่งตารางเมตร
คิดตามพืน้ ทีข่ องพืน้ อาคารแต่ละชัน้ รวมกัน
ตารางเมตรละ
4 บาท
้
้
(ง) ปาย คิดตามพืน้ ทีข่ องปายโดยเอาส่วนกว้างทีส่ ดุ
คูณด้วยส่วนยาวทีส่ ดุ
ตารางเมตรละ
4 บาท
(จ) อาคารประเภทซึง่ ต้องวัดความยาว เช่น เขือ่ น ทางหรือท่อ
ระบายนํ้า รัว้ หรือกําแพง รวมทัง้ ประตูรวั ้ หรือกําแพง
คิดตามความยาว
เมตรละ
1 บาท
ในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตรตัง้ แต่ก่งึ หนึ่งขึน้ ไปให้ถอื เป็ นหน่ วยเต็ม
ถ้าตํ่ากว่ากึง่ หนึ่งให้ปดั ทิง้

54

อัตราค่าธรรมเนียม (6) ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
อัตราค่าธรรมเนียม (6 ทวิ) และ (6 ตรี) บัญญัตเิ พิม่ โดยมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
56 อัตราค่าธรรมเนียม (8 ทวิ) บัญญัตเิ พิม
่ โดยมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
55
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พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยทีเ่ ป็ นการสมควรปรับปรุงบทบัญญัตใิ นพระราชบัญญัติ
ควบคุ ม อาคาร พ.ศ. 2522 ว่า ด้ว ยการออกอนุ บ ัญ ญัติต ามพระราชบัญ ญัติน้ี ให้เหมาะสมและคล่อ งตัว มากยิง่ ขึ้น เพิม่ เติม
บทบัญญัตวิ ่าด้วยการแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ทราบก่อนการดําเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลือ่ นย้ายอาคาร
แทนการขออนุ ญาต เพือ่ ให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่ประชาชนมากยิง่ ขึ้น ปรับปรุงอํานาจหน้าทีข่ องเจ้าพนักงานท้องถิน่
ในการบังคับการตามพระราชบัญญัตนิ ้ีให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น ปรับปรุงบทกําหนดโทษ อัตราโทษ และอํานาจหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีให้เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและลักษณะของการกระทําความผิด และปรับปรุงบทบัญญัติ
อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องให้สอดคล้องกับการปรับปรุงบทบัญ ญัติดงั กล่าวข้างต้นหรือให้เหมาะสมและชัดเจนยิง่ ขึ้น จึงจําเป็ นต้องตรา
พระราชบัญญัตนิ ้ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที ่ 39 วันที ่ 6 เมษายน 2535

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้คอื เนือ่ งจากปจั จุบนั การพัฒนาประเทศได้มคี วามเจริญก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะได้มกี ารขยายตัวของเมืองในด้านการก่อสร้างอาคารเพิม่ มากขึ้น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที ่
ใช้บงั คับอยูไ่ ม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปจั จุบนั สมควรแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเสียใหม่
โดยกําหนดมาตรการในด้านการควบคุมเกีย่ วกับความมันคงแข็
่
งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภยั การสาธารณสุข การ
รักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม การผังเมือง การสถาปตั ยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก่การจราจร นอกจากนี้ กฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพได้ใช้บงั คับมาเป็ นเวลานานแล้ว ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ ในปจั จุบนั
ประกอบกับโรงมหรสพก็เป็ นอาคารอย่างหนึง่ สมควรทีจ่ ะนํ าหลักการเกีย่ วกับการอนุ ญาตให้ใช้โรงมหรสพมาบัญญัตริ วมเป็ น
ฉบับเดียวกันกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเพือ่ สะดวกต่อการใช้กฎหมาย และสมควรกําหนดให้สงิ ่ ทีส่ ร้างขึ้นเพือ่ ใช้ใน
การขนส่งบุคคลในลักษณะกระเช้าไฟฟ้าหรือสิง่ ทีส่ ร้างขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้เป็ นเครือ่ งเล่นในสวนสนุ ก หรือสถานทีอ่ นื ่ ใด
เพือ่ ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ้ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที ่ 42ก วันที ่ 15 พฤษภาคม 2543

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้คอื โดยทีป่ จั จุบนั รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปญั หาความยากจนและ
ขยายโอกาสให้คนยากจน และคนด้อยโอกาส ซึง่ นโยบายประการหนึง่ คือการส่งเสริมให้ผมู้ รี ายได้น้อยมีทอี ่ ยูอ่ าศัย รวมทัง้ ได้รบั
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวติ ได้ดขี น้ึ ดังนัน้ เพือ่ ให้กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ
ทีจ่ ดั ตัง้ ขึ้นตามกฎหมาย หรือหน่ วยงานอืน่ ของรัฐ สามารถดําเนินการจัดให้มหี รือพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยต้นทุนตํา่ สําหรับประชาชนผู้
มีรายได้น้ อย โดยไม่มปี ญั หาอุปสรรคในด้านการขออนุ ญ าตก่อสร้าง หรือด้านข้อกําหนดมาตรฐานอาคารในบางเรือ่ งทีไ่ ม่
เกีย่ วข้องโดยตรงกับความมันคงแข็
่
งแรงหรือความปลอดภัยของอาคาร เช่น ระยะถอยร่น เนื้อที ่ ของทีว่ า่ งภายนอกอาคาร หรือ
ระยะห่างจากแนวเขตทีด่ นิ เป็ นต้น สมควรยกเว้น ผ่อนผัน หรือกําหนดเงือ่ นไขในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารบางประการ โดยออกเป็ นกฎกระทรวง เพือ่ ให้อาคารทีห่ น่วยงานของรัฐดังกล่าวจัดให้มหี รือพัฒนานัน้ สอดคล้องกับความ
ต้องการและฐานะทางเศรษฐกิจของผูม้ รี ายได้น้อยอย่างแท้จริง จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ้ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที ่ 68ก วันที ่ 16 ตุลาคม 2550
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พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีเ่ ป็ นการสมควรแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร ให้รฐั มนตรีโดยคําแนะนํ าของคณะกรรมการควบคุมอาคารสามารถออกกฎกระทรวงกําหนดให้เรือ่ งทีเ่ ป็ นรายละเอียด
ทางด้านเทคนิ คเกีย่ วกับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลือ่ นย้ายอาคาร ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงรวดเร็ว ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทรี ่ ฐั มนตรีโดยคําแนะนํ าของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกําหนดได้ เพือ่ ใช้เป็ นข้อปฏิบตั ใิ นการก่อสร้าง
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลือ่ นย้ายอาคารให้เป็ นไปอย่างถูก ต้องและเหมาะสมตามมาตรฐานสากลซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงอยู่
ตลอดเวลาตามพัฒ นาการของเทคโนโลยีเกีย่ วกับการก่อสร้าง เพิม่ เติมบทบัญ ญัติทกี ่ ําหนดให้เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครอง
อาคาร หรือผู้ดําเนิ น การ สําหรับอาคารบางชนิ ด หรือประเภทต้องจัดให้ม ีก ารประกัน ภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวติ
ร่างกายและทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก เพือ่ ให้บุคคลดังกล่าวได้รบั การชดใช้ค่าเสียหายในเบื้องต้นในกรณีทบี ่ ุคคลนัน้ ได้รบั
ความเสียหายต่อชีวติ ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ จากอาคารนัน้ ปรับปรุงกระบวนการเกีย่ วกับการแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อ
ถอนอาคาร โดยไม่ยนื ่ คําขอรับใบอนุ ญ าต ให้มคี วามเหมาะสมกับการพัฒ นาบุคลากรและองค์กรวิชาชีพด้านวิศวกรรมและ
สถาปตั ยกรรม อันเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมากยิง่ ขึน้ และปรับปรุงบทบัญญัตอิ นื ่ ทีเ่ กีย่ วข้องให้สอดคล้องกับ
การปรับปรุงบทบัญญัตดิ งั กล่าวข้างต้น จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ้ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที ่ 82ก วันที ่ 27 สิงหาคม 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 ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของสภาร่าง
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 และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4 เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาให้เทศบาลใดอยู่ในความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทย
ตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล บรรดาอานาจหน้า ที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็น
อานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา 5(2) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ กับให้มีอานาจ
ออกกฎกระทรวงกาหนดอัตราภาษีป้ายไม่เกินอัตราที่กาหนดไว้ในบัญชี อัตราภาษีป้ายท้ายพระราชบัญญัตินี้
และกาหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

หมวด 1
บททั่วไป
––––––––––
มาตรา 6 ในพระราชบัญญัตินี้ ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ใน
การประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่
ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทาให้
ปรากฏด้วยวิธีอื่น
ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น (1) หมายความว่ า เทศบาล สุ ข าภิ บ าล องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์การปกครองท้องถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดให้เป็นราชการส่วน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้
เขตราชการส่วนท้องถิ่น(2) หมายความว่า
(1) เขตเทศบาล
(2) เขตสุขาภิบาล
(3) เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(4) เขตกรุงเทพมหานคร
(5) เขตเมืองพัทยา
(6) เขตองค์การปกครองท้องถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น(3) หมายความว่า
(1) นายกเทศมนตรี สาหรับในเขตเทศบาล
(2) ประธานกรรมการสุขาภิบาล สาหรับในเขตสุขาภิบาล
(3) ผู้ว่าราชการจังหวัด สาหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(5) ปลัดเมืองพัทยา สาหรับในเขตเมืองพัทยา
(6) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การปกครองท้องถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดให้เป็น
ราชการส่วนท้องถิ่น สาหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
ปี หมายความว่า ปีประดิทิน
รัฐมนตรี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 7(4) ให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปียกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดง
ในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปีและให้คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละ
สามเดือนของปี โดยเริ่มเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปีทั้งนี้ ตามอัตราที่กาหนด
ในกฎกระทรวงซึ่งต้องไม่เกินอัตราที่กาหนดในบัญชีอัตราภาษีป้ายท้ายพระราชบัญญัตินี้
การคานวณพื้นที่ภาษีป้าย ให้คานวณตามบัญชีอัตราภาษีป้าย (6) และ (7) ท้ายพระราชบัญญัตินี้

ป้ายที่ติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอื่นและมีพื้นที่เกินสองตารางเมตรต้องมีชื่อและที่อยู่ของ
เจ้าของป้ายเป็นตัวอักษรไทยที่ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของป้ายและให้ข้อความดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษี
ป้ายตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 8 เจ้าของป้ายไม่ต้องเสียภาษีป้ายสาหรับป้ายดังต่อไปนี้
(1) ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณามหรสพ
(2) ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือที่สิ่งหุ้มห่อหรือบรรจุสินค้า
(3) ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว
(4)(1) ป้ายที่แสดงไว้ที่คน หรือสัตว์
(5) (2)ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคารซึ่ง
เป็นที่รโหฐาน ทั้งนี้ เพื่อหารายได้ และแต่ละป้ายมีพื้นที่ไม่เกินที่กาหนดในกฎกระทรวง แต่ ไม่รวมถึงป้าย
ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
(6) ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(7) ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยการ นั้น ๆ และหน่วยงานที่นารายได้ส่งรัฐ
(8) ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการ
สหกรณ์ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(9) (3) ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชนหรือ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น
(10) ป้ายของผู้ประกอบการเกษตรซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน
(11) ป้ายของวัด หรือผู้ดาเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนาหรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ
(12) ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ
(13) ป้ายตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 9(4) ภาษีป้ายที่เก็บในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
มาตรา 10 (5)
พระราชบัญญัตินี้

ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ นมี อ านาจแต่ ง ตั้ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตาม

มาตรา 11 การส่งคาสั่งเป็นหนังสือ หนังสือแจ้งการประเมิน หรือหนังสืออื่นให้แก่บุคคลใด ให้
ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ให้ส่งในเวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการของผู้รับ
(2) ให้ส่ง ณ สถานการค้า สถานประกอบกิจการหรือที่อยู่อาศัยของผู้รับ โดยจะส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนก็ได้
ถ้าไม่พบผู้รับ ณ สถานการค้า สถานประกอบกิจการ หรือที่อยู่อาศัยของผู้รับ ให้ส่งแก่ผู้บรรลุนิติ
ภาวะแล้ว ซึ่งอยู่หรือทางาน ณ สถานการค้า สถานประกอบกิจการ หรือที่อยู่อาศัยของผู้นั้น
ถ้าไม่สามารถจะส่งตามวิธีดังกล่าวได้ ให้ปิดหนังสือนั้นไว้ในที่เห็นได้ง่าย ณ สถานการค้า สถาน
ประกอบกิจการ หรือที่อยู่อาศัยของผู้นั้น หรือลงประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยสองฉบับ
เมื่อได้ปฏิบัติตามวิธีนี้แล้ว และเวลาได้ล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ปฏิบัติการให้ถือว่าบุคคลนั้น
ได้รับหนังสือนั้นแล้ว
หมวด 2
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
–––––––––––มาตรา 12 ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้ าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบและ
วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด ภายในเดือนมีนาคมของปี
ในกรณีที่เจ้าของป้ายอยู่นอกประเทศไทย ให้ตัวแทนหรือผู้แทนในประเทศไทยมีหน้าที่ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้ายแทนเจ้าของป้าย
มาตรา 13 ถ้าเจ้าของป้ายตาย เป็ นผู้ไม่อยู่ เป็นคนสาบสูญ เป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคน
เสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้จัดการมรดก ผู้ครอบครองทรัพย์มรดกไม่ว่าจะเป็นทายาทหรือผู้อื่น ผู้จัดการ
ทรัพย์สิน ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี มีหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา 12 แทนเจ้าของป้าย
มาตรา 14(1) เจ้าของป้ายผู้ใด
(1) ติดตั้งหรือแสดงป้ายอันต้องเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม
(2) ติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมและมีพื้นที่ ข้อความ ภาพ และเครื่องหมายอย่างเดียวกับ
ป้ายเดิมที่ได้เสียภาษีป้ายแล้ว
(3) เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายที่ได้เสียภาษีป้าย
แล้ว อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น
ให้เจ้าของป้ายตาม (1) (2) หรือ (3) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนั บแต่วันเปลี่ยนแปลง 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) สานักงานหรือที่ว่าการของราชการส่วนท้องถิ่นที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ในเขตราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้น
(2) สานักงานหรือที่ว่าการของราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งการจดทะเบียนยานพาหนะได้กระทาในเขต
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
(3) สถานที่อื่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นกาหนด โดยประกาศหรือโฆษณาให้ทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันประกาศหรือโฆษณา
มาตรา 16 ในกรณีที่มีการโอนป้าย ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ภายในสามสิบวันนับแต่วันรับโอน
หมวด 3
การประเมินภาษีป้ายและการชาระภาษีป้าย
–––––––––––––
มาตรา 17(1) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีป้ายตามหลักเกณฑ์การคานวณภาษีป้ายที่กาหนด
ไว้ ใ นบั ญ ชี อั ต ราภาษี ป้ า ย (6) และ (7) ท้ า ยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ละตามอั ต ราภาษี ป้ า ยที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวงแล้วแจ้งการประเมินเป็นหนังสือไปยังเจ้าของป้าย
มาตรา 18(2) ในกรณีที่ปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการสาหรับภาษี
ป้ายใด เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครองครองป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้น
ติดตั้งหรือแสดงอยู่ เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามลาดับ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินภาษีป้าย
เป็นหนังสือไปยังบุคคลดังกล่าว
มาตรา 19(3) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชาระภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่ได้ยื่น
แบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้ หรือ ณ สถานที่อื่นใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนด ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน และให้ถือว่าวันที่ชาระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นวันชาระภาษีป้าย

การชาระภาษีป้ายจะกระทาโดยวิธีการส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินของธนาคารที่สั่งจ่ายเงินให้แก่
ราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ไปยังสถานที่ตามวรรคหนึ่ง โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งโดยวิธีอื่น
ตามที่รั ฐ มนตรี ป ระกาศกาหนดแทนการช าระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ และให้ ถือว่าวันที่ได้ทาการส่ ง
ดังกล่าวเป็นวันชาระภาษีป้าย
มาตรา 19 ทวิ(4) ถ้าภาษีป้ายที่ต้องชาระมีจานวนตั้งแต่สามพันบาทขึ้นไป ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย
จะขอผ่อนชาระเป็นสามงวด งวดละเท่า ๆ กันก็ได้โดยแจ้งความจานงเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ
ก่อนครบกาหนดเวลาชาระภาษีตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง
การผ่อนชาระภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้ชาระงวดที่หนึ่งก่อนครบกาหนดเวลาชาระภาษีตามมาตรา 19
วรรคหนึ่ง งวดที่สองภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชาระงวดที่หนึ่ง และงวดที่สามภายในหนึ่งเดือน
นับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชาระงวดที่สอง
ถ้าผู้ขอผ่อนชาระภาษีไม่ชาระภาษีป้ายงวดหนึ่งงวดใดภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้หมดสิทธิ
ที่จะขอผ่อนชาระภาษี และให้นามาตรา 25 (3) มาใช้บังคับสาหรับงวดที่ยังมิได้ชาระ
มาตรา 19 ตรี(5) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ ายแสดงหลักฐานการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยใน
สถานที่ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการ
มาตรา 20 ภาษีป้ายจานวนใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งการประเมินแล้ว ถ้ามิได้ชาระภายใน
เวลาที่กาหนด ให้ถือเป็นภาษีป้ายค้างชาระ
มาตรา 21(6) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้ยึดหรืออายัดและขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่ค้างชาระ เพื่อนาเงินมาชาระค่าภาษีป้ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
โดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
มาตรา 22 เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด หรือ
ขายทอดตลาด เหลือเท่าใดให้ชาระเป็นค่าภาษีป้าย ถ้ายังมีเงินเหลืออยู่อีกให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สินนั้น
มาตรา 23(1) เมื่อได้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่งแล้ว ถ้าได้มีการ
ชาระภาษีป้ายที่ค้างชาระ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยครบถ้วนก่อนการ
ขายทอดตลาด ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายสั่งถอนการยึดหรืออายัดนั้น
มาตรา 24(2) ผู้ใดเสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ ต้องเสียหรือเสียเกินกว่าที่ควรต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิ
ได้รับเงินคืน
การขอรับเงินคืน ให้ยื่นคาร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่เสียภาษีป้าย ในการนี้ให้ผู้ยื่นคาร้องส่งเอกสาร หลักฐานหรือคาชี้แจงใด ๆ ประกอบคาร้องด้วย

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายเห็นว่าผู้ยื่นคาร้องมีสิทธิได้รับเงินคืน ให้สั่ง
คืนเงินให้โดยเร็ว และแจ้งให้ผู้ยื่นคาร้องทราบเพื่อมาขอรับเงินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
การกระทาใด ๆ เพือ่ ให้เสียภาษีป้ายน้อยลงกว่าที่ได้เสียไปแล้วให้มีผลเมื่อเริ่มต้นปีภาษีป้าย
หมวด 4
เงินเพิ่ม
–––––––
มาตรา 25 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายในกรณีและอัตรา
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กาหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของจานวนเงิน
ที่ต้องเสียภาษีป้าย เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะ
ได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้นให้เสียเงินเพิ่มร้อยละห้าของจานวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย
(2) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทาให้จานวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง
ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดง
รายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน
(3) (3)ไม่ชาระภาษีป้ายภายในเวลาที่กาหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของจานวนเงินที่
ต้องเสียภาษีป้าย เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือนทั้งนี้ ไม่ให้นาเงินเพิ่มตาม (1) และ (2) มาคานวณเป็น
เงินเพิ่มตามอนุมาตรานี้ด้วย
มาตรา 26 เงินเพิ่มตามมาตรา 25 ให้ถือว่าเป็นภาษีป้าย
หมวด 5
พนักงานเจ้าหน้าที่
–––––––––
มาตรา 27 ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจดังต่อไปนี้
(1) เข้าไปในสถานที่ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย
หรือบริเวณที่ต่อเนื่องกับสถานที่ดังกล่าว หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีป้ายในระหว่างพระ
อาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทาการ เพื่อตรวจสอบว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้ปฏิบัติการ
ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่
(2) ออกคาสั่งเป็นหนังสือเรี ยกผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายมาให้ถ้อยคาหรือให้ส่งบัญชีหรือเอกสาร
เกี่ยวกับภาษีป้ายมาตรวจสอบภายในกาหนดเวลาอันสมควร

มาตรา 28 ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจาตัวเมื่อบุคคลซึ่ง
เกี่ยวข้องร้องขอ
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 29 เมื่อปรากฏว่าเจ้ าของป้ายมิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจแจ้งการประเมินย้อนหลังได้ไม่เกินห้าปีนับแต่
วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน
หมวด 6
การอุทธรณ์
––––––
มาตรา 30(1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีป้ายแล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่
ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายได้ภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการชาระภาษีป้าย เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
มาตรา 31(2) เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น
มอบหมายอาจมีหนังสือเรียกผู้อุทธรณ์มาให้ถ้อยคาเพิ่มเติมหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได้
ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่ยื่นอุทธรณ์ภายในสามสิบวันตามมาตรา 30 วรรคหนึ่งไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก ไม่
ยอมให้ถ้อยคา หรือไม่ยอมส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
ผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายมีอานาจยกอุทธรณ์นั้นเสียได้
มาตรา 32(3) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จภายใน
หกสิ บวัน นับ แต่วัน ที่ได้รั บอุทธรณ์ และแจ้งคาวินิจฉัยพร้อมด้ว ยเหตุผ ลเป็นหนังสื อไปยังผู้ อุทธรณ์และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้ทาการประเมินโดยเร็ว
มาตรา 33(4) ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คาวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่ นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น
มอบหมายโดยฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์เว้นแต่ในกรณีที่
เป็นการยกอุทธรณ์ตามมาตรา 31 วรรคสอง
การฟ้องคดีตามวรรคหนึ่งจะกระทาได้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 30 แล้ว
มาตรา 33 ทวิ(5)ในกรณีที่มีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ถึงที่สุ ดให้คืนเงินค่าภาษีป้ายให้แก่ผู้อุทธรณ์ ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบโดยเร็วเพื่อมาขอรับเงินคืนภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

หมวด 7
บทกาหนดททษ
––––––
มาตรา 34(1) ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ถ้อยคาเท็จ ตอบคาถาม
ด้วยถ้อยคาอันเป็นเท็จ หรือนาพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
ป้าย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 35(2) ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึง
ห้าหมื่นบาท
มาตรา 35 ทวิ(3) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 7 วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับวันละหนึ่งร้อยบาท
เรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระทาความผิด
มาตรา 36(4) ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายตามมาตรา 16 หรือไม่แสดงการเสียภาษีป้ายตามมาตรา
19 ตรี ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 37(5) ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 27 (1) หรือไม่ปฏิบัติ
ตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา 27 (2) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้ง
แต่หนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 38(6) ในกรณีมีผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่ง
ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายเห็นว่าเป็นความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจาคุกหรือปรับและโทษ
จาคุกไม่เกินหกเดือน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอานาจเปรียบเทียบสถานเดียวได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพนมหานครหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มอบหมาย เป็นผู้มีอานาจเปรียบเทียบ
(2) ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นยกเว้นเขตกรุงเทพมหานครให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหาร
ท้องถิ่นมอบหมายของแต่ละเขต เป็นผู้มีอานาจเปรียบเทียบ
เมื่อผู้ต้องหาได้ชาระเงินค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ
ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชาระเงินค่าปรับภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ดาเนินคดีต่อไป
มาตรา 39(7) เงินค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น

มาตรา 39 ทวิ(8) ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล
กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ
ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ รู้เห็นหรือยินยอมในการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้น
บทเฉพาะกาล
–––––––
มาตรา 40 บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกตามมาตรา 3 ให้คงใช้บังคับได้ในการเก็บ
ภาษีป้ายจานวนปีต่าง ๆ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี

บัญชีอัตราภาษีป้าย(1)
–––––––––––
(1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนให้คิดอัตรา 10 บาทต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
(2) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศและหรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอื่นให้คิดอัตรา
100 บาท
ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
(3) ป้ายดังต่อไปนี้ ให้คิดอัตรา 200 บาทต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
(ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่
(ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ากว่าอักษรต่างประเทศ
(4) ป้ายตาม (1) (2) หรือ (3) ซึ่งมีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความ
เครื่ อ งหมายหรื อ ภาพอื่ น ได้ โดยเครื่ อ งจั ก รกลหรื อ โดยวิ ธี ใ ด ๆ ให้ คิ ด อั ต ราภาษี ต ามจ านวนข้ อ ความ
เครื่องหมาย หรือภาพ หรือตามระยะเวลาที่ข้อความเครื่องหมาย หรือภาพปรากฏอยู่ในป้าย ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง ถ้ายังไม่ได้ออกกฎกระทรวงให้คิดอัตราภาษีตามบัญชีอัตรา
ภาษีป้ายนี้
(5) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามมาตรา 14 (3) ให้คิดอัตราตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี และ ให้
เสียเฉพาะจานวนเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น
(6) พื้นที่ของป้ายไม่ว่าจะมีรูปร่างหรือลักษณะอย่างไร ให้คานวณ ดังนี้
(ก) ถ้าเป็นป้ายที่มีขอบเขตกาหนดได้ให้เอาส่วนกว้างที่สุดคูณด้วยส่วนยาวที่สุดของขอบเขตป้ายเป็น
ตารางเซนติเมตร
(ข) ถ้ าเป็ น ป้ ายที่ไม่มีขอบเขตกาหนดได้ ให้ ถือว่าตัว อักษรภาพ หรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุ ดเป็น
ขอบเขตสาหรับกาหนดส่วนกว้างที่สุดและยาวที่สุด แล้วคานวณตาม(ก)
(7) ป้ายตาม (1) (2) (3) หรือ (4) เมื่อคานวณพื้นที่ของป้ายแล้ว
(ก) ถ้ามีเศษเกินกึ่งหนึ่งของห้าร้อยตารางเซนติเมตรให้นับเป็นห้าร้อยตารางเซนติเมตร ถ้าไม่เกินกึ่ง
หนึ่งให้ปัดทิ้ง
(ข) ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ากว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากภาษีป้ายเป็นภาษีของราชการ
บริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น ควรแยกออกจากประมวลรั ษ ฎากรและมอบให้ ร าชการบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดย
กาหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและสุขาภิบาล เป็นผู้จัดเก็บ จึงตรากฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย
ขึ้นโดยเฉพาะ

พระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534
มาตรา 19 ให้ยกเลิกบัญชีอัตราภาษีป้ายท้ายพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และให้ใช้
บัญชีอัตราภาษีป้ายท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน
กฎกระทรวงที่กาหนดอัตราภาษีป้ายตามบัญชีอัตราภาษีป้ายท้ายพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่
การเก็บภาษีป้ายในปีถัดจากปีที่ประกาศกฎกระทรวงในราชกิจจานุเบกษา
พระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534
มาตรา 20 บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 ที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีที่ค้างอยู่หรือที่พึงชาระก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
พระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534
มาตรา 21 ความในมาตรา 7 วรรคสาม ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
พระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.
2510 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว สมควรปรับปรุงบทบัญญัติว่าด้วยการยกเว้นภาษี การกาหนดอัตรา
ภาษี การยื่นแบบแสดงรายการภาษี การประเมินภาษี การชาระภาษี การบังคับชาระภาษีค้าง การคืนเงินค่า
ภาษี อัตราเงินเพิ่ม และการอุทธรณ์ ตลอดจนปรับปรุงบทกาหนดโทษให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และ
สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันหรือให้เหมาะสมยิ่งขึ้นจึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่ เป็ น การสมควรปรับ ปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษี โรงเรือนและที่ ดิน และกฎหมายว่าด้ว ย
ภาษีบารุงท้องที่
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจากั ด สิ ท ธิแ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อันจะเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่
บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เรี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
พ.ศ. ๒๕๖๒”

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็น ต้น ไป เว้น แต่การจัด เก็ บภาษี สาหรับ ที่ ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบั ญ ญั ตินี้ ให้ ใช้ บังคั บ
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕
(๒) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕
(๓) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๕
(๔) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๕) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓
(๖) พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
(๗) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๕๖ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๕
(๘) พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖
(๙) พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔
(๑๐) พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๒๙
(๑๑) พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
(๑๒) พระราชบั ญ ญั ติ กาหนดราคาปานกลางของที่ ดิ น สาหรับ การประเมิน ภาษี บ ารุงท้ อ งที่
พ.ศ. ๒๕๒๙
มาตรา ๔ กฎหมาย กฎ ระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ ใดที่ ใ ช้ บั ง คั บ อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับที่กล่าวถึงหรืออ้างถึงภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือน
และที่ดินหรือภาษีบารุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบารุงท้องที่ ไม่ให้มีความหมายเป็นการกล่าวถึง
หรืออ้างถึงภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
กฎหมายใดที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ นี้ใช้บังคับ ซึ่งได้บัญญัติให้ทรัพย์สิน
ของบุคคลใดได้รับยกเว้นภาษีอากรตามกฎหมายโดยมิได้ระบุถึงภาษีอากรประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ
หรือได้รับการยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบารุง
ท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบารุงท้องที่ ไม่ให้มีความหมายเป็นการยกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
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ความในวรรคสองมิให้ใช้บังคับกับการยกเว้นภาษีอากรตามกฎหมายที่ตราขึ้นตามข้อผูกพันที่
ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามความตกลง
ระหว่างประเทศ หรือตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันกับนานาประเทศ
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“ภาษี” หมายความว่า ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
“ผู้เสียภาษี” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
หรือเป็นผู้ครอบครองหรือทาประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่
เสี ย ภาษี ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และให้ ห มายความรวมถึ ง ผู้ มี ห น้ า ที่ ช าระภาษี แ ทนผู้ เ สี ย ภาษี
ตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
“ที่ดิน” หมายความว่า พื้นดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้าด้วย
“สิ่งปลูกสร้าง” หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ที่บุคคล
อาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม
และให้หมายความรวมถึงห้องชุดหรือแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย
“ห้องชุด” หมายความว่า ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
ห้องชุดแล้ว
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ” หมายความว่า เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร
เมื อ งพั ท ยา และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ตามที่ มี ก ฎหมายจั ด ตั้ ง แต่ ไม่ ห มายความรวมถึ ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
“เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า
(๑) เขตเทศบาล
(๒) เขตองค์การบริหารส่วนตาบล
(๓) เขตกรุงเทพมหานคร
(๔) เขตเมืองพัทยา
(๕) เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนด แต่ไม่หมายความรวมถึง
เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า
(๑) นายกเทศมนตรี
(๒) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
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(๓) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(๔) นายกเมืองพัทยา
(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนด แต่ไม่หมายความรวมถึงนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
“ข้อบัญญัติท้องถิ่น” หมายความว่า
(๑) เทศบัญญัติ
(๒) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
(๓) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
(๔) ข้อบัญญัติเมืองพัทยา
(๕) ข้อบัญญั ติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนด แต่ไม่หมายความ
รวมถึงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
“คณะกรรมการกาหนดราคาประเมิ นทุ น ทรัพ ย์ ” หมายความว่า คณะกรรมการกาหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
“คณะอนุกรรมการประจาจังหวัด” หมายความว่า คณะอนุกรรมการประจาจังหวัดตามประมวล
กฎหมายที่ดิน
“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์การประเมินภาษีประจาจังหวัด หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร
แล้วแต่กรณี
“พนักงานสารวจ” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่สารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ที่ผู้เสียภาษีเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่
“พนักงานประเมิน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ประเมินภาษี
“พนั กงานเก็บภาษี ” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับชาระภาษี และเร่งรัด
การชาระภาษี
“ปี” หมายความว่า ปีปฏิทิน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอานาจของตน
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
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หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจจัดเก็บภาษีจากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
ภาษี ที่ จั ด เก็ บ ได้ ในเขตองค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ใด ให้ เป็ น รายได้ ข ององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น
มาตรา ๘ ให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินดังต่อไปนี้ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บ
ภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
(๑) ทรัพย์สินของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐซึ่งใช้ในกิจการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ
หรือในกิจการสาธารณะ ทั้งนี้ โดยมิได้ใช้หาผลประโยชน์
(๒) ทรัพย์สินที่เป็นที่ทาการขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการชานัญพิเศษขององค์การ
สหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศอื่น ซึ่งประเทศไทยมีข้อผูกพันที่ต้องยกเว้นภาษีให้ตามสนธิสัญญา
หรือความตกลงอื่นใด
(๓) ทรั พ ย์ สิ น ที่ เป็ น ที่ ท าการสถานทู ต หรือ สถานกงสุ ล ของต่ างประเทศ ทั้ งนี้ ให้ เป็ น ไป
ตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน
(๔) ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย
(๕) ทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติไม่ว่าของศาสนาใดที่ใช้เฉพาะเพื่อการประกอบศาสนกิจหรือ
กิจการสาธารณะ หรือทรัพย์สินที่เป็นที่อยู่ของสงฆ์ นักพรต นักบวช หรือบาทหลวง ไม่ว่าในศาสนาใด
หรือทรัพย์สินที่เป็นศาลเจ้า ทั้งนี้ เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์
(๖) ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน
(๗) ทรัพ ย์ สิน ที่ เป็ น ของมู ล นิ ธิห รื อ องค์ ก ารหรือ สถานสาธารณกุ ศ ลตามที่ รัฐมนตรีว่า การ
กระทรวงการคลังประกาศกาหนด ทั้งนี้ เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์
(๘) ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกาหนด
(๙) ทรัพย์ส่วนกลางที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันสาหรับเจ้าของร่วมตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาคารชุด
(๑๐) ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
(๑๑) ที่ดินอันเป็นพื้นที่สาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(๑๒) ทรัพย์สินอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา ๙ ผู้ซึ่ งเป็ นเจ้าของหรือครอบครองที่ ดินหรือสิ่งปลู กสร้างอยู่ ในวันที่ ๑ มกราคม
ของปีใด เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีสาหรับปีนั้น ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
การเสียภาษีของผู้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่เป็นเหตุให้เกิดสิทธิตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือการจดทะเบียนการเช่า
ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใด ให้สานักงานที่ดินหรือสานักงานที่ดินสาขาแจ้งการโอนหรือการจดทะเบียน
การเช่าดังกล่าวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ตามรายการที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นรายเดือนภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป
การแจ้งการโอนหรือการจดทะเบียนการเช่าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รั บยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามประมวลกฎหมายที่ดินและ
กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
มาตรา ๑๑ ให้ ผู้บริห ารท้องถิ่นมีอานาจแต่งตั้งพนักงานสารวจ พนักงานประเมิน และ
พนักงานเก็บภาษี เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ พ นั ก งานตามวรรคหนึ่ ง เป็ น เจ้ า พนั ก งาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มอบหมายให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
รับชาระภาษีแทนตามมาตรา ๕๐ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้นอาจได้รับส่วนลดหรือค่าใช้จ่าย
ในการจัดเก็บภาษีตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละสามของภาษีที่รับชาระ
มาตรา ๑๓ การส่งคาสั่งเป็นหนังสือ หนังสือแจ้งการประเมินหรือหนังสืออื่น ให้เจ้าหน้าที่
ส่งให้แก่ผู้เสียภาษีโดยตรง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ส่ง ณ ภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่
หรือสถานที่ทาการของบุคคลนั้นในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการของ
บุคคลนั้น ถ้าไม่พบผู้เสียภาษี ณ ภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทาการของผู้เสียภาษีจะส่งให้แก่
บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว และอยู่ ณ ภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทาการที่ปรากฏว่าเป็นของ
ผู้เสียภาษีนั้นก็ได้
ถ้าไม่สามารถส่งหนังสือตามวิธีการที่กาหนดในวรรคหนึ่งได้ จะกระทาโดยวิธีปิดหนังสือในที่
ที่เห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทาการของผู้เสียภาษีนั้นหรือลงประกาศแจ้งความ
ในหนังสือพิมพ์ก็ได้
เมื่อได้ดาเนินการตามวรรคสองและเวลาได้ล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ดาเนินการ
ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เสียภาษีได้รับหนังสือนั้นแล้ว
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มาตรา ๑๔ กาหนดเวลาการชาระภาษีหรือแจ้งรายการต่าง ๆ หรือกาหนดเวลาการคัดค้าน
การประเมินภาษีตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกาหนดเวลาดังกล่าว
มีเหตุจาเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามกาหนดเวลาได้ ให้ยื่นคาร้องขอขยายหรือเลื่อนกาหนดเวลาก่อน
กาหนดเวลาสิ้น สุด ลง เมื่ อผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาเห็ น เป็ น การสมควร จะให้ ขยายหรือ ให้ เลื่ อ น
กาหนดเวลาออกไปอีกตามความจาเป็นแก่กรณีก็ได้
กาหนดเวลาต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เห็นเป็นการสมควร จะขยายหรือเลื่อนกาหนดเวลานั้นออกไปเป็นการทั่วไปตามความจาเป็นแก่กรณีก็ได้
หมวด ๒
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง
มาตรา ๑๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมสรรพากร และ
ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการ
ให้ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลังแต่งตั้งข้าราชการของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
เป็ น เลขานุ ก าร และอธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น แต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการของกรมส่ ง เสริ ม
การปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๑๖ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) วินิจฉัยปัญหาเกีย่ วกับการจัดเก็บภาษีตามมาตรา ๒๓ วรรคสาม และตามที่กระทรวงการคลัง
หรือกรุงเทพมหานครร้องขอ
(๒) ให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
กับคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย หรือ
กรุงเทพมหานคร
(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการวินิจฉัย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
มาตรา ๑๗ การประชุมคณะกรรมการวินิจฉั ยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
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ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๘ คาวินิ จฉัยของคณะกรรมการวินิ จฉัยภาษีที่ดิ นและสิ่งปลูกสร้างให้เป็นที่ สุด
และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคาวินิจฉัยในภายหลัง คาวินิจฉัยที่เปลี่ยนแปลงนั้น ให้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่มีคาวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงเป็นต้นไป
มาตรา ๑๙ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ งปลู ก สร้ า งได้ มี ค าวิ นิ จ ฉั ย
คาปรึกษาหรือคาแนะน าเกี่ยวกับการจัด เก็บภาษี แ ละการปฏิ บัติต ามพระราชบั ญ ญั ตินี้แล้ว ให้แ จ้ง
คาวินิจฉัย คาปรึกษาหรือคาแนะนาดังกล่าวไปยังผู้ที่ยื่นขอคาวินิจฉัย คาปรึกษาหรือคาแนะนานั้ น
และให้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมอบหมายก็ได้
ในการประชุมคณะอนุกรรมการ ให้นาความในมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๓
คณะกรรมการภาษีทดี่ ินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด
มาตรา ๒๑ ในแต่ละจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า
“คณะกรรมการภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งประจ าจั ง หวั ด ” ประกอบด้ ว ย ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
เป็นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ธนารักษ์พื้นที่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สรรพากรพื้นที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจานวนหนึ่งคน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี
จานวนห้าคน นายกองค์การบริห ารส่วนตาบลจานวนห้าคน เป็นกรรมการ และให้ท้องถิ่นจังหวัด
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ในกรณีที่จังหวัดใดมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดนั้น เป็นกรรมการร่วมด้วยจานวนหนึ่งคน
ให้นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด เป็นผู้พิจารณาเลือกนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือ
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ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด
คณะกรรมการภาษี ที่ ดิ น และสิ่ งปลูก สร้างประจาจังหวัด มีห น้ าที่ และอ านาจพิ จารณาให้
ความเห็นชอบอัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๓๗ วรรคเจ็ด
ให้ ความเห็นชอบการลดภาษีหรือยกเว้นภาษีของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรา ๕๗
และให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติการอื่นตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ งมาตรานี้ ค าว่า “ผู้บ ริห ารท้ องถิ่น ขององค์ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ่ น อื่ น
ในจังหวัด” ให้หมายความรวมถึงนายกเมืองพัทยาด้วย
มาตรา ๒๒ การประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด ให้นาความ
ในมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๓ เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดได้ให้คาปรึกษาหรือ
คาแนะนาแก่ผู้บริห ารท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแล้ว
ให้ส่งคาปรึกษาหรือคาแนะนาดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาต่อไป
ในกรณีที่กระทรวงมหาดไทยเห็นด้วยกับคาปรึกษาหรือคาแนะนาของคณะกรรมการภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคาปรึกษาหรือคาแนะนา พร้อมทั้งส่งให้
คณะกรรมการภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดอื่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ
และถือปฏิบัติต่อไป
ในกรณีที่กระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วยกับคาปรึกษาหรือคาแนะนาของคณะกรรมการภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงมหาดไทยส่งเรื่องพร้อมกับความเห็นไปยัง
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาปรึกษาหรือคาแนะนา
ดังกล่าว
การแจ้งและการส่งเรื่องตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกาหนด
มาตรา ๒๔ ในแต่ละปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกเว้นกรุงเทพมหานครจัดส่งข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี จานวนภาษีที่จัดเก็บได้ มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นฐานในการคานวณภาษี
ให้แก่คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด
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ให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดรวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง และจัดส่งให้แก่กระทรวงมหาดไทย
ให้กรุงเทพมหานครจัดส่งข้อมูลตามที่กาหนดในวรรคหนึ่งให้แก่กระทรวงมหาดไทยโดยตรง
ให้กระทรวงมหาดไทยประมวลผลข้อมูลที่ได้รับตามวรรคสองและวรรคสาม และให้จัดส่งข้อมูล
ที่มีการประมวลผลแล้วให้แก่กระทรวงการคลังและคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
การรวบรวมและการจั ด ส่ งข้ อ มู ล ตามมาตรานี้ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด
มาตรา ๒๕ ในการจัดส่งข้อมูลให้แก่กระทรวงมหาดไทยตามมาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษี พร้อมกับเสนอแนวทางการแก้ไขด้วย
หมวด ๔
การสารวจและจัดทาบัญชีรายการทีด่ ินและสิง่ ปลูกสร้าง
มาตรา ๒๖ เพื่ อ ประโยชน์ ในการจั ด เก็ บ ภาษี องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น อาจจั ด ให้ มี
การสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในหมวดนี้
มาตรา ๒๗ ก่อนที่จะดาเนินการสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
กาหนดระยะเวลาที่จะทาการสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแต่งตั้งพนักงานสารวจเพื่อปฏิบัติการ
ดังกล่าว โดยปิดประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ณ สานักงานหรือที่ทาการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
มาตรา ๒๘ ให้ พ นั ก งานส ารวจมี ห น้ าที่ แ ละอ านาจสารวจที่ ดิ น และสิ่ งปลู ก สร้างภายใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จานวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จาเป็นแก่การประเมินภาษี
ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานสารวจต้องแสดงบัตรประจาตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บั ต รประจ าตั ว ตามวรรคสอง ให้ เป็ น ไปตามแบบที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกาหนด
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มาตรา ๒๙ ในการสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้พนักงานสารวจมีอานาจเข้าไปในที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึง พระอาทิตย์ตกหรือในเวลา
ทาการได้ และมีอานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจากผู้เสียภาษี
ทั้งนี้ ให้ผู้เสียภาษีหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอานวยความสะดวกตามสมควร
ในการด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง พนั ก งานส ารวจอาจขอให้ ผู้ เสี ย ภาษี ชี้ เ ขตที่ ดิ น หรื อ
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้
ในกรณีที่ผู้เสียภาษีไม่ส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ตามวรรคหนึ่งให้แก่พนักงานสารวจ ให้พนักงานสารวจรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเพื่อมีหนังสือ
เรียกเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวต่อไป
มาตรา ๓๐ เมื่อพนักงานสารวจได้ดาเนินการสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กร
ปกครองส่ว นท้ องถิ่น แล้ว ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัด ทาบัญ ชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
โดยต้องแสดงประเภท จานวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
และรายละเอี ยดอื่ น ที่ จ าเป็ น แก่ การประเมิ นภาษี ตามระเบี ยบที่ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกาหนด และให้ประกาศบัญชีดังกล่าว ณ สานักงานหรือที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือสถานที่อื่น ด้วยตามที่เห็น สมควร ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิ บ วั น พร้ อ มทั้ ง ให้ จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ เสี ย ภาษี แ ต่ ล ะรายตามประกาศบั ญ ชี ดั ง กล่ า ว
ให้ผู้เสียภาษีรายนั้นทราบด้วย
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดทาขึ้นไม่ถูกต้อง
ตามความเป็นจริง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้
มาตรา ๓๒ ในกรณี ที่ ผู้เสียภาษี เห็ น ว่าบัญ ชีรายการที่ ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่ ได้จัด ท าขึ้ น
ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ผู้เสียภาษียื่นคาร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องได้
เมื่อได้รับคาร้องตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งให้พนักงานสารวจดาเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งโดยเร็ว ในกรณีต้องแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ดาเนินการแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้อง
ให้ ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งผลการดาเนินการตามวรรคสองให้ผู้เสียภาษีทราบภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับคาร้องจากผู้เสียภาษี
มาตรา ๓๓ ในกรณี ที่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ในที่ ดิ น หรื อ สิ่ งปลู ก สร้า งเปลี่ ย นแปลงไป ไม่ ว่ า
ด้วยเหตุใด อันมีผลทาให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นหรือลดลง ให้ผู้เสียภาษีแจ้ง
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การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน
หกสิบวัน นั บแต่วัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือวันที่ผู้เสียภาษีรู้ถึงเหตุดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด
มาตรา ๓๔ การแจ้ ง ประกาศก าหนดระยะเวลาที่ จ ะท าการส ารวจตามมาตรา ๒๗
การจัดส่งข้อมูลของผู้เสียภาษีแต่ละรายตามประกาศบัญชีตามมาตรา ๓๐ การแจ้งผลการดาเนินการ
ตรวจสอบข้ อเท็ จจริงตามมาตรา ๓๒ และการแจ้งการเปลี่ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ในที่ ดิน หรือ
สิ่งปลูกสร้างตามมาตรา ๓๓ อาจดาเนินการโดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือด้วยวิธกี ารอื่นใดได้ ทั้งนี้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด
หมวด ๕
ฐานภาษี อัตราภาษี และการคานวณภาษี
มาตรา ๓๕ ฐานภาษี เพื่ อ การคานวณภาษี ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ได้แ ก่ มู ลค่ าทั้ งหมด
ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
การคานวณมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดิน ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นเกณฑ์ในการคานวณ
(๒) สิ่งปลูกสร้าง ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเป็นเกณฑ์ในการคานวณ
(๓) สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์ในการคานวณ
กรณี ที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ ไ ม่ มี ร าคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ การค านวณมู ล ค่ า ให้ เป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ให้เป็นไปตามราคา
ประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ข องอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ เรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรม
ตามประมวลกฎหมายที่ ดิ น ที่ ค ณะอนุ ก รรมการประจ าจั ง หวั ด ก าหนดโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
มาตรา ๓๖ ให้กรมธนารักษ์หรือสานักงานธนารักษ์พื้นที่ แล้วแต่กรณี ส่งบัญชีกาหนด
ราคาประเมิ น ทุ น ทรัพ ย์ที่ ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็ นห้ องชุด ตามมาตรา ๓๕ ให้ แ ก่
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ที่ ดิ น สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ เป็ น ห้ อ งชุ ด นั้ น ตั้ ง อยู่ ใ น
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการประจาจังหวัดประกาศ
ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์
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มาตรา ๓๗ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้จัดเก็บภาษีตามอัตรา ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน
ร้อยละศูนย์จุดหนึ่งห้าของฐานภาษี
(๒) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละศูนย์จุดสาม
ของฐานภาษี
(๓) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก (๑) หรือ (๒) ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน
ร้อยละหนึ่งจุดสองของฐานภาษี
(๔) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ให้มีอัตรา
ภาษีไม่เกินร้อยละหนึ่งจุดสองของฐานภาษี
การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมตาม (๑) ต้องเป็นการทานา ทาไร่ ทาสวน เลี้ยงสัตว์
เลี้ยงสัต ว์น้ า และกิจการอื่น ตามหลักเกณฑ์ที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศกาหนด ทั้งนี้ ในการจัดทาประกาศดังกล่าวให้นาความเห็นของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาประกอบการพิจารณาด้วย
การใช้ ป ระโยชน์ เ ป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ตาม (๒) ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศกาหนด
ที่ ดิ น หรือ สิ่ งปลู ก สร้ างที่ ทิ้ งไว้ ว่า งเปล่ าหรื อ ไม่ ได้ ท าประโยชน์ ต ามควรแก่ ส ภาพตาม (๔)
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง
อัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บตามวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยจะกาหนดเป็นอัตราเดียว
หรือหลายอัต ราแยกตามมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างก็ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินอัต ราภาษีที่กาหนด
ตามวรรคหนึ่ง และจะกาหนดแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์หรือตามเงื่อนไขในแต่ละประเภทการใช้
ประโยชน์ก็ได้
ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความประสงค์ที่จะจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าอัตราภาษี
ที่กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตามวรรคห้า ให้มีอานาจตราข้อบัญญัติท้องถิ่นกาหนดอัตราภาษีที่ใช้
จัดเก็บภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กาหนดในวรรคหนึ่ง
ในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหก ยกเว้นกรุงเทพมหานคร
ก่อนการลงนามใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่นตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนออัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้คณะกรรมการภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดให้ ความเห็นชอบก่อน เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
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ประจาจังหวัดเห็นชอบกับอัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม
ใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อไปได้
ในกรณี ที่คณะกรรมการภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด ไม่เห็ นชอบกับอัต ราภาษี
ตามร่างข้อบัญ ญั ติท้ องถิ่น ดังกล่าว ให้ ส่งความเห็น เกี่ยวกับ อัต ราภาษี คืนผู้บริห ารท้องถิ่นเพื่ อเสนอ
สภาท้องถิ่นดาเนินการแก้ไขอัตราภาษีตามความเห็นของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจา
จังหวัด หรือพิจารณายืนยันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับความเห็นเกี่ยวกับอัตราภาษีคืนจากคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด
หากสภาท้องถิ่นดาเนินการแก้ไขไม่แล้วเสร็จหรือสภาท้ องถิ่นพิจารณายืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่า
สองในสามของจานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นตกไป
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใดมีการใช้ประโยชน์หลายประเภท ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีตามสัดส่วนของการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศ
กาหนด
มาตรา ๓๙ ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จาเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สานักงาน
หรือที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ของปีนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๐ ในกรณี ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ใน
การประกอบเกษตรกรรมอยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี
ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นรวมกันในการคานวณภาษีไม่เกิน
ห้าสิบล้านบาท
การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศกาหนด
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัย
และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในวันที่ ๑ มกราคมของปีภาษีนั้น
ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการคานวณภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท
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ในกรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน และใช้สิ่งปลูกสร้าง
ดั งกล่ าวเป็ น ที่ อยู่ อาศั ยและมี ชื่ ออยู่ ในทะเบี ยนบ้ านตามกฎหมายว่ าด้ วยการทะเบี ยนราษฎรในวั น ที่
๑ มกราคมของปีภาษีนั้น ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการคานวณภาษีไม่เกินสิบล้านบาท
ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ประกาศก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเพื่ อ ค านวณ
การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
มิให้นาความในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองมาใช้ บังคับกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้าง
ที่ เจ้ า ของซึ่ งเป็ น บุ ค คลธรรมดาใช้ เป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย และมี ชื่ อ อยู่ ในทะเบี ย นบ้ านตามกฎหมายว่ าด้ ว ย
การทะเบียนราษฎรในวันที่ ๑ มกราคมของปีภาษีนั้น ซึ่งต้องย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านดังกล่าว
เพราะเหตุจาเป็นทางราชการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ร่วมกันประกาศกาหนด โดยให้ถือเอาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างก่อนการย้ายชื่อออกจาก
ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับ
การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการคานวณภาษีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
มาตรา ๔๒ การค านวณภาษี ใ ห้ ใ ช้ ฐ านภาษี ข องที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งซึ่ ง ค านวณได้
ตามมาตรา ๓๕ หักด้วยมูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๑ แล้วคูณด้วย
อัตราภาษีตามมาตรา ๓๗ ตามสัดส่วนที่กาหนดในมาตรา ๓๘ ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจานวนภาษีที่ต้องเสีย
เพื่อประโยชน์ในการคานวณจานวนภาษีตามวรรคหนึ่ง กรณีที่ดินหลายแปลงซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกันและเป็นของเจ้าของเดียวกัน ให้คานวณมูลค่าที่ดินทั้งหมดรวมกันเป็นฐานภาษี
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้า งที่ต้องเสียภาษีเป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้
ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพเป็นเวลาสามปีติดต่อกัน ให้เรียกเก็บภาษีสาหรับที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างในปีที่สี่ เพิ่มขึ้นจากอัตราภาษีที่จัดเก็บตามมาตรา ๓๗ (๔) ในอัตราร้อยละศูนย์จุดสาม
และหากยังทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพอีกเป็นเวลาติดต่อกัน ให้เพิ่มอัตราภาษี
อีกร้อยละศูนย์จุดสามในทุกสามปี แต่อัตราภาษีที่เสียรวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินร้อยละสาม
หมวด ๖
การประเมินภาษี การชาระภาษี และการคืนภาษี
มาตรา ๔๔ ในแต่ ล ะปี ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แจ้ ง การประเมิ น ภาษี โดยส่ ง
แบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีตามมาตรา ๙ ภายในเดือนกุมภาพันธ์
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การแจ้งการประเมินภาษีและแบบประเมินภาษี ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกาหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ าง ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี
และจานวนภาษีที่ต้องชาระ
มาตรา ๔๕ ในการประเมินภาษี ให้พนักงานประเมินมีอานาจเรียกผู้เสียภาษีหรือบุคคล
ซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคา หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดมาเพื่อตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กาหนด
โดยจะต้องมีหนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
มาตรา ๔๖ ให้ผู้เสียภาษีชาระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี
มาตรา ๔๗ ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีหน้าที่ชาระภาษีแทนผู้เสียภาษี
(๑) ผู้จัดการมรดกหรือทายาท ในกรณีที่ผู้เสียภาษีถึงแก่ความตาย
(๒) ผู้จัดการทรัพย์สิน ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้ไม่อยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ว่าด้วยสาบสูญ
(๓) ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ แล้วแต่กรณี
(๔) ผู้แทนของนิติบุคคล ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคล
(๕) ผู้ชาระบัญชี ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคลเลิกกันโดยมีการชาระบัญชี
(๖) เจ้าของรวมคนหนึง่ คนใด ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีเป็นของบุคคลหลายคนรวมกัน
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นเป็นของต่างเจ้าของกัน ให้ถือว่า
เจ้าของที่ดินและเจ้าของสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้เสียภาษี สาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ตนเป็นเจ้าของ
มาตรา ๔๙ ให้ ผู้เสียภาษีชาระภาษีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามจานวนภาษีที่ได้มี
การแจ้งประเมิน ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) สานักงานเทศบาล สาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตเทศบาล
(๒) ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
(๓) สานั กงานเขตที่ ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ สาหรับที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างที่ อยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร
(๔) ศาลาว่าการเมืองพัทยา สาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตเมืองพัทยา
(๕) ที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนด สาหรับที่ดินหรือ
สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
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ในกรณีที่มีความจาเป็น ผู้บริหารท้องถิ่นอาจกาหนดให้ใช้สถานที่อื่นภายในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นสถานที่สาหรับชาระภาษีตามวรรคหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร
การชาระภาษีต ามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวันที่พนักงานเก็บภาษีลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน
เป็นวันที่ชาระภาษี
มาตรา ๕๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
รับชาระภาษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้
การชาระภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวันที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินเป็นวันที่ชาระภาษี
มาตรา ๕๑ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกสาหรับการชาระภาษี ผู้เสียภาษีอาจชาระภาษี
โดยทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นตอบรั บ หรื อ โดยการช าระผ่ านธนาคารหรือ โดยวิ ธี ก ารอื่ น ใด ทั้ ง นี้
การชาระผ่านธนาคารหรือโดยวิธีการอื่นใดนั้ น ให้ เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกาหนด
กรณี ช าระภาษี ท างไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นตอบรั บ ให้ ผู้ เสี ย ภาษี ช าระภาษี ต ามที่ ได้ รับ แจ้ ง
การประเมิน โดยส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ เช็คธนาคารหรือเช็คที่ธนาคารรับ รอง สั่งจ่ายให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ และให้ถือว่าวันที่หน่วยงานให้บริการไปรษณีย์
ประทับตราลงทะเบียนเป็นวันที่ชาระภาษี
กรณี ชาระโดยผ่ านทางธนาคารหรือ วิ ธีก ารอื่ น ใด ให้ ผู้เสี ย ภาษี ช าระภาษี ต ามที่ ได้ รับ แจ้ ง
การประเมินต่อธนาคารหรือโดยวิธีการตามที่กาหนด และให้ถือว่าวันที่ธนาคารได้รับเงินค่าภาษีหรือ
วันที่มีการชาระเงินค่าภาษีโดยวิธีการที่กาหนดเป็นวันที่ชาระภาษี
มาตรา ๕๒ ในการชาระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้เสียภาษีอาจขอผ่อนชาระเป็นงวด
งวดละเท่า ๆ กันก็ได้
จานวนงวดและจานวนเงินภาษีขั้นต่าที่จะมีสิทธิผ่อนชาระ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การผ่อนชาระให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณี ที่ ผู้ เสี ย ภาษี ต ามวรรคหนึ่ งไม่ ช าระภาษี ต ามระยะเวลาที่ ก าหนดในการผ่ อ นช าระ
ให้ ผู้ เสี ยภาษี ห มดสิ ทธิ ที่ จะผ่ อนช าระ และต้ องเสี ยเงิ นเพิ่ มอี กร้ อยละหนึ่ งต่ อเดื อนของจ านวนภาษี
ที่ค้างชาระ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
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มาตรา ๕๓ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาดหรือ
ไม่ครบถ้วน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจทบทวนการประเมินภาษีให้ถูกต้องตามที่ผู้เสียภาษี
มีหน้าที่ต้องเสียได้ ทั้งนี้ ให้นาความในมาตรา ๔๔ วรรคสอง และมาตรา ๔๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การทบทวนการประเมินภาษีตามวรรคหนึ่ง จะกระทามิได้ เมื่อพ้นสามปีนับแต่วันสุดท้าย
แห่งกาหนดเวลาการชาระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณี ที่ต้องมีการชาระภาษีเพิ่มเติม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษี
ตามวรรคหนึ่ง และส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี และให้ผู้เสียภาษีชาระภาษีที่ต้องเสียเพิ่มเติม
โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
ในกรณีที่มีการชาระภาษีไว้เกินจานวนที่จะต้ องเสีย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตรวจสอบพบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาดเพื่อให้
มารับเงินที่ชาระเกินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
มาตรา ๕๔ ผู้ ใดเสี ย ภาษี โดยไม่ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งเสี ย หรื อ เสี ย ภาษี เกิ น กว่ าจ านวนที่ ต้ อ งเสี ย
ไม่ว่าโดยความผิดพลาดของตนเองหรือจากการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นั้นมีสิทธิ
ได้รับเงินคืน
การขอรับเงินคืนตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นคาร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด ภายในสามปีนับแต่วันที่ชาระภาษี ในการนี้ ให้ผู้ยื่นคาร้องส่งเอกสาร
หลักฐาน หรือคาชี้แจงใด ๆ ประกอบคาร้องด้วย
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาคาร้องให้เสร็จสิ้นและแจ้งผลการพิจารณาคาร้องให้ผู้ยื่นคาร้องทราบ
ภายในเก้ าสิบ วัน นั บ แต่ วัน ที่ ได้ รับ คาร้อง ทั้ งนี้ ในกรณี ที่ ผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น เห็ น ว่าผู้ยื่ น คาร้องมี สิ ท ธิ
ได้รับเงินคืน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งคืนเงินให้แก่ผู้ยื่นคาร้อง โดยต้องแจ้งคาสั่งให้ผู้ยื่นคาร้องทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีคาสั่ง
ในกรณี ที่ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เห็ น ว่ า องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประเมิ น ภาษี ผิ ด พลาด
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงิน
ที่ได้รับคืนโดยไม่คดิ ทบต้น นับแต่วันที่ยื่นคาร้องขอรับคืนเงินจนถึงวันที่คืนเงิน แต่ต้องไม่เกินจานวนเงิน
ที่ได้รับคืน
ถ้ า ผู้ ยื่ น ค าร้ อ งไม่ ม ารั บ เงิน คื น ภายในหนึ่ งปี นั บ แต่ วั น ที่ ได้ รั บ แจ้ ง ให้ เงิ น นั้ น ตกเป็ น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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หมวด ๗
การลดและการยกเว้นภาษี
มาตรา ๕๕ การลดภาษีสาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท เพื่อให้เหมาะสมกับ
สภาพความจาเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์ กิจการ หรือสภาพแห่งท้องที่ ให้กระทาได้โดยตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา แต่ต้องไม่เกินร้อยละเก้าสิบของจานวนภาษีที่จะต้องเสีย
มาตรา ๕๖ ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับ
ความเสียหายมากหรือถูกทาลายให้เสื่อมสภาพด้วยเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป ให้ผู้บริหารท้องถิน่
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอานาจประกาศลดหรือยกเว้นภาษีภายใน
เขตพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นในช่วงระยะเวลาใดช่วงระยะเวลาหนึ่งได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด
มาตรา ๕๗ ในกรณี ที่ มี เหตุ อั น ท าให้ ที่ ดิ น ได้ รั บ ความเสี ย หายหรื อ ท าให้ สิ่ งปลู ก สร้ า ง
ถู ก รื้ อ ถอนหรื อ ท าลาย หรื อ ช ารุ ด เสี ย หายจนเป็ น เหตุ ใ ห้ ต้ อ งท าการซ่ อ มแซมในส่ ว นส าคั ญ
ให้ ผู้ เสี ย ภาษี มี สิ ท ธิ ยื่ น ค าขอลดหรื อ ยกเว้ น ภาษี ที่ จะต้ อ งเสี ยต่ อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ได้ ต ามระเบี ย บที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด
เมื่อมีการยื่นคาขอลดหรือยกเว้นภาษีตามวรรคหนึง่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทาการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง หากปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่เชื่อได้ว่ามี เหตุอันสมควรลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ยื่นคาขอ
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด หรือ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอานาจออกคาสั่งลด
หรือยกเว้นภาษีได้ ทั้งนี้ โดยคานึงถึงสัดส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นและระยะเวลาที่ไม่ได้รับประโยชน์
จากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
หมวด ๘
ภาษีค้างชาระ
มาตรา ๕๘ ภาษีที่มิได้ชาระภายในเวลาที่กาหนด ให้ถือเป็นภาษีค้างชาระ
มาตรา ๕๙ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ จะกระทามิได้ เมื่อปรากฏหลักฐานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามมาตรา ๖๐ ว่ามีภาษีค้างชาระสาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๖๗
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มาตรา ๖๐ ภายในเดือนมิถุนายนของปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งรายการภาษี
ค้างชาระให้ สานั กงานที่ดิ น หรือ สานั กงานที่ ดิน สาขา ซึ่งที่ดิ น หรือสิ่ งปลูก สร้างอยู่ในเขตท้ อ งที่ ของ
สานักงานที่ดินหรือสานักงานที่ดินสาขานั้นทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ต่อไป เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสานักงานที่ดินหรือสานักงานที่ดินสาขาจะตกลงกาหนดเวลาเป็นอย่างอื่น
มาตรา ๖๑ เพื่ อ ประโยชน์ ในการเร่งรั ด ภาษี ค้ างช าระ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
มีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชาระภายในเดือนพฤษภาคมของปี เพื่อให้มาชาระภาษีค้างชาระ
พร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามที่กาหนดในหมวด ๙
มาตรา ๖๒ ถ้าผู้เสียภาษีมิได้ชาระภาษีค้างชาระ เบี้ยปรับและเงินเพิ่มภายในเวลาที่กาหนดไว้
ในหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา ๖๑ เมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวแล้ว
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษี
เพื่อนาเงินมาชาระภาษีค้างชาระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึด อายัด และ
ขายทอดตลาดทรัพ ย์สิน นั้ น ได้ แต่ห้ ามมิ ให้ ยึด อายั ด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน ของผู้เสียภาษี
เกินกว่าความจาเป็นที่พอจะชาระภาษีค้างชาระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายดังกล่าว
การออกค าสั่ งเป็ น หนั งสื อ ยึ ด อายั ด และขายทอดตลาดทรั พ ย์ สิ น ของผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่เป็นนายกเทศมนตรี นายกองค์ก ารบริหารส่วนตาบล และนายกเมืองพัทยา
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด
วิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพ ย์สินของผู้เสียภาษี ตามวรรคหนึ่ง ให้นาวิธีการ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ งมาตรานี้ การยึ ด อายั ด และขายทอดตลาดทรัพ ย์ สิ น ของผู้ เสี ย ภาษี
ไม่ ให้ ห มายความรวมถึ งการยึ ด อายั ด และขายทอดตลาดทรัพ ย์ สิ น ของผู้ มี ห น้ าที่ ช าระภาษี แ ทน
ตามมาตรา ๔๗
มาตรา ๖๓ เพื่อประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๖๒ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่นมีอานาจ
(๑) เรียกผู้เสียภาษีมาให้ถ้อยคา
(๒) สั่งให้ผู้เสียภาษีนาบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นอันจาเป็นแก่การจัดเก็บภาษีค้างชาระ
มาตรวจสอบ
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(๓) ออกคาสั่งเป็น หนั งสือให้ เจ้าหน้าที่ ทาการตรวจสอบ ค้น หรือยึด บัญ ชี เอกสารหรือ
หลักฐานอื่นของผู้เสียภาษี
(๔) เข้าไปในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้น
ถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการของสถานที่นั้น ในการนี้ ให้มีอานาจสอบถามบุคคลที่อยู่ในสถานที่นั้น
เท่าที่จาเป็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
การดาเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือเรียกหรือคาสั่ง และการออกคาสั่งและทาการตาม (๓) หรือ (๔) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด
มาตรา ๖๔ ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีไว้แล้ว ถ้าผู้เสียภาษีได้นาเงิน
มาชาระค่าภาษีค้างชาระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
โดยครบถ้วนก่อนการขายทอดตลาด ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น
และดาเนินการแจ้งการถอนการยึดหรืออายัดไปยังเจ้าพนักงานผู้ยึดหรืออายัดให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ชาระค่าภาษีที่ค้างชาระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินครบถ้วนแล้ว
มาตรา ๖๕ การขายทอดตลาดทรัพ ย์สิน ของผู้เสียภาษี ต ามมาตรา ๖๒ จะกระท ามิได้
ในระหว่างระยะเวลาที่ให้คัดค้านหรืออุทธรณ์ตามมาตรา ๗๓ หรือให้ฟ้องเป็นคดีต่อศาลตามมาตรา ๘๒
และตลอดเวลาที่การพิจารณาและวินิจฉัยคาคัดค้านหรืออุทธรณ์ดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด
มาตรา ๖๖ เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดตามมาตรา ๖๒ ให้หักไว้เป็นค่าภาษีค้างชาระ
เบี้ ยปรับ เงิน เพิ่ม และค่าใช้จ่ายอัน เนื่ องมาจากการยึด อายัด และขายทอดตลาด ทรัพย์สินนั้ น
เหลือเท่าใดให้คืนแก่ผู้เสียภาษี
มาตรา ๖๗ ในกรณี ที่ เป็ น การขายทอดตลาดที่ ดิ น หรือ สิ่ งปลู ก สร้ างใดตามค าพิ พ ากษา
ก่อนทาการขายทอดตลาด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แจ้งรายการภาษีค้างชาระ
สาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้ นต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
เจ้าพนักงานบังคับคดี และเมื่อทาการขายทอดตลาดแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกันเงินที่ได้รับจาก
การขายทอดตลาดไว้เท่ากับจานวนค่าภาษีค้างชาระ และนาส่งเงินดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อชาระหนี้ค่าภาษีที่ค้างชาระดังกล่าว
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หมวด ๙
เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
มาตรา ๖๘ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้ชาระภาษีภายในเวลาที่กาหนด ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ
สี่สิบของจานวนภาษีค้างชาระ เว้นแต่ผู้เสียภาษีได้ชาระภาษีก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา ๖๑
ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละสิบของจานวนภาษีค้างชาระ
มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้ชาระภาษีภายในเวลาที่กาหนด แต่ต่อมาได้ชาระภาษี
ภายในเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา ๖๑ ให้เสียเบี้ยปรับร้อ ยละยี่สิบของจานวน
ภาษีค้างชาระ
มาตรา ๗๐ ผู้เสียภาษีผู้ใดมิได้ชาระภาษีภายในเวลาที่กาหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ
หนึ่งต่อเดือนของจานวนภาษีค้างชาระ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ มิให้นาเบี้ยปรับมารวม
คานวณเพื่อเสียเงินเพิ่มด้วย
ในกรณีผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้ขยายกาหนดเวลาชาระภาษี และได้มีการชาระภาษีภายใน
ก าหนดเวลาที่ ข ยายให้ นั้ น เงิ น เพิ่ ม ตามวรรคหนึ่ ง ให้ ล ดลงเหลื อ ร้ อ ยละศู น ย์ จุ ด ห้ า ต่ อ เดื อ นหรื อ
เศษของเดือน
เงิน เพิ่ ม ตามมาตรานี้ ให้ เริ่ม นั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดเวลาช าระภาษี จ นถึ งวัน ที่ มี ก ารช าระภาษี
แต่มิให้เกินกว่าจานวนภาษีที่ต้องชาระโดยไม่รวมเบี้ยปรับ และมิให้คิดทบต้น
มาตรา ๗๑ เบี้ยปรับอาจงดหรือลดลงได้ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๒ เบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามหมวดนี้ให้ถือเป็นภาษี
หมวด ๑๐
การคัดค้านและการอุทธรณ์การประเมินภาษี
มาตรา ๗๓ ผู้เสียภาษีผู้ใดได้ รับแจ้งการประเมินภาษีตามมาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๕๓
หรือการเรียกเก็บภาษีตามมาตรา ๖๑ แล้วเห็นว่า การประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีนั้นไม่ถูกต้อง
ให้มีสิทธิคัดค้านและขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษีได้ โดยให้
ยื่นค าร้องต่อ ผู้บ ริห ารท้ องถิ่ น ตามแบบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด ทั้ งนี้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี แล้วแต่กรณี
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ผู้บริหารท้องถิ่นต้องพิจารณาคาร้องของผู้เสียภาษีตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับคาร้องดังกล่าว และแจ้งคาสั่งพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้เสียภาษีโดยไม่ชักช้า
กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาคาร้องของผู้เสียภาษีไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า
ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบกับคาร้องของผู้เสียภาษี
ในกรณี ที่ ผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาเห็ น ชอบกั บ ค าร้อ งของผู้ เสี ย ภาษี ให้ แ จ้ งจ านวนภาษี
ที่จะต้องเสียเป็น หนั งสือไปยังผู้เสียภาษี และให้ผู้เสียภาษีมารับชาระภาษีคืนภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว
ในกรณี ที่ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาไม่ เห็ น ชอบกั บ ค าร้ อ งของผู้ เสี ย ภาษี ให้ ผู้ เสี ย ภาษี นั้ น
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งคาอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาอุทธรณ์ดังกล่าว
การคัดค้านและการอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการชาระภาษี เว้นแต่ผู้เสียภาษีจะได้ยื่นคาร้องต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นขอให้ทุเลาการชาระภาษีไว้ก่อน และผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งให้ทุเลาการชาระภาษีแล้ว
ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งให้ทุเลาการชาระภาษีเฉพาะส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากจานวนภาษี
ที่ต้องเสียในปีก่อนและจะสั่งให้วางประกันตามที่เห็นสมควรก็ได้
ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้สั่งให้ทุเลาการชาระภาษีตามวรรคห้าไว้แล้ว ถ้าต่อมาปรากฏว่า
ผู้เสียภาษีได้กระทาการใด ๆ เพื่อประวิงการชาระภาษี หรือจะกระทาการโอน ขาย จาหน่าย หรือ
ยักย้ายทรัพ ย์สิน ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อให้พ้ นอานาจการยึด หรืออายัด ผู้บริหารท้องถิ่นมี อานาจ
เพิกถอนคาสั่งให้ทุเลาการชาระภาษีนั้นได้
มาตรา ๗๔ ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรีย กว่ า “คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์
การประเมิ น ภาษี ป ระจ าจั ง หวั ด ” ประกอบด้ ว ย ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น ประธานกรรมการ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ธนารักษ์พื้นที่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สรรพากรพื้นที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งจานวนหนึ่งคน ผู้แทนของผู้บริห ารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจานวน
ไม่ เกิ น สองคน เป็ น กรรมการโดยต าแหน่ ง และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ งประธานกรรมการและกรรมการ
โดยตาแหน่งแต่งตั้งอีกจานวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด เป็นผู้พิจารณาร่วมกันเลือกผู้แทน
ของผู้บริหารท้องถิ่น ตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศ
กาหนด
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ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งข้าราชการสังกัดสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๗๕ ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรีย กว่ า “คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์
การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ
อธิบดีกรมที่ดนิ อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อธิบดีกรมสรรพากร ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปลัดกรุง เทพมหานคร เป็นกรรมการ
โดยต าแหน่ ง และผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ซึ่ งประธานกรรมการและกรรมการโดยต าแหน่ งแต่ งตั้ งอี ก จ านวน
ไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ
ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เบี้ยประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร ให้เบิกจ่าย
จากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๗๖ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๕ มีวาระการดารง
ตาแหน่งคราวละสามปี
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๗๗ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗๔
และมาตรา ๗๕ พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๖) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีมีคาสั่งให้ออกเนื่องจากมีเหตุบกพร่อง
อย่างยิ่งต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
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ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
การประเมินภาษีแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างนั้น
อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
มาตรา ๗๘ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี ให้นาความใน
มาตรา ๑๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีผู้ใดมีส่วนได้เสีย
ในเรื่องใดจะเข้าร่วมพิจารณาหรือร่วมวินิจฉัยลงมติในเรื่องนั้นมิได้
มาตรา ๘๐ เพื่ อ ประโยชน์ ในการวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์
การประเมิ น ภาษี มี อ านาจออกหนั ง สื อ เรี ย กผู้ อุ ท ธรณ์ ห รื อ บุ ค คลซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ ง มาให้ ถ้ อ ยค าหรื อ
ให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดมาแสดงได้ โดยให้เวลาแก่บุคคลดังกล่าวไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือเรียก
ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกตามวรรคหนึ่ง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีจะยกอุทธรณ์นั้นเสียก็ได้
มาตรา ๘๑ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ การประเมินภาษี มีอานาจสั่งไม่รับอุทธรณ์
ยกอุทธรณ์ เพิกถอนหรือแก้ไขการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้ผู้อุทธรณ์ได้รับ
การลดหรือยกเว้นภาษีหรือได้คืนภาษี
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วัน ที่ได้รับแจ้งคาอุทธรณ์ จากผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา ๗๓ วรรคสี่ และต้องแจ้งคาวินิจฉัย
อุทธรณ์พร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนั งสือไปยังผู้อุทธรณ์ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พิจารณาเสร็จ ทั้งนี้
จะวินิจฉัยให้เรียกเก็บภาษีเกินกว่าจานวนภาษีที่ทาการประเมินไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการประเมินภาษีใหม่
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็น คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี อาจขยายระยะเวลา
พิจารณาอุทธรณ์ออกไปอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง
และให้มีหนังสือแจ้งระยะเวลาที่ขยายออกไปพร้อมกับวันครบกาหนดระยะเวลาให้ผู้อุทธรณ์ทราบด้วย
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดตามวรรคสองหรือวรรคสาม ให้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องเป็นคดีต่อศาลได้โดยไม่ต้องรอฟัง
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี แต่ต้องยื่นฟ้องต่อศาลภายใน
สามสิบวันนับแต่พ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
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ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี มีคาวินิจฉัยให้คืนเงินแก่ผู้อุทธรณ์
ให้แจ้งคาวินิจฉัยไปยังผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มีคาสั่งคืนเงินและแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้มีคาสั่งคืนเงิน
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี สั่งผู้บริหารท้องถิ่นให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับ
คืนเงินในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินที่ได้รับคืน โดยไม่คิ ดทบต้น นับแต่วันที่
ชาระภาษีถึงวันที่มีคาวินิจฉัยให้คืนเงิน แต่ต้องไม่เกินจานวนเงินที่ได้รับคืน
ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่มารับเงินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินนั้นตกเป็นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๘๒ ผู้ อุ ท ธรณ์ มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ค าวิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์
การประเมินภาษี โดยฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์
หมวด ๑๑
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๘๓ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสารวจตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙
หรือของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่ งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๓) หรือ (๔)
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา ๒๙ หรือ
ของพนักงานประเมินตามมาตรา ๔๕ หรือหนังสือเรียกหรือคาสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่
ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา ๘๕ ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามที่กาหนดไว้
ในมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๘๖ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา ๖๒ หรือ
ทาลาย ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งให้ยึดหรือ
อายัด ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมิน
ภาษีตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับผู้อุทธรณ์

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก

หนา้ ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๘๘ ผู้ ใดแจ้ ง ข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ หรื อ น าพยานหลั ก ฐานอั น เป็ น เท็ จ มาแสดง
เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๙ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิ ด จากการสั่ ง การหรื อ การกระท าของกรรมการ หรื อ ผู้ จั ด การ หรื อ บุ ค คลใดซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบใน
การดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการและละเว้น
ไม่สั่งการหรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้
สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
มาตรา ๙๐ ความผิ ด ตามมาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ หรื อ มาตรา ๘๗
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายมีอานาจเปรียบเทียบได้
เมื่อผู้กระทาผิดได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน ให้ถือว่าคดีเลิกกัน
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าผู้กระทาผิดไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชาระเงินค่าปรับภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ให้ดาเนินคดีต่อไป
เงิ น ค่ า ปรับ ที่ ไ ด้ จ ากการเปรี ย บเที ย บตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เกิ ด ขึ้ น ในเขตองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใด ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๙๑ บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน กฎหมายว่าด้วยภาษี
บารุงท้องที่ และกฎหมายว่าด้วยการกาหนดราคาปานกลางของที่ดินสาหรับการประเมินภาษีบารุงท้องที่
ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญั ตินี้ ให้ ยังคงใช้บังคับต่อไป ในการจัด เก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและ
ภาษีบารุงท้องที่ ที่ต้องเสียหรือที่พึงชาระหรือที่คา้ งอยู่หรือที่ต้องคืนก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรา ๙๒ ให้ ก รมที่ ดิ น จัด ส่งข้อ มู ลรูป แปลงที่ ดิ น และข้ อมู ลเอกสารสิ ท ธิของที่ ดิน และ
สิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ
เพื่อใช้ในการเตรียมการจัดเก็บภาษีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การจัดส่งข้อมูลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก

หนา้ ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๙๓ มิให้นาความในมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การขายทอดตลาด
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของเจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งได้มีการประกาศขายทอดตลาดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างไว้
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) ที่ดิ น และสิ่ งปลูกสร้างที่ เจ้าของซึ่ งเป็ นบุ ค คลธรรมดาใช้เป็ นที่ อยู่อ าศัยและมีชื่อ อยู่ใน
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

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก

หนา้ ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

(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 แต่ไม่เกิน ห้าพันล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดหก
(จ) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าพันล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดเจ็ด
(๖) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
(ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดสาม
(ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าสิบล้านบาท แต่ไม่เกินสองร้อยล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ
ศูนย์จุดสี่
(ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินสองร้อยล้านบาท แต่ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดห้า
(ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่ งพันล้านบาท แต่ไม่เกินห้าพันล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดหก
(จ) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าพันล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดเจ็ด

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก

หนา้ ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๙๕ ในสองปีแรกของการคานวณภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้ฐานภาษีของที่ดนิ
หรือสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งคานวณได้ตามมาตรา ๓๕ หักด้วยมูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๔๐
หรื อ มาตรา ๔๑ แล้ ว คู ณ ด้ ว ยอั ต ราภาษี ต ามมาตรา ๙๔ ตามสั ด ส่ ว นที่ ก าหนดในมาตรา ๓๘
ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจานวนภาษีที่ต้องเสีย
เพื่อประโยชน์ในการคานวณจานวนภาษีตามวรรคหนึ่ง กรณีที่ดินหลายแปลงซึ่งมี อาณาเขต
ติดต่อกันและเป็นของเจ้าของเดียวกัน ให้คานวณมูลค่าที่ดินทั้งหมดรวมกันเป็นฐานภาษี
มาตรา ๙๖ เพื่อเป็นการบรรเทาการชาระภาษี ในสามปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีสาหรับเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ างซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดาและใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
มาตรา ๙๗ เพื่อเป็นการบรรเทาการชาระภาษี ในสามปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีได้รับการประเมินภาษีในจานวนที่สูงกว่าจานวน
ภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษี บารุงท้องที่ที่ต้องเสียหรือพึงชาระในปีก่อนที่การจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลู กสร้างตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ มีผ ลใช้บั งคับ ให้ ผู้เสีย ภาษี ช าระภาษี ต ามจานวนที่ ต้ องเสีย หรือ
พึงชาระในปีก่อน เหลือจานวนภาษีเท่าใด ให้ผู้เสียภาษีชาระภาษี ดังนี้
(๑) ปีที่หนึ่ง ร้อยละยี่สิบห้าของจานวนภาษีที่เหลือ
(๒) ปีที่สอง ร้อยละห้าสิบของจานวนภาษีที่เหลือ
(๓) ปีที่สาม ร้อยละเจ็ดสิบห้าของจานวนภาษีที่เหลือ
มาตรา ๙๘ การดาเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก

หนา้ ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
และกฎหมายว่าด้วยภาษีบารุงท้องที่ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว การจัดเก็บภาษีตามกฎหมายทั้งสองฉบับ
ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สมควรยกเลิกกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวและให้ใช้กฎหมายว่าด้วย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างแทน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีดังกล่าว
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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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
จึ งทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ าฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โดยคํ าแนะนํ าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เรี ยกว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ วิ นั ยการเงิ น การคลั งของรั ฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ การปฏิบัติการเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐตามกฎหมายต่าง 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
มี ฐานะเป็ นกรม และให้ หมายความรวมถึ งจั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ดตามกฎหมายว่ าด้ วยระเบี ยบบริ หาร
ราชการแผ่นดินด้วย
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า
(๑) องค์ ก ารของรั ฐ บาลตามกฎหมายว่ าด้ วยการจั ด ตั้ งองค์ ก ารของรั ฐบาล กิ จ การของรั ฐ
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 ที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการที่อนุญาตให้นํารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง
“องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บ หรือได้รับ
ไว้ เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ต ามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้ อ บั งคั บ หรื อ จากนิ ติ ก รรมหรื อ นิ ติ เหตุ หรื อ กรณี อื่ น ใด
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 น ายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั งรั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ระเบียบและประกาศ เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ รั ฐต้ องดํ าเนิ น นโยบายการคลั ง การจั ด ทํ างบประมาณ การจั ด หารายได้
การใช้จ่าย การบริหารการเงินการคลั ง และการก่อหนี้ อย่างมี ประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
ทั้งนี้ ตามหลักการรักษาเสถียรภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และหลักความเป็นธรรมในสังคม
และต้ องรั กษาวิ นั ยการเงิ นการคลั งตามที่ บั ญ ญั ติ ในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และตามกฎหมายอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อง
อย่างเคร่งครัด
มาตรา ๗ การกู้เงิน การลงทุน การตรากฎหมาย การออกกฎ หรือการดําเนินการใด ๆ
ของรั ฐที่ มี ผลผู กพั นทรั พย์ สิ นหรื อก่ อให้ เกิ ดภาระทางการเงิ นการคลั งแก่ รั ฐ ต้ องพิ จารณาความคุ้ มค่ า
ต้นทุน และผลประโยชน์ เสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความยั่งยืนทาง
การคลังของรัฐด้วย
มาตรา ๘ รัฐพึงเสริมสร้างวินัยให้ประชาชนเสียภาษีอากรให้ครบถ้วนตามกฎหมาย
มาตรา ๙ คณะรัฐมนตรีต้องรักษาวินัยในกิจการที่เกี่ยวกับเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้
อย่างเคร่งครัด
ในการพิ จ ารณาเรื่ อ งที่ เกี่ ย วกั บ นโยบายการคลั ง การจั ด ทํ างบประมาณ การจั ด หารายได้
การใช้ จ่าย การบริหารการเงินการคลั ง และการก่ อหนี้ คณะรัฐมนตรีต้ องพิ จารณาประโยชน์ ที่ รัฐหรือ
ประชาชนจะได้ รั บ ความคุ้ ม ค่ า และภาระการเงิ น การคลั งที่ เกิ ด ขึ้ น แก่ รั ฐ รวมถึ งความเสี่ ย งและ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างรอบคอบ
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คณะรัฐมนตรีต้องไม่บริหารราชการแผ่นดินโดยมุ่ งสร้างความนิ ยมทางการเมื องที่ อาจก่ อให้ เกิ ด
ความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว
หมวด ๒
นโยบายการเงินการคลัง
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ
มาตรา ๑๐ ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง
ของรั ฐ” ประกอบด้ วย นายกรั ฐมนตรี เป็ น ประธานกรรมการ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงการคลั ง
เป็ นรองประธานกรรมการ ปลั ดกระทรวงการคลั ง เลขาธิ การคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นเลขานุการ และให้สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดวินัยการเงินการคลังเพิ่มเติมจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายอื่น
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
(๒) จัดทําและทบทวนแผนการคลังระยะปานกลาง
(๓) เสนอแนะแนวทางการแก้ ไขปั ญ หาที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การงบประมาณ การจั ด เก็ บ รายได้
การบริหารหนี้สาธารณะ การบริหารทรัพย์สิน และปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังของรัฐ
(๔) กําหนดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น
สัดส่วนงบประมาณเพื่อการชําระหนี้ภาครัฐ สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปีงบประมาณ
สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพั นเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
และสัดส่วนตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๕๐
(๕) กําหนดนโยบายและกํากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลัง
(๖) กํ าหนดอั ตราการชดเชยค่ าใช้ จ่ ายหรื อการสู ญเสี ยรายได้ ของหน่ วยงานของรั ฐในการดํ าเนิ น
กิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๒๘
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(๗) ปฏิ บั ติ การอื่ นใดตามที่ พระราชบั ญญั ติ นี้ หรือกฎหมายอื่ นบั ญญั ติ ให้ เป็ นอํ านาจหน้ าที่ ของ
คณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๒ การประชุมและการลงมติของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุม
ที่คณะกรรมการกําหนด
ส่วนที่ ๒
การดําเนินการทางการคลังและงบประมาณ
มาตรา ๑๓ ให้มีแผนการคลังระยะปานกลาง เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทหลักสําหรับการวางแผน
การดําเนินการทางการเงินการคลังและงบประมาณของรัฐ รวมทั้งแผนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
และแผนการบริหารหนี้สาธารณะด้วย
ให้ คณะกรรมการมี หน้ าที่ จัดทํ าแผนการคลังระยะปานกลางตามวรรคหนึ่ ง ให้ แล้ วเสร็จภายใน
สามเดือนนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณทุกปี
แผนการคลั งระยะปานกลางตามวรรคหนึ่ ง ให้ มี ระยะเวลาไม่ น้ อยกว่ าสามปี และอย่ างน้ อย
ต้องประกอบด้วย
(๑) เป้าหมายและนโยบายการคลัง
(๒) สถานะและประมาณการเศรษฐกิจ
(๓) สถานะและประมาณการการคลั ง ซึ่ งรวมถึ งประมาณการรายได้ ประมาณการรายจ่ าย
ดุลการคลัง และการจัดการกับดุลการคลังนั้น
(๔) สถานะหนี้สาธารณะของรัฐบาล
(๕) ภาระผูกพันทางการเงินการคลังของรัฐบาล
มาตรา ๑๔ เมื่ อคณะกรรมการจั ดทํ าแผนการคลั งระยะปานกลางตามมาตรา ๑๓ แล้ ว
ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มาตรา ๑๕ การจัดทํากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ให้นําแผนการคลังระยะ
ปานกลางมาประกอบการพิจารณาด้วย และให้คํานึงถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ความเป็นธรรมทางสังคม
นโยบายงบประมาณ เสถี ยรภาพและความยั่ งยื นทางการคลั งของประเทศ ความจําเป็ นที่ จะต้ องใช้ จ่ าย
การจัดเก็บรายได้แผ่นดิน สถานะของหนี้สาธารณะ และความสามารถในการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณ
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มาตรา ๑๖ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ นํ า แผนการคลั ง ระยะปานกลางที่ ค ณ ะรั ฐ มนตรี
ให้ความเห็นชอบแล้ว มาใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดเก็บหรือหารายได้ การจัดทํางบประมาณ และ
การก่อหนี้ของหน่วยงานของรัฐด้วย
มาตรา ๑๗ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐต้องคํานึงถึง
(๑) ความจําเป็นและภารกิจของหน่วยงานของรัฐที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ
(๒) ฐานะเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐที่สามารถใช้จ่ายได้ รวมตลอดถึงรายได้หรือ
เงินอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐนั้นมีอยู่หรือสามารถนํามาใช้จ่ายได้
(๓) ความสามารถในการใช้จ่ายและการก่อหนี้ผูกพันของหน่วยงานของรัฐภายในปีงบประมาณนั้น
(๔) การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ โดยอิ ส ระของรั ฐ สภา ศาลยุ ติ ธรรม ศาลปกครอง ศาลรั ฐธรรมนู ญ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ
(๕) กรณี องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ต้องเป็ นไปเพื่ อสนั บสนุ นองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่นใน
การทําหน้าที่ดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
โดยคํานึงถึงความสามารถในการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ตลอดจนความเหมาะสมและ
ความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
มาตรา ๑๘ การตรากฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจําปีต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนวันเริ่มปีงบประมาณนั้น เว้นแต่จะมีเหตุจําเป็นหรือเหตุฉุกเฉินที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้
มาตรา ๑๙ การเสนอกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ โดยต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับจากการจ่ายเงิน และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ ด้วย
มาตรา ๒๐ การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) งบประมาณรายจ่ายลงทุน ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปี
และต้องไม่น้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณประจําปีนั้น
(๒) งบประมาณรายจ่ายเกี่ ยวกั บบุ คลากรของรัฐและสวัสดิ การของบุ คลากรของรัฐ ต้ องตั้ งไว้
อย่างพอเพียง
(๓) งบประมาณรายจ่ายเพื่ อการชําระหนี้ภาครัฐซึ่งเป็นหนี้สาธารณะที่ กระทรวงการคลังกู้หรือ
ค้ําประกัน ต้องตั้งเพื่อการชําระคืนต้นเงินกู้ ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการกู้เงินอย่างพอเพียง
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(๔) ภาระทางการเงินที่มีกฎหมายบัญญัติให้รัฐบาลต้องส่งเงินเข้าสมทบหรือชดเชยเพื่อการใด ๆ
ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายให้ตามเวลาที่กฎหมายกําหนด
(๕) ภาระทางการเงินเพื่อชดเชยต้นทุนทางการเงินและการบริหารจัดการ รวมทั้งความเสียหายจาก
การดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามมาตรา ๒๘ ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายให้ในโอกาสแรก
ที่กระทําได้
(๖) งบประมาณรายจ่ ายงบกลาง รายการเงิ นสํ ารองจ่ ายเพื่ อกรณี ฉุ กเฉิ นหรื อจํ าเป็ น ให้ ตั้ ง
ได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ความมั่นคงของรัฐ การเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรง และภารกิจที่เป็น
ความจําเป็นเร่งด่วนของรัฐ
ในกรณีที่การตั้งงบประมาณรายจ่ายไม่สามารถดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่งได้
ให้ แสดงเหตุ ผลความจํ าเป็ นและมาตรการในการแก้ ไขต่ อรั ฐสภาพร้ อมกั บการเสนอร่ างพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีด้วย
มาตรา ๒๑ การจั ด ทํ า งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ให้ ก ระทํ า ได้ เมื่ อ มี เหตุ ผ ลและ
ความจําเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินระหว่างปีงบประมาณ โดยไม่สามารถรองบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
ถัดไปได้ และให้ระบุที่มาของเงินที่จะใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมด้วย
มาตรา ๒๒ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ให้ตั้งได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น
ที่ไม่อาจจัดสรรหรือไม่สมควรจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบได้โดยตรง
มาตรา ๒๓ ให้ มี การจั ดสรรงบประมาณรายจ่ ายแก่ หน่ วยงานของรั ฐสภา ศาลยุ ติ ธรรม
ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้เพียงพอกับการปฏิบัติ
หน้าที่โดยอิสระ โดยต้องคํานึงถึงการดําเนินงาน รายได้ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใดที่หน่วยงานนั้น
มีอยู่ด้วย
ในกรณี ที่ หน่ วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ ง เห็ นว่างบประมาณที่ ได้ รับจั ดสรรอาจไม่ เพี ยงพอต่ อ
การปฏิบัติหน้าที่ และยื่นคําขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการ ให้แสดงเหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องได้รับ
การจั ด สรรงบประมาณเพิ่ ม เติ ม และให้ สํ านั กงบประมาณเสนอความเห็ น ประกอบการพิ จารณาของ
คณะกรรมาธิการด้วย
ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐตามวรรคหนึ่ ง จั ด ให้ มี ระบบการจั ด ทํ าและการใช้ จ่ ายเงิ น งบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล การกํากับดูแลการใช้จ่ายเงิน และระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน
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การคลัง โดยรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน
และรายได้ที่ได้รับให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
มาตรา ๒๔ การโอนงบประมาณรายจ่ายระหว่างหน่วยงานของรัฐจะกระทํามิได้ เว้นแต่จะมี
กฎหมายอนุญาตให้กระทําได้
มาตรา ๒๕ การเสนอกฎหมายที่กําหนดให้หน่วยงานของรัฐไม่ต้องนําเงินรายได้หรือเงินอื่นใด
ส่งคลัง ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีมีความจําเป็นและเกิดประโยชน์ในการที่หน่วยงานของรัฐนั้นจะมีเงินเก็บไว้
เพื่อการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของตน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อนเสนอ
กฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๒๖ การเสนอกฎหมายที่มีบทบัญญัติให้จัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น
จากที่กําหนดไว้ในกฎหมาย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐนั้น
หรือเพื่อการหนึ่งการใดเป็นการเฉพาะ จะกระทํามิได้ เว้นแต่กรณีการจัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม
เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๒๗ การดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณ
หรื อภาระทางการคลั งในอนาคตตามที่ คณะกรรมการกํ าหนด ให้ หน่ วยงานของรั ฐซึ่ งเป็ นผู้ รั บผิ ดชอบ
การดํ าเนิ นการนั้ นจั ดทํ าแผนบริ หารจั ดการกิ จกรรม มาตรการ หรื อโครงการ ประมาณการรายจ่ าย
แหล่งเงินที่ ใช้ตลอดระยะเวลาดําเนินการ และประโยชน์ที่ จะได้รับ โดยต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมั ติ
กิจกรรม มาตรการ หรือโครงการต่อคณะรัฐมนตรี และในกรณีที่การดําเนินการก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้
ของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ ให้จัดทําประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับ เสนอใน
การขออนุมัตติ ่อคณะรัฐมนตรีด้วย
ในการพิจารณาอนุมัติกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ความจําเป็นเร่งด่วน ประโยชน์ที่ได้รับ และภาระทางการคลังหรือการสูญเสียรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐซึ่ งเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบกิ จ กรรม มาตรการ หรื อ โครงการ จั ด ทํ ารายงาน
เปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับกับการสูญเสียรายได้ที่ เกิดขึ้นจริงกับประมาณการที่ได้จัดทําตามวรรคหนึ่ ง
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเป็นประจําทุกสิ้นปีงบประมาณ จนกว่าการดําเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
มาตรา ๒๘ การมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐดําเนิ นกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ
โดยรัฐบาลรับภาระจะชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ในการดําเนินการนั้น ให้กระทําได้เฉพาะกรณี
ที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายและอยู่ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐนั้น เพื่อฟื้นฟู
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หรือกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน หรือเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยหรือการก่อวินาศกรรม
ในการมอบหมายตามวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีต้องพิจารณาภาระทางการคลังของรัฐที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายนั้น และ
แนวทางการบริหารจัดการภาระทางการคลังของรัฐและผลกระทบจากการดําเนินการดังกล่าว
ภาระที่รัฐต้องรับชดเชยค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องมียอดคงค้างทั้งหมดรวมกัน
ไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
ให้ ห น่ วยงานของรั ฐซึ่ งได้ รั บมอบหมายตามมาตรานี้ ไม่ ว่ าการมอบหมายนั้ น จะเกิ ดขึ้ น ก่ อน
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับหรือไม่ จัดทําประมาณการต้นทุนทางการเงินและการบริหารจัดการที่รัฐจะต้อง
รั บ ภาระทั้ ง หมดสํ า หรั บ กิ จ กรรม มาตรการ หรื อ โครงการนั้ น ๆ และแจ้ ง ให้ ค ณะกรรมการและ
กระทรวงการคลังทราบ
มาตรา ๒๙ ให้ หน่ วยงานของรัฐซึ่ งได้ รับมอบหมายตามมาตรา ๒๘ จัดทํ าบั ญชี สํ าหรับ
การดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ได้รับมอบหมายแยกต่างหากจากบัญชีการดําเนินงานทั่วไป
พร้อมทั้ งเสนอรายงานผลการดํ าเนิ นการตามที่ ได้ รับมอบหมายและผลสัมฤทธิ์ต่ อรัฐมนตรี เพื่ อเสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรี และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
มาตรา ๓๐ ให้ กระทรวงการคลั งและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องบริหารจั ดการความเสี่ ยงทาง
การคลังให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลังที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๓
วินัยการเงินการคลัง
ส่วนที่ ๑
รายได้
มาตรา ๓๑ รายได้ ได้แก่ รายได้แผ่นดิน และให้หมายความรวมถึงเงินที่หน่วยงานของรัฐ
จัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ แต่มีกฎหมายบัญญัติให้นําไปใช้จ่ายเพื่อการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้
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รายได้ แผ่ นดิ น ได้ แก่ เงินทั้ งปวงที่ หน่ วยงานของรั ฐจั ดเก็ บหรื อได้ รั บไว้ เป็ นกรรมสิ ทธิ์ และ
ต้องนําส่งคลังตามมาตรา ๓๔
มาตรา ๓๒ การจัดเก็ บรายได้ แผ่นดิ นที่ เป็ นภาษี อากรจะกระทํ าได้ก็ แต่โดยอาศั ยอํานาจ
ตามกฎหมาย และการยกเว้นหรือการลดภาษี อากรใด จะกระทํ าได้ ก็ แต่ โดยอาศั ยอํ านาจตามกฎหมาย
ที่ให้อํานาจจัดเก็บภาษีอากรนั้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความเป็นธรรม ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
รวมทั้งการพัฒนาและสนับสนุนเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย
ในการเสนอยกเว้นหรือลดภาษีอากรตามวรรคหนึ่งต่อผู้มีอํานาจอนุมัติ ให้หน่วยงานของรัฐผู้เสนอ
จัดทําประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการยกเว้นหรือลดภาษีอากรด้วย
มาตรา ๓๓ การจั ด เก็ บ ลด และยกเว้ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น ที่ เป็ น ค่ า ธรรมเนี ย มอั น มิ ใช่
ค่าตอบแทนการให้บริการ จะกระทําได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
มาตรา ๓๔ บรรดาเงินที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ ไม่ว่าจะได้รับ
ตามกฎหมาย ระเบี ยบ หรือข้ อบั งคั บ หรือได้ รับชํ าระตามอํ านาจหน้ าที่ หรือสั ญญา หรือได้ รับจาก
การให้ใช้ทรัพย์สินหรือเก็บดอกผลจากทรัพย์สินของราชการ ให้นําส่งคลังตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดเป็นอย่างอื่น
ในกรณี ที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งได้รับเงินที่มีผู้มอบให้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้จ่าย
ในกิจการของหน่วยงานของรัฐนั้นก็ดี หรือได้รับเงินที่เกิดจากทรัพย์สินซึ่งมีผู้มอบให้เพื่อหาดอกผลใช้จ่าย
ในกิจการของหน่วยงานของรัฐนั้นก็ดี ให้หน่วยงานของรัฐนั้นจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่ได้รับ
นั้นได้ และไม่ต้องนําส่งคลัง
ในกรณี ที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งได้รับเงินตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาล
ต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด
หรือบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นเงินให้กู้หรือให้เปล่า รวมทั้งเงินที่ได้รับสืบเนื่องจากโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือ
เช่นว่านั้น รัฐมนตรีจะกําหนดเป็นอย่างอื่นโดยไม่ต้องนําส่งคลังก็ได้
เมื่อมีเหตุผลอันสมควร รัฐมนตรีจะอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งที่ได้รับเงินในกรณี
ต่อไปนี้ นําเงินนั้นไปใช้จ่ายโดยไม่ต้องนําส่งคลังก็ได้
(๑) เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สินและจําเป็นต้องจ่าย
เพื่อบูรณะทรัพย์สินหรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา
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(๒) เงิ นรายรั บของหน่ วยงานของรั ฐ ที่ เป็ นสถานพยาบาล สถานศึ กษา หรื อสถานอื่ นใดที่
อํานวยบริการอันเป็นสาธารณประโยชน์ หรือประชาสงเคราะห์
(๓) เงินที่ได้รับในลักษณะผลพลอยได้จากการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่
(๔) เงินที่ได้รับจากการจําหน่ายหุ้นในนิติบุคคลเพื่อนําไปซื้อหุ้นในนิติบุคคลอื่น
การจ่ายเงินตาม (๒) และ (๓) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีและผู้อํานวยการ
สํานักงบประมาณ ส่วนการจําหน่ายหุ้นและการซื้อหุ้นตาม (๔) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๓๕ การกั นเงินรายได้ เพื่ อให้ หน่ วยงานของรั ฐนํ าไปใช้ จ่ ายตามวัตถุ ประสงค์ ของ
หน่วยงานนั้น หรือเพื่อการหนึ่งการใดเป็นการเฉพาะจะกระทํามิได้ เว้นแต่จะอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
มาตรา ๓๖ ภายใต้บังคับบทบัญญัติวรรคสองและวรรคสาม การจัดสรรเงินกําไรสุทธิของ
รัฐวิสาหกิจเพื่อนําส่งคลัง ให้เป็นไปตามวิธีการที่กําหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น
ให้รัฐวิสาหกิจที่ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีเพื่อนําส่งคลัง
ในอัตราไม่น้อยกว่าอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในกรณีที่เห็นสมควร กระทรวงการคลังจะกําหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดสรรกําไรสุทธิหรือกําไรสะสม
เพื่อนําส่งคลังเพิ่มเติมจากวรรคสองในจํานวนที่กระทรวงการคลังเห็นสมควรก็ได้
ส่วนที่ ๒
รายจ่าย
มาตรา ๓๗ หน่ วยงานของรัฐจะก่อหนี้ ผูกพั นหรือจ่ายเงินได้ก็แต่ โดยอาศัยอํานาจที่ มีอยู่
ตามกฎหมาย
การก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่หรือการดําเนินงาน
ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด โดยพิจารณาเป้าหมาย ประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และ
ประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐ และต้องเป็นไปตามรายการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน
ของรัฐนั้นด้วย
มาตรา ๓๘ ให้ ผู้ มี อํ านาจอนุ มั ติ การจ่ ายเงินมี หน้ าที่ ในการตรวจสอบการใช้ จ่ ายเงินของ
หน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎ หรือตามที่ได้รับอนุญาตให้จ่าย
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มาตรา ๓๙ การเบิ ก เงิ น จากคลั ง การรั บ เงิ น การจ่ ายเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และ
การนําเงินส่งคลัง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๔๐ เงิ น ที่ ข อเบิ ก จากคลั ง ถ้ าไม่ ได้ จ่ ายหรื อ จ่ ายไม่ ห มด ให้ ห น่ วยงานของรั ฐ
ผู้เบิกนําส่งคืนคลังโดยไม่ชักช้า
มาตรา ๔๑ ให้ รั ฐ มนตรี มี อํ านาจสั่ งจ่ า ยเงิ น จากคลั งเป็ น เงิ น ทดรองราชการ เพื่ อ ให้
ส่วนราชการใช้ทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อย หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการในต่างประเทศหรือ
ตามข้ อผู กพั นในการกู้ เงินจากต่ างประเทศ หรือเป็ นกรณี จํ าเป็ นเร่งด่ วนที่ ไม่ สามารถรอการเบิ กเงินจาก
งบประมาณได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
เมื่อส่วนราชการได้จ่ายเงินทดรองราชการแล้ว ให้เบิกเงินชดใช้เงินทดรองราชการที่ได้จ่ายไปนั้น
ในโอกาสแรกที่กระทําได้
มาตรา ๔๒ หน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ส่วนราชการต้องจัดให้มีการวางหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้น
บัญญัติไว้ โดยต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
มาตรา ๔๓ การก่อหนี้ที่ผูกพันการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือเงินอื่นของหน่วยงานของรัฐ
ต้องพิจารณาภาระทางการเงินที่เกิดขึ้นและข้อผูกพันในการชําระเงินตามสัญญา และประโยชน์ที่รัฐจะได้รับด้วย
ส่วนที่ ๓
การจัดให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สินของรัฐ
มาตรา ๔๔ การบริหารจั ดการทรัพย์สิ นที่ อยู่ ในความครอบครองหรือการกํ ากั บดู แลของ
หน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและกฎที่เกี่ยวข้อง โดยต้องพิจารณาประโยชน์ของรัฐ
และประชาชน ความคุ้ มค่ า และความประหยั ด ซึ่ งต้ องกระทํ าด้ วยความรอบคอบ ระมั ดระวั ง และ
มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินนั้น
มาตรา ๔๕ ทรัพย์สินของแผ่นดินและทรัพย์สินที่ ตกเป็ นของแผ่นดิน ไม่ว่าด้ วยเหตุ ใด ๆ
ให้กระทรวงการคลังมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลรักษาและบริหารทรัพย์สินนั้น เว้นแต่จะมีกฎหมาย
กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ให้กระทรวงการคลังมีหน้าที่จัดทําบัญชีทรัพย์สินของแผ่นดินตามประเภทและลักษณะแห่งทรัพย์สินนั้น
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ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้หน่วยงานอื่นของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลรักษาและ
บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวมีหน้าที่จัดทําบัญชีทรัพย์สินของ
แผ่นดินและรายงานให้กระทรวงการคลังทราบด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด
ในกรณี ที่ทรัพย์สินใดตกเป็นของแผ่นดิน ให้กระทรวงการคลังนําขึ้นบัญชีทรัพย์สินของแผ่นดิน
ตามประเภทและลักษณะแห่งทรัพย์สินนั้นต่อไปด้วย
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง กระทรวงการคลังอาจมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐอื่นดําเนินการ
แทนก็ได้
มาตรา ๔๖ การบริหารเงินคงคลังให้ เป็นไปตามที่ กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
โดยต้องรักษาไว้ในระดับที่จําเป็น เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอสําหรับการเบิกจ่ายเพื่อการดําเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ โดยคํานึงถึงค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการบริหารสภาพคล่องด้วย
มาตรา ๔๗ นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๔ แล้ว การบริหารจัดการเงินของหน่วยงาน
ของรัฐหรือที่อยู่ในความครอบครองดูแลรักษาของหน่วยงานของรัฐ ต้องกระทําด้วยความระมัดระวังและ
รอบคอบ โดยมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมด้วย
มาตรา ๔๘ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งปฏิ บั ติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือตามกฎระเบียบ
ของหน่วยงานของรัฐโดยเคร่งครัด โดยต้องดําเนินการด้วยความสุจริต คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และตรวจสอบได้
ส่วนที่ ๔
การก่อหนี้และการบริหารหนี้
มาตรา ๔๙ การก่อหนี้และการบริหารหนี้สาธารณะและหนี้ของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไป
ตามกฎหมายและอยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐผู้กู้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของประเทศและของหน่ วยงานของรั ฐ โดยต้ อ งกระทํ าด้ วยความรอบคอบ และคํ านึ งถึ งความคุ้ มค่ า
ความสามารถในการชําระหนี้ การกระจายภาระการชําระหนี้ เสถียรภาพและความยั่งยืนทางการเงินการคลัง
ตลอดจนความน่าเชื่อถือของประเทศและของหน่วยงานของรัฐผู้กู้
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มาตรา ๕๐ ให้ ค ณะกรรมการประกาศกํ าหนดสั ด ส่ ว นดั งต่ อ ไปนี้ เพื่ อ ใช้ เป็ น กรอบใน
การบริหารหนี้สาธารณะ
(๑) สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(๒) สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณ
(๓) สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด
(๔) สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ
(๕) สัดส่วนอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ภาระหนี้ของรัฐบาลตาม (๒) ประกอบด้วย ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการกู้เงินของรัฐบาล
และหนี้เงินกู้ของหน่วยงานของรัฐซึ่งรัฐบาลรับภาระที่ต้องชําระในแต่ละปีงบประมาณ
เมื่ อ มี ก ารกํ าหนดสั ด ส่ วนตามวรรคหนึ่ งแล้ ว ให้ ค ณะกรรมการรายงานสั ด ส่ วนดั งกล่ าวให้
คณะรัฐมนตรีทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
ให้มีการทบทวนสัดส่วนที่กําหนดไว้ตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยทุกสามปีและรายงานให้คณะรัฐมนตรี
ทราบด้วย
มาตรา ๕๑ ให้ กระทรวงการคลั งรายงานสั ดส่ วนหนี้ ตามมาตรา ๕๐ ที่ เกิ ดขึ้ นจริ งต่ อ
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการทุกหกเดือน
ในกรณี ที่การบริหารหนี้สาธารณะไม่สามารถดําเนินการได้ตามสัดส่วนที่กําหนดตามมาตรา ๕๐
ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล วิธีการ และระยะเวลาในการทําให้สัดส่วนดังกล่าวอยู่ภายในสัดส่วนที่กําหนดเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี
รายงานตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง ให้ เปิ ดเผยให้ สาธารณชนทราบ รวมทั้ งเผยแพร่ผ่ านทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
มาตรา ๕๒ การกู้ เงินของรั ฐบาล และการค้ํ าประกั นการชํ าระหนี้ ของหน่ วยงานของรั ฐ
โดยรัฐบาล ให้ปฏิบัติตามที่บัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะโดยเคร่งครัด
การก่อหนี้ของหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นไปตามมาตรา ๔๙ รัฐบาลจะค้ําประกันการชําระหนี้นั้นไม่ได้
มาตรา ๕๓ การกู้เงินของรัฐบาลนอกเหนือจากที่บั ญญั ติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
หนี้ สาธารณะ ให้ กระทรวงการคลังกระทํ าได้ ก็แต่ โดยอาศั ยอํานาจตามกฎหมายที่ ตราขึ้นเป็ นการเฉพาะ
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และเฉพาะกรณี ที่ มี ความจํ าเป็ นที่ จะต้ องดํ าเนิ นการโดยเร่งด่ วนและอย่ างต่ อเนื่ องเพื่ อแก้ ไขปั ญหาวิกฤติ
ของประเทศ โดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ทัน
กฎหมายที่ ตราขึ้ นตามวรรคหนึ่ ง ต้ องระบุ วั ตถุ ประสงค์ ของการกู้ เงิน ระยะเวลาในการกู้ เงิ น
แผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ วงเงินที่อนุญาตให้ใช้จ่ายเงินกู้ และหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
การดําเนินแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้นั้น
เงินที่ได้รับจากการกู้เงินตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงการคลังเก็บรักษาไว้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
เบิกไปใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการตามที่กฎหมายกําหนดได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง เว้นแต่จะมีกฎหมาย
บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๕๔ การเบิ กจ่ายเงินกู้ตามกฎหมายกู้เงินที่ ตราขึ้นเป็นการเฉพาะตามมาตรา ๕๓
ให้หน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายเงินกู้ดําเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงินและระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินกู้อย่างเคร่งครัด และใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่า และประหยัด
มาตรา ๕๕ การกู้ เงินเพื่ อชดเชยการขาดดุ ลงบประมาณหรือเมื่ อมี รายจ่ ายสู งกว่ารายได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ ให้กระทรวงการคลังดําเนินการให้สอดคล้องกับสถานะของ
เงินคงคลัง โดยคํานึงถึงประมาณการรายได้และแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในแต่ละช่วงเวลาด้วย
เมื่ อปรากฏว่าในระหว่างปี งบประมาณรัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้เกินกว่าประมาณการ หรือ
มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่ํากว่าประมาณการ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาปรับลดวงเงินที่จะกู้ตามวรรคหนึ่ง
ลงตามความจําเป็นและเหมาะสม
มาตรา ๕๖ การกู้ เงิ น เพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมตามกฎหมายว่ าด้ วยการบริ ห าร
หนี้สาธารณะ ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี และต้องใช้
เป็นเงินตราต่างประเทศ ให้กระทําได้เฉพาะกรณี ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนต้องดําเนินการโดยไม่อาจใช้จ่าย
จากงบประมาณรายจ่ ายได้ โดยต้ องมี การกํ าหนดวั ตถุ ป ระสงค์ ของการใช้ จ่ ายเงิ น หน่ วยงานของรั ฐ
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินการ แผนงานหรือโครงการ และจํานวนเงินกู้ที่ต้องใช้จ่ายตามแผนงานหรือ
โครงการนั้นด้วย
มาตรา ๕๗ การกู้เงินตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ จะกระทําได้แต่เฉพาะเพื่อใช้จ่าย
ตามแผนงานหรือโครงการที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือสังคม และเมื่อหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นเจ้าของ
แผนงานหรือโครงการมีความพร้อมที่จะดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการที่จะใช้จ่ายเงินกู้นั้นแล้ว
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มาตรา ๕๘ เมื่อได้มีการใช้จ่ายเงินกู้ตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ แล้ว ให้มีการติดตาม
ประเมินผล และการรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ รัฐมนตรีกําหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๕๙ เงินที่กระทรวงการคลังกู้ตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ ให้หน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการใช้จ่ายเงินกู้นําไปใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการจนเสร็จสิ้น และถ้ามีเงินเหลือหรือ
ไม่มีการดําเนินการหรือไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการนั้นอีก ให้นําส่งคลัง
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้เบิกเงินกู้ไปใช้จ่าย เนื่องจากแผนงานหรือโครงการเสร็จสิ้น หรือไม่มี
การดํ าเนิ นการ หรือไม่ มี ความจํ าเป็ นที่ จะต้ องใช้ จ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการนั้ นอี ก ให้ กระทรวง
การคลังนําเงินกู้ที่เหลืออยู่ส่งคลัง แต่ในกรณีที่กระทรวงการคลังยังไม่ได้เบิกเงินจากผู้ให้กู้ ให้ยกเลิกวงเงินกู้
ที่ยังไม่ได้เบิกนั้น
มาตรา ๖๐ ก่ อ นเริ่ ม ปี งบประมาณใด ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ทํ า แผนการกู้ เงิ น และ
การบริหารหนี้ เงินกู้ ที่ จะกระทํ าในปี งบประมาณนั้ น ส่งให้ กระทรวงการคลัง และเมื่ อได้ มี การกู้เงินแล้ ว
ให้รายงานกระทรวงการคลังเพื่อทราบด้วย
ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทํารายงานการกู้เงินประจําปี
งบประมาณและสถานะหนี้เงินกู้คงค้างเสนอต่อกระทรวงการคลัง
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด
ส่วนที่ ๕
เงินนอกงบประมาณและทุนหมุนเวียน
มาตรา ๖๑ เงินนอกงบประมาณให้มีเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือ
การดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการมีเงินนอกงบประมาณนั้น ทั้งนี้ ให้นําความในมาตรา ๓๗ วรรคสอง
มาใช้บังคับกับการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณด้วยโดยอนุโลม
เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ ให้นํามาฝากไว้ที่กระทรวงการคลัง เว้นแต่จะมีกฎหมาย
กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือได้ทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นอย่างอื่น
เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น เงินนอกงบประมาณนั้นเมื่อได้ใช้จ่ายในการปฏิบั ติ
หน้าที่หรือการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์จนบรรลุวัตถุประสงค์แห่งการนั้นแล้ว มีเงินคงเหลือให้นําส่งคลัง
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โดยมิ ชั กช้ า ทั้ งนี้ การนํ าเงิ น ส่ งคลั งให้ เป็ น ไปตามระเบี ยบที่ รั ฐมนตรี กํ าหนดโดยความเห็ น ชอบของ
คณะรัฐมนตรี
มาตรา ๖๒ ในกรณี ที่หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณหรือมีเงินนอกงบประมาณมากเกินสมควร ให้กระทรวงการคลัง
เรียกให้หน่วยงานของรัฐนําเงินดังกล่าวส่งคลัง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๖๓ การจัดตั้งทุนหมุนเวียนให้กระทําได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเท่านั้น
โดยต้ องมี วั ตถุ ประสงค์ ในการจั ดตั้ งที่ ชั ดเจนและเป็ นกรณี ที่ เป็ นกิ จกรรมที่ หน่ วยงานของรั ฐต้ องปฏิ บั ติ
ตามหน้าที่เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม และเหมาะสมที่จะอนุญาตให้นํา
รายรับจากการดําเนินกิจกรรมนั้นสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้ รวมถึงไม่ซ้ําซ้อนกับทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งไว้แล้ว
การขอจั ด ตั้ ง การบริ ห าร การประเมิ น ผล การรวมหรื อ ยุ บ เลิ ก ทุ น หมุ น เวี ย น ให้ เป็ น ไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
ส่วนที่ ๖
การคลังท้องถิ่น
มาตรา ๖๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอในการจัดทําบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ในกรณี ที่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นยั งไม่ สามารถจั ดเก็ บรายได้ ให้ เพี ยงพอกั บการดํ าเนิ นการ
ตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จําเป็นและเหมาะสม
ไปพลางก่อน
มาตรา ๖๕ การจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย การก่อหนี้ผูกพัน และการบริหารทรัพย์สิน
ขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ต้ อ งทํ าอย่ างโปร่ งใสและตรวจสอบได้ โดยต้ อ งพิ จ ารณาผลสั ม ฤทธิ์
ความคุ้มค่า ความประหยัด และภาระทางการคลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
มาตรา ๖๖ การจัดทํางบประมาณประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้พิ จารณา
ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความจําเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณ การจัดเก็บรายได้
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ในปี งบประมาณนั้ น โดยให้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ าด้ ว ยการจั ด ตั้ งองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๗ การก่ อหนี้ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นตามอํ านาจที่ มี อยู่ ตามกฎหมาย
ว่ าด้ วยการจั ดตั้ งองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นนั้ น ถ้ าเป็ นการกู้ เงินหรือการออกพั นธบั ตร ให้ อยู่ ภายใต้
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ได้กําหนดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
หนี้สาธารณะด้วย
การกู้ เงิ น ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ที่ เป็ นการกู้ เงิ น จากต่ างประเทศหรื อ กู้ เป็ น เงิ น ตรา
ต่างประเทศ ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก่อนด้วย
หมวด ๔
การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ
มาตรา ๖๘ ให้กระทรวงการคลังกําหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ให้จัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป
ในกรณี หน่วยงานของรัฐที่ เป็นทุ นหมุนเวียน ให้ จัดทําบั ญชีและรายงานการเงินตามที่ กฎหมาย
ว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียนกําหนด
มาตรา ๖๙ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ให้ มี ผู้ ทํ า บั ญ ชี ต ามหลั ก เกณ ฑ์ และคุ ณ สมบั ติ
ที่กระทรวงการคลังกําหนด เพื่อจัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๐ ให้ หน่ วยงานของรัฐจั ดทํ ารายงานการเงินประจํ าปี งบประมาณซึ่ งอย่ างน้ อย
ต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ และเงินอื่นใด รวมถึงการก่อหนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
ในกรณีที่มีความจําเป็น หน่วยงานของรัฐจะขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังจัดทํารายงาน
การเงินประจําปีซึ่งมิใช่ปีงบประมาณก็ได้ และกระทรวงการคลังจะกําหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานของรัฐนั้น
ปฏิบัติด้วยก็ได้
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ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลังตามวรรคสอง
ให้หน่วยงานของรัฐนําส่งรายงานตามวรรคหนึ่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบ และนําส่ง
กระทรวงการคลังด้วย
มาตรา ๗๑ ให้ สํ านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น หรื อ ผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ สํ านั ก งานการตรวจ
เงิ น แผ่ น ดิ น เห็ น ชอบตรวจสอบรายงานการเงิ น ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ส่ ง ให้ ต ามมาตรา ๗๐ ภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง โดยให้ตรวจสอบและ
รายงานผลการตรวจสอบตามนโยบาย หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด
มาตรา ๗๒ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ นํ า ส่ งรายงานการเงิ น ประจํ า ปี พ ร้ อ มกั บ รายงานผล
การตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และกระทรวง
เจ้ า สั งกั ด เว้ น แต่ ก รณี ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ สภา ศาลยุ ติ ธ รรม ศาลปกครอง
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ องค์ ก รอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ และองค์ ก รอั ย การ ให้ นํ า ส่ ง ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี
กระทรวงการคลั ง และสํ านั กงบประมาณ และเปิ ดเผยให้ สาธารณชนทราบ รวมทั้ งเผยแพร่ ผ่ านทาง
สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ ด้ วย ทั้ งนี้ ภายในสามสิ บวันนั บแต่ วันที่ ได้ รับรายงานผลการตรวจสอบจากสํ านั กงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรา ๗๓ ให้กระทรวงการคลังจัดทําบัญชีการเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ
มาตรา ๗๔ ให้ ก ระทรวงการคลั งจั ด ทํ า รายงานการรั บ จ่ า ยเงิ น งบประมาณประจํ า ปี
งบประมาณที่สิ้นสุด เสนอต่อรัฐมนตรีภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณนั้น
ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้รัฐมนตรีเสนอรายงานตามวรรคหนึ่งต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อเสนอต่อรัฐสภาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
มาตรา ๗๕ ให้ ก ระทรวงการคลั งจั ด ทํ ารายงานการเงิ น แผ่ น ดิ น ประจํ าปี งบประมาณ
ซึ่งอย่ างน้ อยต้ องประกอบด้ วย งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดํ าเนิ นงานทางการเงิน งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และรายงานการรับจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ และจัดส่ง
ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
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ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจัดทํารายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจําปี
งบประมาณตามมาตรฐานการรายงานผลการตรวจสอบที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ให้กระทรวงการคลังเสนอรายงานการเงินแผ่นดินประจําปีงบประมาณตามวรรคหนึ่ง พร้อมด้วย
รายงานผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามวรรคสอง ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอรัฐสภา
ภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
มาตรา ๗๖ ให้ กระทรวงการคลั งจั ดทํ ารายงานสถานะหนี้ สาธารณะ หนี้ ภาครั ฐ และ
ความเสี่ยงทางการคลัง ในวันสิ้นปีงบประมาณ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการเพื่อทราบภายใน
หกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
การจัดทํารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๗๗ ให้กระทรวงการคลังจัดทํารายงาน ดังต่อไปนี้
(๑) รายงานการเงินรวมของรัฐบาลและหน่ วยงานของรัฐ ซึ่ งประกอบด้ วย ข้ อมู ลจากรายงาน
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
เปิดเผยไว้ในรายงานตามวรรคหนึ่ง และให้แจ้งไว้ในรายงานที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีด้วย
รายงานการเงิ น ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เปิ ด เผยต่ อ สาธารณชนทราบ รวมทั้ งเผยแพร่ ผ่ านทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
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มาตรา ๗๘ ภายในเดื อนมี นาคมของทุ กปี ให้ กระทรวงการคลังจัดทํ ารายงานความเสี่ยง
ทางการคลังประจําปี ซึ่งอย่างน้อยต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากผลกระทบของ
เศรษฐกิจมหภาค ระบบการเงิน นโยบายของรัฐบาล และผลการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ที่อาจ
ก่อให้เกิดภาระทางการคลังของรัฐบาล และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น
เมื่ อ กระทรวงการคลั งได้ จั ด ทํ ารายงานความเสี่ ยงทางการคลั งประจํ าปี แ ล้ ว ให้ นํ าเสนอต่ อ
คณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทําแผนการคลังระยะปานกลาง และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๗๙ ให้ ห น่ วยงานของรั ฐจั ดให้ มี การตรวจสอบภายใน การควบคุ มภายในและ
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 บทบั ญ ญั ติ ในมาตรา ๒๖ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕
ไม่ ใช้บั งคับกับกฎหมายที่ กําหนดเกี่ ยวกับการจัดเก็บภาษี อากรหรือค่าธรรมเนี ยมเพิ่ มขึ้นจากที่ กําหนดไว้
ในกฎหมาย การยกเว้น การลดหย่อนภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม หรือการกันเงินรายได้ซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
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มาตรา ๘๓ บทบั ญ ญั ติ ในมาตรา ๒๐ (๔) ไม่ ใช้ บั งคั บกั บการตั้ งงบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี สํ าหรับบรรดาภาระทางการเงินที่ มี กฎหมายบั ญญั ติ ให้ ส่ งเงินเข้ าสมทบหรือชดเชยเพื่ อการใด ๆ
ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
มาตรา ๘๔ ให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทําบัญชีและรายงาน
การเงินตามมาตรฐานการบั ญ ชี ภาครั ฐและนโยบายการบั ญ ชี ภาครั ฐที่ กํ าหนดไว้ ในมาตรา ๖๘ ภายใน
ระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘๕ ให้ กระทรวงการคลั งดํ าเนิ นการจัดให้ มี รายงานการเงินตามมาตรา ๗๗ (๓)
และ (๔) ภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘๖ บรรดากฎ ระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ หรื อหลั กเกณฑ์ ที่ ออกไว้ โดยอาศั ยอํ านาจ
ตามบทบัญญัติมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้มีผลบังคับใช้ต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การดําเนินการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ตามวรรคหนึ่ งต้ องดํ าเนิ นการให้ แล้ วเสร็จเพื่ อให้ มี ผลใช้ บั งคั บภายในหนึ่ งปี นั บแต่ วั นที่ พระราชบั ญญั ติ นี้
ใช้บังคับ
มาตรา ๘๗ ในระหว่ างที่ ยั งมิ ได้ มี การกํ าหนดหลั กเกณฑ์ และคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ทํ าบั ญ ชี
ตามมาตรา ๖๙ ให้ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีของหน่วยงานของรัฐซึ่งทําหน้าที่อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญั ตินี้
ใช้ บั งคั บทํ าหน้ าที่ ต่ อ ไปได้ ทั้ งนี้ ให้ กระทรวงการคลั งจั ดทํ าหลั กเกณฑ์ และคุ ณ สมบั ติ ของผู้ ทํ าบั ญ ชี
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพ
และมั่ น คงอย่ างยั่ งยื น ตามกฎหมายว่าด้วยวินั ยการเงิน การคลังของรัฐ ซึ่งกฎหมายดั งกล่ าวอย่ างน้ อยต้อ ง
มีบทบัญ ญัติเกี่ยวกับกรอบการดําเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ การกําหนดวินัยทางการคลัง
ด้านรายได้และรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง
และการบริหารหนี้สาธารณะ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

