อํานาจ-หนาที่ ของ องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหเชื่อมโยงและสอดคลองกับผังเมืองรวม พัฒนาระบบการบริการ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมถึงการคมนาคมขนสง ใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการได
อยางครอบคลุมทั่วถึง
2. พัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่นทั้งดานการคา การลงทุน การทองเที่ยว อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม หัตถกรรมและสินคา OTOP บนพื้นฐาน ของศักยภาพที่แขงขันไดและยั่งยืน
3. อนุรักษฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ ใชทรัพยากร
ที่มีอยูอยางประหยัดคุมคา และสามารถนําพลังงานทดแทนมาใชประโยชนมากยิ่งขึ้น
4. สงเสริมฟนฟูอนุรักษศิลปวัฒนธรรมลานนา ภูมิปญญาทองถิ่น ฟนฟูบูรณะโบราณสถาน
สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร
5. ยกระดับคุณภาพ ชีวิต ของประชาชนทั้งดานการศึกษา สุขภาพ วิถีการประกอบอาชีพการ
ดํารงชีวิต ที่เขมแข็งนําไปสูสังคมที่มีคุณภาพ
6. บริหารจัดการองคกรตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีใหมีประสิทธิภาพ
7. ปองกันบรรเทาสาธารณภัยเสริมสรางความเขมแข็งใหแกทองถิ่น

1. พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 (คัดเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของ)
มาตรา 45 องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขตองคการ
บริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี้
(1) ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย
(2) จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
(3) สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
(4) ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของสภาตําบลและราชการสวน
ทองถิ่นอื่น
(5) แบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอื่น
(6) อํานาจหนาที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด
พ.ศ.2498 เฉพาะภายในเขตสภาตําบล
(7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(8) จัดทํากิจการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นอื่นที่อยูในเขต
องคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอื่นรวมกัน
ดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(9) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด บรรดาอํานาจหนาที่ใดซึ่งเปนของ
ราชการสวนกลาง หรือราชการสวนภูมิภาคอาจมอบอํานาจใหองคการบริหารสวนจังหวัดปฏิบัติ
ได ทัง้ นี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 46 องคการบริหารสวนจังหวัดอาจจัดทํากิจการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของ
ราชการสวนทองถิ่นอื่นหรือองคการบริหารสวนจังหวัดอื่นที่อยูนอกเขตจังหวัดไดเมื่อไดรับความ
ยินยอมจากราชการสวนทองถิ่นอื่นหรือองคการบริหารสวนจังหวัดอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 47 กิจการใดเปนกิจการที่องคการบริหารสวนจังหวัดพึงจัดทําตามอํานาจหนาที่
ถาองคการบริหารสวนจังหวัดไมจัดทํา รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจมีคําสั่ง
ใหราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาคจัดทํากิจการนั้นได ในกรณีที่ราชการสวนกลางหรือ
ราชการสวนภูมิภาคจัดทํากิจการตามวรรคหนึ่งใหคิดคาใชจายและคาภาระตางๆ ตามความเปน
จริงไดตามอัตราและระยะเวลาที่เหมาะสม

มาตรา 48 องคการบริหารสวนจังหวัดอาจใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่น โดยเรียกคาบริการได โดยตราเปนขอบัญญัติ
มาตรา 49 องคการบริหารสวนจังหวัดอาจมอบใหเอกชนกระทํากิจการซึ่งอยูในอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดและเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบริการหรือคาตอบแทนที่
เกี่ยวของแทนองคการบริหารสวนจังหวัดได แตตองไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด และผูวาราชการจังหวัดเสียกอน หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใหกระทํา
กิจการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด สิทธิในการกระทํากิจการ
ตามวรรคหนึ่ง เปนสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไมได
มาตรา 50 การดําเนินกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดที่มีลักษณะเปนการพาณิชย
อาจทําไดโดยการตราเปนขอบัญญัติ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา 51 ขอบัญญัติจะตราขึ้นไดในกรณี ดังตอไปนี้
(1) เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้
(2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหองคการบริหารสวนจังหวัดตราขอบัญญัติหรือใหมี
อํานาจตราขอบัญญัติ
(3) การดําเนินการพาณิชยขององคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา 50 ใน
ขอบัญญัติจะกําหนดโทษผูละเมิดขอบัญญัติไวดวยก็ได แตหามมิใหกําหนดโทษจําคุกเกินหกเดือน
และหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น
มาตรา 52 รางขอบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดยนายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมจะเสนอไดก็แตโดยนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
มาตรา 53 ขอบัญญัติจะใชบังคับไดเมื่อผูวาราชการจังหวัดอนุมัติและประกาศไวโดย
เปดเผย ณ ที่ทําการขององคการบริหารสวนจังหวัดแลวสิบหาวัน เวนแตในกรณีฉุกเฉินถามีความ
ระบุไวในขอบัญญัตินั้นวาใหใชบังคับไดทันที ใหใชบังคับขอบัญญัติในวันที่ประกาศ เมื่อผูวาราชการ
จังหวัดไดรับรางขอบัญญัติแลวตองอนุมัติและประกาศภายในสิบหาวัน ถาผูวาราชการจังหวัดไม
อนุมัติและประกาศรางขอบัญญัติภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวาผูวาราชการจังหวัดไมเห็น
ดวยกับรางขอบัญญัติ ผูวาราชการจังหวัดจะอนุมัติรางขอบัญญัติใดมิไดถาเห็นวาราง
ขอบัญญัตินั้นเปนรางขอบัญญัติที่ฝาฝนกฎหมาย หรือเปนรางขอบัญญัติที่ออกนอกเหนือ
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด ในกรณีเชนนั้นใหรางขอบัญญัตินั้นเปนอันตกไป

มาตรา 54 เมื่อสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดพิจารณาและเห็นชอบดวยกับราง
ขอบัญญัติใด ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสงรางขอบัญญัตินั้นไปยังนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อลงนามแลวสงไปยังผูวาราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาภายในเจ็ด
วันนับแตวันที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดใหความเห็นชอบ ในกรณีที่นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดไมเห็นดวยกับรางขอบัญญัติที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดแลว ใหสงรางขอบัญญัตินั้นไปยังผูวาราชการจังหวัดภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
เพื่อใหผูวาราชการจังหวัดวินิจฉัยชี้ขาด ถาผูวาราชการจังหวัดเห็นดวยกับสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดใหสงรางขอบัญญัตินั้นใหกับนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และใหนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดลงนามภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคืนมา ถานายกองคการบริหารสวน
จังหวัดไมลงนามภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหผูวาราชการจังหวัดลงนามและประกาศใชบังคับ
ตอไป ถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นดวยกับสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหสงรางขอบัญญัติ
คืนไปยังสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาใหม
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัติคืนมา ถาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยัง
ยืนยันใหความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดเทาที่มีอยู ใหดําเนินการประกาศรางขอบัญญัตินั้นใชบังคับตอไป
มาตรา 55 เมื่อสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดพิจารณาและไมเห็นชอบดวยกับ
หลักการของรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม ใหสงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติมนั้นไปยังผูวาราชการจังหวัดภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดไมให
ความเห็นชอบ ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นดวยกับสภาองคการบริหารสวนจังหวัดราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมนั้นเปนอัน
ตกไป และให นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนงนับแตวันที่ผูวาราชการจังหวัดมี
หนังสือแจงความเห็นชองของผูวาราชการจังหวัดไปยังประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นดวยกับสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหสงรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมคืนไปยังสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด และใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาใหมภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติมคืนมา ถาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยังยืนยันไมเห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเทาที่มีอยู ใหรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมเปนอันตกไป

มาตรา 56 ขอบัญญัติใหใชบังคับไดในเขตขององคการบริหารสวนจังหวัดเทาที่ไมขัดหรือ
แยงกับขอบัญญัติทองถิ่นอื่นในเขตจังหวัดนั้น ใหองคการบริหารสวนจังหวัดและ
กระทรวงมหาดไทยจัดใหมีขอบัญญัติที่ประกาศใชบังคับแลวไว ณ ที่ทําการขององคการบริหาร
สวนจังหวัดและกรมการปกครองเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได
มาตรา 57 ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดใหทันทวงที
มิได นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอาจออกขอบัญญัติชั่วคราวได เมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และเมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย
ณ ที่ทําการขององคการบริหารสวนจังหวัดแลวใหใชบังคับได ในการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดคราวตอไป ใหนําขอบัญญัติชั่วคราวนั้นเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อ
อนุมัติ และเมื่อสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอนุมัติแลว ใหใชขอบัญญัติชั่วคราวนั้นเปน
ขอบัญญัติตอไป แตถาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไมอนุมัติ ใหขอบัญญัติชั่วคราวนั้นเปนอัน
ตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชขอบัญญัติชั่วคราวนั้น
2. กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน พรบ.องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 45(8) แหงพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. 2540 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ใหกิจการดังตอไปนี้ เปนกิจการที่ราชการสวนทองถิ่นอื่นสมควรใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดรวมดําเนินการ หรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา
(1) จัดใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(2) กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) บําบัดน้ําเสีย
(4) บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(5) วางผังเมือง
(6) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ซึ่งอยางนอยตองเปนทางหลวงชนบทตาม
กฎหมายวาดวยทางหลวง
(7) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ํา
(8) จัดใหมีทาเทียบเรือ ทาขาม ที่จอดรถ และตลาด
(9) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(10) รักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
(11) จัดการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนา และบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(12) จัดใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬา สถานพักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะ
และสวนสัตวตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมสําหรับราษฎร
(13) จัดใหมีการสังคมสงเคราะหและการสาธารณูปการ

(14) ปองกันและบําบัดรักษาโรค
(15) จัดตั้งและการบํารุงสถานพยาบาล
(16) สงเสริมการทองเที่ยว
(17) สงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพ
(18) กิจการทีไ่ ดมีการกําหนดไวในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนจังหวัด
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน พรบ.องคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ. 2540
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. 2540 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
องคการบริหารสวนจังหวัดอาจจัดทํากิจการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของ
ราชการสวนทองถิ่นอื่น หรือองคการบริหารสวนจังหวัดอื่น ที่อยูนอกเขตองคการบริหารสวน
จังหวัดได เมื่อ
(1) การนั้นจําเปนตองกระทํา และเปนการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดําเนินการตาม
อํานาจหนาทีข่ ององคการบริหารสวนจังหวัด และเปนประโยชนแกประชาชนในองคการบริหารสวน
จังหวัด
(2) ไดรับความยินยอมจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และ
(3) ไดรับความยินยอมจากสภาแหงราชการสวนทองถิ่น หรือสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน พรบ.องคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ. 2540
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. 2540 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหกรมทรัพยากรธรณีจัดสรรคาภาคหลวงแร ใหแกองคการบริหารสวน
จังหวัดที่มีการจัดเก็บคาภาคหลวงแรนั้น ในอัตรารอยละยี่สิบ
ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งใหคืนคาภาคหลวงแร ใหแกผูใชแร
ตามกฎหมายวาดวยแร ใหกรมทรัพยากรธรณีหักคาภาคหลวงแรไวเพื่อจายคืนใหแกผูใชแรกอน
แลวจึงนําคาภาคหลวงแรที่เหลือมาจัดสรรใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดในอัตราที่กําหนดตาม
วรรคหนึ่ง

ขอ 2 ใหกรมทรัพยากรธรณีจัดสรรคาภาคหลวงปโตรเลียม ใหแกองคการบริหาร
สวนจังหวัดที่มีการจัดเก็บคาภาคหลวงปโตรเลียมนั้น ในอัตรารอยละสามสิบ
คาภาคหลวงปโตรเลียมตามวรรคหนึ่ง ใหหมายความถึงคาภาคหลวงปโตรเลียมที่
จัดเก็บเปนตัวเงินเทานั้น
ขอ 3 การจัดสรรคาภาคหลวงแร หรือคาภาคหลวงปโตรเลียมที่จัดเก็บ สําหรับแร
หรือปโตรเลียมที่ผลิตไดจากประทานบัตรหรือสัมปทาน แลวแตกรณี ที่มีพื้นที่ตามประทานบัตร
หรือสัมปทานอยูในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดหลายแหง ใหกรมทรัพยากรธรณี
จัดสรรคาภาคหลวงแรหรือคาภาคหลวงปโตรเลียมใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น ๆ แหงละ
เทากัน
ขอ 4 การจัดสรรคาภาคหลวงแรหรือคาภาคหลวงปโตรเลียม ใหมีการจัดสรรปละสี่
งวด ดังนี้
งวดที่หนึ่ง คาภาคหลวงที่ไดรับในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ใหจัดสรรภายใน
เดือนมกราคม
งวดที่สอง คาภาคหลวงที่ไดรับในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ใหจัดสรรภายใน
เดือนเมษายน
งวดที่สาม คาภาคหลวงที่ไดรับในเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ใหจัดสรรภายใน
เดือนกรกฎาคม
งวดที่สี่ คาภาคหลวงที่ไดรับในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน ใหจัดสรรภายใน
เดือนตุลาคม
ในกรณีที่มีความจําเปน ทําใหไมอาจจัดสรรคาภาคหลวงแรหรือคาภาคหลวง
ปโตรเลียมงวดใดไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหขยายระยะเวลาการจัดสรรงวดนั้นออกไป ตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะตกลงกัน
5. กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน พรบ.องคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ. 2540
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. 2540 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหผูพักในโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม ที่เสียคาเชาหองพัก เสีย
คาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดตามอัตราที่กําหนดไวในขอ 2

ขอ 2 การออกขอบัญญัติจังหวัดเพื่อเก็บคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวน
จังหวัด จากผูพักในโรงแรมใหเรียกเก็บไดในอัตราไมเกินรอยละสามของคาเชาหองพัก
ขอ 3 ใหบุคคลผูควบคุมและจัดการโรงแรม เรียกเก็บคาธรรมเนียมตามขอ 2 ไวแทน
องคการบริหารสวนจังหวัด ทุกครั้งที่มีการเรียกเก็บคาเชาหองพัก และนําสงองคการบริหารสวน
จังหวัดภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป
6. กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน พรบ.องคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ. 2540
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 71 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
ใหสวนราชการหรือราชการสวนทองถิ่นอื่น ซึ่งไดรับมอบจากองคการบริหารสวน
จังหวัด เพื่อเรียกเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาตอบแทน หรือรายไดอื่นใดตาม
มาตรา 60 มาตรา 64 มาตรา 66มาตรา 67 และมาตรา 69 หักคาใชจายไวในอัตรา ดังตอไปนี้
(1) ใหหักไวในอัตรารอยละสี่ของภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาตอบแทน
หรือรายไดอื่นที่เก็บเพิ่มขึ้นหรือมอบใหเก็บ จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2541
(2) เมื่อพนกําหนดตาม (1) ใหหักไวในอัตรารอยละสามของภาษีอากร คาธรรมเนียม
คาใบอนุญาต คาตอบแทน หรือรายไดอื่น ที่เก็บเพิ่มขึ้นหรือมอบใหเก็บ
7. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 (คัดเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของ)
มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
(2) การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
(3) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่น
(4) การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
(5) การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
(6) การจัดการศึกษา

(7) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(8) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
(9) การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
(10) การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม
(11) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
(12) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ
(13) การจัดการและดูแลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา
(14) การสงเสริมการทองเที่ยว
(15) การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการเอง
หรือรวมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ
(16) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําทื่เชื่อมตอระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่น
(17) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
(18) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
(19) การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุม
โรคติดตอ
(20) การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ
(21) การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
(22) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(23) การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด
(24) จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่
อยูในเขตและกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นรวมกันดําเนินการหรือ
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา
ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(25) สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นใน
การพัฒนาทองถิ่น
(26) การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
(27) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส
(28) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
กําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
(29) กิจการอืน่ ใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด

มาตรา 24 องคการบริหารสวนจังหวัด อาจมีรายไดจากภาษีอากรคาธรรมเนียม
และเงินรายไดดังตอไปนี้
(1) ภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับน้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คลายกัน
น้ํามันดีเซลและน้ํามันที่คลายกันกาชปโตรเลียมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต ซึ่งเก็บจากการคา
ภายในเขตจังหวัด
โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มได ไมเกินลิตรละสิบสตางคสําหรับน้ํามัน และ
กิโลกรัมละไมเกินสิบสตางคสําหรับกาซปโตรเลียม
(2) ภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดสําหรับยาลูบ ซึ่งเก็บจากการคาในเขต
จังหวัด โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มไดไมเกินมวนละสิบสตางค
(3) ภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ไดรับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับ
อัตราตามมาตรา 23 (4) และมาตรา 25 (6) แลวไมเกินรอยละสามสิบของภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บ
ไดหักสวนที่ตองจายคืนแลว
โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตรา
ซึ่งเมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา 23 (5) แลวไมเกินแลวไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่
จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(5) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวยรถยนต ภาษี
รถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเลื่อนตามกฎหมายวาดวยลอเลื่อน
(6) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
(7) อากรรังนกอีแอนตามกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน
(8) คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแร ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละยี่สิบ
ของคาภาคหลวงแรที่จัดเก็บไดภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น
(9) คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมใหไดรับการจัดสรรใน
อัตรารอยละยี่สิบของคาภาคหลวงปโตรเลียมที่จัดเก็บไดภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น
(10) คาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดโดยออกขอบัญญัติเรียกเก็บ
จากผูพักในโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
(11) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหนาที่ให
องคการบริหารสวนจังหวัดเปนเจาหนาที่ดําเนินการภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น และ
ใหตกเปนรายไดของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
(12) คาธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากผูใชหรือไดรับประโยชนจากบริการสาะารณะที่
องคการบริหารสวนจังหวัดใหมีขึ้น
(13) รายไดอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนขององคการบริหารสวนจังหวัด

8. ประกาศกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวน
จังหวัด
เพื่อใหการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดในเขต
จังหวัด เปนไปดวยความเรียบรอย ไมเกิดความซ้ําซอนในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัด จึงสมควรกําหนดลักษณะของอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขึ้น
อาศัยอํานาจตามมาตรา 12 (15) และมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการ
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงประกาศกําหนดอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ลักษณะของการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดในการใหบริการ
สาธารณะในเขตจังหวัด
(1) ดําเนินงานในโครงการที่มีขนาดใหญที่เกินศักยภาพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่นในเขตจังหวัด
(2) เปนการดําเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เปนภาพรวมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด ที่มุงตอประโยชนของทองถิ่นหรือประชาชนเปนสวนรวม และไมเขา
ไปดําเนินงานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัดสามารถดําเนินการไดเอง
(3) เขาไปดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยว
ตอเนื่องหรือมีผูที่ไดรับประโยชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวา 1 แหงขึ้นไป
ขอ 2 ในการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด ตาม
ขอ 1 องคการบริหารสวนจังหวัดควรจะดําเนินการเพื่อใหเปนไปในลั กษณะดังนี้ คื อ
(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองและประสานการจัดทําแผน
จังหวัด โดยการสรางและพัฒนาระบบการประสานแผนการพัฒนาทองถิ่นในจังหวัดเพื่อนําไปสูการ
ใชจายงบประมาณในการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความสมดุลยและคุมคาทาง
เศรษฐกิจ
(2) การกอสรางและบํารุงรักษาโครงการที่เปนโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ
หรือมีการเกี่ยวเนื่องกันหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือในลักษณะที่เปนเครือขายหลักใน
การเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการที่ดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัด
(3) การจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใหกับประชาชนในระดับจังหวัด และไมเปนการซ้ําซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นใน
จังหวัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขยายศักยภาพและมุงตอผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา
สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่นในจังหวัด

(4) การสงเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม การทองเที่ยว การสงเสริมการ
ลงทุน และพาณิชยกรรมของจังหวัด
(5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การทําหนาที่เปนองคกรหลักในการกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลรวม การดูแลระบบบําบัดน้ํา
เสียรวมใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัด
(6) ใหบริการดานเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากร แก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในเขตจังหวัด
(7) ดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับการถายโอนภารกิจตามทีก่ ําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกิจกรรมถายโอนที่องคการบริหารสวนจังหวัด “มีหนาที่ที่ตองทํา”
ขอ 3 การสนับสนุนงบประมาณใหแกราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค จะกระทําไดแต
เฉพาะกรณีที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดที่จะตองดําเนินการเอง แตไม
สามารถดําเนินการเองได เนื่องจากเปนงานปฏิบัติซึ่งจะตองใชเทคนิควิชาการสูง และหนวยงานของ
รัฐนั้นมีความสามารถที่จะดําเนินการไดดีกวา และผลของการใหการสนับสนุนนั้นจะเปนประโยชนตอ
การดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ ขององคการบริหารสวนจังหวัด
การสนับสนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัด จะกระทําไดในกรณี ที่
เรงดวนและจําเปนหากไมดําเนินการจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประชาชน
การใหการสนับสนุนแกประชาคม องคกรประชาชน ควรเปนไปในลักษณะของการสงเสริม
ความสามารถดําเนินการ โดยใชศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการในลักษณะของการรวม
คิด รวมทํา รวมรับผลประโยชน โดยไมใหการสนับสนุนในลักษณะของการใหสิ่งของ หรือการเขาไป
ดําเนินการแทน
ขอ 4 หากมีปญหา ขอขัดของ ในการดําเนินงานตามอํานาจและหนาที่ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตามที่กําหนดไวในขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ใหผูวาราชการจังหวัดทําหนาที่ในการ
วินิจฉัยและดําเนินการตามประกาศนี้
9. ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชย แตงตั้งพนักงาน
เจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546
โดยที่พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดใหมีคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยกําหนดใหกระทรวงพาณิชยดําเนินการถายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติทะเบียน

พาณิชย พ.ศ. 2499 ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงเห็นสมควรกําหนดเรื่องการจัดตั้ง
สํานักงานทะเบียนพาณิชย แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชยใหสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติการขางตน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย พ.ศ. 2499 รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา "ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การตั้งสํานักงานทะเบียน
พาณิชย แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546"
ขอ 2 ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสี่สิบหาวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
ขอ 3 บรรดาคําสั่งหรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในประกาศฉบับนี้หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับประกาศฉบับนี้ใหใชประกาศฉบับนี้แทน
ขอ 4 ใหกรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) รับจดทะเบียนพาณิชยเฉพาะพาณิชยกิจที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ของสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยเปนการเฉพาะสําหรับผูประกอบการพาณิชยกิจที่
มีสํานักงานตั้งอยูในทองที่กรุงเทพมหานคร
(2) กําหนดหลักเกณฑ กํากับดูแลการดําเนินงานและรวบรวมสถิติผลการจด
ทะเบียนพาณิชยทั่วประเทศ
ขอ 5 ใหสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด เปนสํานักงานทะเบียนพาณิชยจังหวัด
มีอํานาจหนาที่รับจดทะเบียนพาณิชยเฉพาะพาณิชยกิจที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนอํานาจ
หนาที่ของสํานักงานทะเบียนพาณิชยจังหวัดเปนการเฉพาะสําหรับผูประกอบพาณิชยกิจที่มี
สํานักงานตั้งอยูในทองที่จังหวัดนั้น
ขอ 6 ภายใตบังคับของขอ 7 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนสํานักงานทะเบียน
พาณิชยองคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจหนาที่รับจดทะเบียนพาณิชยของผูประกอบพาณิชย
กิจที่มีสํานักงานตั้งอยูในทองที่จังหวัดนั้น เวนแตพาณิชยกิจที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดเปนการ
เฉพาะใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยหรือสํานักงานทะเบียนพาณิชย
จังหวัด
ขอ 7 ใหเมืองพัทยา เปนสํานักงานทะเบียนพาณิชยเมืองพัทยา และใหเฉพาะเมือง
พัทยามีอํานาจหนาที่รับจดทะเบียนพาณิชยของผูประกอบพาณิชยกิจที่มีสํานักงานตั้งอยูในทองที่

เมืองพัทยา เวนแตพาณิชยกิจที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดเปนการเฉพาะใหเปนอํานาจหนาที่ของ
สํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยหรือสํานักงานทะเบียนพาณิชยจังหวัด
ขอ 8 ใหสํานักงานทะเบียนพาณิชยตามขอ 5 ขอ 6 และขอ 7 รวบรวมสถิตผ
ิ ลการ
จดทะเบียนพาณิชยแลวสงใหสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยทราบเปนประจําภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไป โดยใชแบบที่นายทะเบียนกลางทะเบียนพาณิชยประกาศกําหนด
ขอ 9 แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย
(1) ใหขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไปในสังกัดกรมพัฒนา
ธุรกิจการคาซึ่งนายทะเบียนกลางทะเบียนพาณิชยมอบหมายเปนพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียน
พาณิชยเพื่อปฏิบัติงานภายใตเขตอํานาจหนาที่ของสํานักงานทะเบียนพาณิชย
(2) ใหขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไปในสังกัดสํานักงาน
พัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดซึ่งนายทะเบียนกลางทะเบียนพาณิชยมอบหมายเปนพนักงานเจาหนาที่
และนายทะเบียนพาณิชย เพื่อปฏิบัติงานภายในเขตอํานาจหนาที่ของสํานักงานทะเบียนพาณิชย
จังหวัดนั้น
ในกรณีที่ไมมีขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไปในสังกัด
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด หรือมีแตไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหขาราชการพล
เรือนสามัญตามลําดับตอไปนี้เปนพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย คือพาณิชยจังหวัด
หรือผูรักษาราชการแทนพาณิชยจังหวัดสําหรับกรณีที่พาณิชยจังหวัดไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได หรือขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไปในสังกัดสํานักงานพาณิชยจังหวัด
เรียงตามลําดับอาวุโส สําหรับกรณีที่ไมมีผูรักษาราชการแทนพาณิชยจังหวัดหรือมีแตไมอยู
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
(3) ใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไปในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนั้นมอบหมายและพนักงานเมือง
พัทยาตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป ซึ่งนายกเมืองพัทยามอบหมายเปนพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียน
พาณิชยเพื่อปฏิบัติงานในเขตอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดหรือเมืองพัทยาแลวแต
กรณี
ขอ 10 เมื่อประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ หากสํานักงานทะเบียนพาณิชยองคการ
บริหารสวนจังหวัดใด หรือสํานักงานทะเบียนพาณิชยเมืองพัทยายังไมพรอมที่จะรับจดทะเบียน
พาณิชยและปฏิบัติหนาที่ตามประกาศฉบับนี้ ใหสํานักงานทะเบียนพาณิชยที่จัดตั้งขึ้นกอนประกาศ
ฉบับนี้มีผลใชบังคับมีอํานาจหนาที่รับจดทะเบียนพาณิชยตามเดิมไปพลางกอน จนกวาจะมีประกาศ

กรมพัฒนาธุรกิจการคาแจงใหทราบถึงความพรอมและวันเริ่มปฏิบัติหนาที่ของสํานักงานทะเบียน
พาณิชยองคการบริหารสวนจังหวัด หรือสํานักงานทะเบียนพาณิชยเมืองพัทยาแลวแตกรณี
10. ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่
6) พ.ศ. 2546
ดวยในปจจุบันมีประกาศกระทรวงพาณิชยกําหนดพาณิชยกิจที่ผูประกอบพาณิชยกิจ
ตองจดทะเบียนพาณิชยหลายฉบับ ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดใหมีคณะกรรมการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้น ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ
การกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดใหกระทรวง
พาณิชยดําเนินการถายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 ใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้นเพื่อใหเกิดความเรียบรอยและสะดวกในการอางอิง จึงเห็นสมควรรวม
ประกาศกําหนดชนิดของพาณิชยกิจที่ตองจดทะเบียนพาณิชยไวในฉบับเดียวกันและกําหนด
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของสํานักงานทะเบียนพาณิชย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา "ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่อง ใหผูประกอบพาณิชยกิจ
ตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2546"
ขอ 2 ประกาศฉบับนี้ใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดสี่สิบหาวันนับแตวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ 3 บรรดาคําสั่งหรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในประกาศฉบับนี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้ใหใชประกาศฉบับนี้แทน
ขอ 4 ใหผูประกอบการพาณิชยกิจดังตอไปนี้ ทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักรตองยื่นคํา
ขอจดทะเบียนพาณิชย ณ สํานักงานทะเบียนพาณิชย ที่ผูประกอบพาณิชยกิจมีสํานักงานตั้งอยูใน
เขตรับผิดชอบคือ
(1) การทําโรงสีขาวและการทําโรงเลื่อยที่ใชเครื่องจักร
(2) การขายสินคาไมวาอยางใดๆ อยางเดียวหรือหลายอยางก็ตาม คิดรวม
ทั้งสิ้นในวัหนึ่งวันใดขายไดเปนเงินตั้งแต 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินคาดังกลาวไวเพื่อขาย มีคารวม
ทั้งสิ้นเปนเงินตั้งแต 500 บาทขึ้นไป

(3) การเปนนายหรือตัวแทนคาตาง ซึ่งทําการเกี่ยวกับสินคาไมวาอยางใดๆ
อยางเดียว หรือหลายอยางก็ตาม และสินคานั้นมีคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเปนเงินตั้งแต 20
บาทขึ้นไป
(4) การประกอบหัตถกรรมหรือการอุตสาหกรรมไมวาอยางใดๆ อยาง
เดียวหรือหลายอยางก็ตามและขายสินคาที่ผลิตไดมีคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเปนเงินตั้งแต 20
บาทขึ้นไป หรือในวันหนึ่งวันใดมีสินคาที่ผลิตได มีคารวมทั้งสิ้นเปนเงินตั้งแต 500 บาทขึ้นไป
(5) การขนสงทางทะเล การขนสงโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต ประจําทาง
การขนสงโดยรถไฟ การขนสงโดยรถราง การขนสงโดยรถยนตประจําทาง การขายทอดตลาด
การรับซื้อขายที่ดิน การใหกูยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราตางประเทศ การซื้อหรือ
ขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยกวน การทําโรงรับจํานํา และการทําโรงแรม
ขอ 5 ในกรณีที่ผูประกอบพาณิชยกิจตามขอ 4 เปนหางหุนสวนจดทะเบียน หาง
หุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือบริษัทมหาชนจํากัดตาม
กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด ใหไดรับการยกเวนไมตองจดทะเบียนพาณิชย
ขอ 6 ใหผูประกอบพาณิชยกิจดังตอไปนี้ ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือหางหุนสวน
สามัญ หางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย หรือ บริษัทมหาชนจํากัด ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด ทุกทองที่ทั่ว
ราชอาณาจักรตองจดทะเบียนพาณิชย โดยใหเฉพาะสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยหรือ
สํานักงานทะเบียนพาณิชยจังหวัดที่ผูประกอบการพาณิชยกิจมีสํานักงานตั้งอยูในเขตรับผิดชอบ
เปนผูมีอํานาจหนาที่รับจดทะเบียนพาณิชย คือ
(1) การขาย หรือใหเชา แผนซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน แผนวีดิทัศน ดีวีดี หรือ
แผนวีดิทัศนระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
(2) การขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับดวยอัญมณี
(3) การซื้อขายสินคาหรือบริการ โดยวิธีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส ผานระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต
(4) การบริการอินเทอรเน็ต
(5) การใชเชาพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
(6) การบริการเปนตลาดกลางในการซื้อขายสินคาหรือบริการ โดยวิธีใชสื่อ
อิเล็กทรอนิกสผาระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
(7) การผลิต รับจางผลิต แผนซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน แผนวีดิทัศน ดีวีดี
หรือแผนวีดิทัศนระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
ขอ 7 ใหบรรดาผูประกอบพาณิชยกิจที่ไดจดทะเบียนพาณิชยไวแลวกอนประกาศฉบับ
นี้ใชบังคับ ถือเปนผูจดทะเบียนพาณิชยตามประกาศฉบับนี้แลว

