
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พระราชบัญญัติ 
ลักษณะปกครองท�องท่ี 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 

   
 

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล�า
เจ�าอยู/หัว ดํารัสเหนือเกล�าฯ ให�ประกาศทราบท่ัวกันว/า เม่ือในรัชกาลแห/งสมเด็จพระบรมชนกนารถ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู/หัว ได�ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ต้ังพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท�องท่ีข้ึนเม่ือ พระพุทธศักราช ๒๔๔๐ และได�ใช�พระราชบัญญัตินั้นเป9นแบบแผนวิธี
ปกครองท่ัวพระราชอาณาจักร อันอยู/ภายนอกจังหวัดกรุงเทพฯ มาจนบัดนี้ พระราชบัญญัติอ่ืน ๆ อัน
เนื่องด�วยวิธีปกครองราษฎร ซ่ึงต้ังข้ึนภายหลังต/อมา ได�ยึดพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ีนี้
เป9นหลักอีกเป9นอันมาก เพราะฉะนั้นพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�อง ท่ี  นับว/า เป9น
พระราชบัญญัติสําคัญในการปกครองพระราชอาณาจักรอย/าง ๑ 

 
ต้ังแต/ได�ตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี ในพระพุทธศักราช ๒๔๔๐ มา 

วิธีปกครองพระราชอาณาจักรได�จัดการเปลี่ยนแปลงดําเนินมาโดยลําดับหลายอย/าง ทรงพระราชดําริ
เห็นว/า ถึงเวลาอันสมควรท่ีจะแก�ไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ีให�ตรงกับวิธีการปกครองท่ี
เป9นอยู/ทุกวันนี้ จึงได�ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�แก�ไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี รัตน
โกสินทร ศก ๑๑๖ ของเดิม แห/งใดท่ียังใช�ได�ให�คงไว� แห/งใดท่ีเก/าเกินกว/าวิธีปกครองทุกวันนี้ ก็แก�ไข
ให�ตรงกับเวลารวบรวมตราเป9นพระราชบัญญัติไว� สืบไปดังนี้ 

 
หมวดท่ี ๑ 

ว/าด�วยนามและการใช�พระราชบัญญัติ 
   

 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ให�เรียกว/า “พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี 

พระพุทธศักราช ๒๔๕๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ ต้ังแต/วันประกาศแล�วให�ใช�ท่ัวทุกมณฑล เว�นแต/ใน

จังหวัดกรุงเทพฯ ชั้นใน และเม่ือใช�พระราชบัญญัตินี้แล�วให�ยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท�องท่ีรัตนโกสินทรศก ๑๑๖ เสีย ใช�พระราชบัญญัตินี้แทนสืบไป 

 
มาตรา ๓  บรรดาพระราชกําหนดกฎหมายแต/ก/อน บทใดข�อความขัดกับ

พระราชบัญญัตินี้ ให�ยกเลิกกฎหมายบทนั้นต้ังแต/วันท่ีได�ใช�พระราชบัญญัตินี้ไป 
การยกเลิกตําแหน/งกํานัน ผู�ใหญ/บ�าน แพทยEประจําตําบล สารวัตรกํานันและผู�ช/วย

ผู�ใหญ/บ�าน จะกระทํามิได�๒ 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล/ม ๓๑/-/หน�า ๒๒๙/๑๗ กรกฎาคม ๒๔๕๗ 
๒ มาตรา ๓ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๔  อํานาจหน�าท่ีสมุหเทศาภิบาล ซ่ึงกล/าวต/อไปในพระราชบัญญัตินี้ ส/วนใน

มณฑลกรุงเทพฯ ให�เป9นอํานาจและหน�าท่ีของเสนาบดีกระทรวงนครบาล หรือข�าราชการผู�ใหญ/ใน
กระทรวงนครบาล ซ่ึงเสนาบดีกระทรวงนครบาล จะได�รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให�มี
อํานาจหน�าท่ีเฉพาะการนั้น ๆ อีกประการ ๑ ความท่ีกล/าวต/อไปในพระราชบัญญัตินี้ แห/งใดมีใจความ
ว/า สมุหเทศาภิบาลจะทําได�ด�วยอนุมัติของเสนาบดี ใจความอันนี้ไม/ต�องใช� ในส/วนมณฑลกรุงเทพฯ 
เพราะหน�าท่ีสมุหเทศาภิบาลและเสนาบดีในส/วนมณฑลกรุงเทพฯ รวมอยู/ในตําแหน/งเสนาบดี
กระทรวงนครบาล 

 
มาตรา ๕  ให�เสนาบดีผู�บัญชาการปกครองท�องท่ีมีอํานาจท่ีจะต้ังกฎข�อบังคับ 

สําหรับจัดการให�เป9นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ถ�าและกฎนั้นได�รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
และประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาแล�ว ก็ให�ถือว/าเป9นเหมือนส/วน ๑ ในพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๖  ในการท่ีจะกําหนดเขตหมู/บ�านและตําบลท้ังปวงในหัวเมืองใด ให�ผู�ว/า

ราชการเมืองนั้น เม่ือได�อนุมัติของสมุหเทศาภิบาลแล�ว มีอํานาจหน�าท่ีจะกําหนดได� และการท่ีจะ
กําหนดเขตอําเภอนั้นก็ให�สมุหเทศาภิบาลมีอํานาจท่ีจะกําหนดได� เม่ือได�รับอนุมัติของเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยแล�วฉะนั้น ส/วนมณฑลกรุงเทพฯ เสนาบดีกระทรวงนครบาลกําหนดได�เด็ดขาด 

 
หมวดท่ี ๒ 

ว/าด�วยวิธีอธิบายศัพทEท่ีใช�ในพระราชบัญญัติ 
   

 
มาตรา ๗  ศัพทEว/า บ�าน และเจ�าบ�าน ซ่ึงกล/าวในพระราชบัญญัตินี้ ให�พึงเข�าใจดังนี้ 

คือ 
ข�อ ๑ ศัพทEว/า บ�านนั้น หมายความว/า เรือนหลังเดียวก็ตาม หลายหลังก็ตาม ซ่ึงอยู/

ในเขตท่ีมีเจ�าของเป9นอิสระส/วน ๑ นับในพระราชบัญญัตินี้ว/า บ�าน ๑ ห�องแถวและแพ หรือเรือชําซ่ึง
จอดประจําอยู/ท่ีใด ถ�ามีเจ�าของหรือผู�เช/าครอบครองเป9นอิสระต/างหากห�อง ๑ หลัง ๑ ลํา ๑ หรือหมู/ 
๑ ในเจ�าของหรือผู�เช/าคน ๑ นั้น ก็นับว/าบ�าน ๑ เหมือนกัน 

ข�อ ๒ ศัพทEว/า เจ�าบ�านนั้น หมายความว/าผู�อยู/ปกครองบ�าน ซ่ึงได�ว/ามาแล�วในข�อ
ก/อน จะครอบครองด�วยเป9นเจ�าของก็ตาม ด�วยเป9นผู�เช/าก็ตาม ด�วยเป9นผู�อาศัยโดยชอบด�วยกฎหมาย
ก็ตาม นับตามพระราชบัญญัตินี้ว/าเป9นเจ�าบ�าน 

ข�อ ๓ วัด โรงพยาบาล โรงทหาร โรงเรียน เรือนจํา ท่ีทําการไปรษณียE สถานีรถไฟ 
สถานท่ีต/าง ๆ ของรัฐบาล อยู/ ในความปกครองของหัวหน�าในท่ีนั้น ไม/นับว/าเป9นบ�านตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
หมวดท่ี ๓ 

ว/าด�วยลักษณะปกครองหมู/บ�าน 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
ตอน ๑ 

การต้ังหมู/บ�าน 
   

 
มาตรา ๘  บ�านหลายบ�านอยู/ในท�องท่ีอันหนึ่ง ซ่ึงควรอยู/ในความปกครองอัน

เดียวกันได� ให�จัดเป9นหมู/บ�าน ๑ ลักษณะท่ีกําหนดหมู/บ�านตามพระราชบัญญัตินี้ ให�ถือความสะดวก
แก/การปกครองเป9นประมาณ คือ 

ข�อ ๑ ถ�าเป9นท่ีมีคนอยู/รวมกันมาก ถึงจํานวนบ�านน�อย ให�ถือเอาจํานวนคนเป9น
สําคัญประมาณราว ๒๐๐ คน เป9นหมู/บ�าน ๑ 

ข�อ ๒ ถ�าเป9นท่ีผู�คนต้ังบ�านเรือนอยู/ห/างไกลกัน ถึงจํานวนคนจะน�อย ถ�าและจํานวน
บ�านไม/ต่ํากว/า ๕ บ�านแล�ว จะจัดเป9นหมู/บ�าน ๑ ก็ได� 

 
ตอน ๒ 

การแต/งต้ังผู�ใหญ/บ�าน ผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�าน 
การออกจากตําแหน/งของผู�ใหญ/บ�าน และผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�าน๓ 

   
 

มาตรา ๙๔  ในหมู/บ�านหนึ่งให�มีผู�ใหญ/บ�านคนหนึ่ง และมีผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านฝPาย
ปกครอง หมู/บ�านละสองคน เว�นแต/หมู/บ�านใดมีความจําเป9นต�องมีมากกว/าสองคน ให�ขออนุมัติ
กระทรวงมหาดไทย 

ในหมู/บ�านใด ผู�ว/าราชการจังหวัดเห็นสมควรให�มีผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านฝPายรักษาความ
สงบ ก็ให�มีได�ตามจํานวนท่ีกระทรวงมหาดไทยจะเห็นสมควร 

ผู�ใหญ/บ�านจะได�รับเงินเดือน แต/มิใช/จากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน ส/วน
ผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านฝPายรักษาความสงบและผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านฝPายปกครอง จะได�รับเงินตอบแทนตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา ๑๐๕  ผู�ใหญ/บ�านมีอํานาจหน�าท่ีปกครองบรรดาราษฎรท่ีอยู/ในเขตหมู/บ�าน 
 
มาตรา ๑๑๖  ราษฎรผู�มีสิทธิเลือกผู�ใหญ/บ�านต�องมีคุณสมบัติและไม/มีลักษณะ

ต�องห�าม ดังต/อไปนี้ 

                                                 
๓ ช่ือตอน ๒ ของหมวดท่ี ๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๒) 

พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
๔ มาตรา ๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๑๒ ลงวันท่ี ๓ เมษายน 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๕ มาตรา ๑๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช 

๒๔๘๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑) มีสัญชาติไทยและมีอายุไม/ต่ํากว/าสิบแปดปRบริบูรณEในวันท่ี ๑ มกราคม ของปRท่ีมี
การเลือก 

(๒) ไม/เป9นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๓) ไม/เป9นคนวิกลจริต หรือจิตฟSTนเฟUอนไม/สมประกอบ 
(๔) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู/ประจํา และมีชื่อในทะเบียนบ�านตามกฎหมายว/าด�วย

การทะเบียนราษฎรในหมู/บ�านนั้นติดต/อกันมาแล�วไม/น�อยกว/าสามเดือนจนถึงวันเลือก 
 
มาตรา ๑๒๗  ผู� ท่ีจะได�รับเลือกเป9นผู�ใหญ/บ�านต�องมีคุณสมบัติและไม/มีลักษณะ

ต�องห�ามดังต/อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) อายุไม/ต่ํากว/ายี่สิบห�าปRบริบูรณEในวันรับเลือก 
(๓) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู/เป9นประจําและมีชื่อในทะเบียนบ�านตามกฎหมายว/าด�วย

การทะเบียนราษฎรในหมู/บ�านนั้นติดต/อกันมาแล�วไม/น�อยกว/าสองปRจนถึงวันเลือกและเป9นผู�ท่ีประกอบ
อาชีพเป9นหลักฐาน 

(๔) เป9นผู�เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด�วยความบริสุทธิ์ใจ 
(๕) ไม/เป9นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๖) ไม/เป9นผู�มีร/างกายทุพพลภาพจนไม/สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� วิกลจริต จิตฟSTน

เฟUอนไม/สมประกอบ ติดยาเสพติดให�โทษ หรือเป9นโรคตามท่ีรัฐมนตรีว/าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(๗) ไม/เป9นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ิน ข�าราชการ
การเมือง ข�าราชการประจํา พนักงาน เจ�าหน�าท่ี หรือลูกจ�างของหน/วยงานของรัฐ หรือของ
รัฐวิสาหกิจ หรือขององคEกรปกครองส/วนท�องถ่ิน หรือลูกจ�างของส/วนราชการ หรือลูกจ�างของเอกชน
ซ่ึงมีหน�าท่ีทํางานประจํา 

(๘) ไม/เป9นผู�มีอิทธิพลหรือเสียชื่อในทางพาลหรือทางทุจริต หรือเสื่อมเสียในทาง
ศีลธรรม 

(๙) ไม/เป9นผู�เคยถูกให�ออก ปลดออก หรือไล/ออกจากราชการ หน/วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือองคEกรปกครองส/วนท�องถ่ิน เพราะทุจริตต/อหน�าท่ี และยังไม/พ�นกําหนดเวลาสิบปRนับ
แต/วันถูกให�ออก ปลดออก หรือไล/ออก 

(๑๐) ไม/เป9นผู�เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด เว�นแต/เป9นโทษสําหรับ
ความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และยังไม/พ�นกําหนดเวลาสิบปRนับแต/วันพ�น
โทษ 

(๑๑) ไม/เป9นผู�เคยต�องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว/ากระทําผิดเก่ียวกับกฎหมายว/าด�วยปPาไม� 
กฎหมายว/าด�วยปPาสงวนแห/งชาติ กฎหมายว/าด�วยการสงวนและคุ�มครองสัตวEปPา กฎหมายว/าด�วย
อุทยานแห/งชาติ กฎหมายว/าด�วยศุลกากร กฎหมายว/าด�วยอาวุธปUน เครื่องกระสุนปUน วัตถุระเบิด 
ดอกไม�เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปUน ในฐานความผิดเก่ียวกับอาวุธปUน เครื่องกระสุนปUน หรือวัตถุ
                                                                                                                                            

๖ มาตรา ๑๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

๗ มาตรา ๑๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ระเบิดท่ีนายทะเบียนไม/อาจออกใบอนุญาตให�ได� กฎหมายว/าด�วยท่ีดิน ในฐานความผิดเก่ียวกับท่ี
สาธารณประโยชนE กฎหมายว/าด�วยยาเสพติด กฎหมายว/าด�วยการเลือกต้ัง และกฎหมายว/าด�วยการ
พนัน ในฐานความผิดเป9นเจ�ามือหรือเจ�าสํานัก 

(๑๒) ไม/เป9นผู�เคยถูกให�ออกจากตําแหน/งตามมาตรา ๑๔ (๖) หรือ (๗) และยังไม/พ�น
กําหนดเวลาสิบปRนับแต/วันถูกให�ออก 

(๑๓) ไม/เป9นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล/ออกจากตําแหน/งกํานัน 
ผู�ใหญ/บ�าน แพทยEประจําตําบล หรือผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�าน ตามกฎหมายว/าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือน 
และยังไม/พ�นกําหนดเวลาสิบปRนับแต/วันถูกให�ออก ปลดออก หรือไล/ออก 

(๑๔) มีพ้ืนความรู�ไม/ต่ํากว/าการศึกษาภาคบังคับ หรือท่ีกระทรวงศึกษาธิการเทียบไม/
ตํ่ากว/าการศึกษาภาคบังคับ เว�นแต/ในท�องท่ีใดไม/อาจเลือกผู�มีพ้ืนความรู�ดังกล/าวได� ผู�ว/าราชการ
จังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีว/าการกระทรวงมหาดไทย อาจประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเว�นหรือ
ผ/อนผันได� 

(๑๕)๘ ไม/เป9นผู�อยู/ในระหว/างเสียสิทธิในกรณีท่ีไม/ไปใช�สิทธิเลือกต้ังหรือถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกต้ัง 

 
มาตรา ๑๓๙  การเลือกผู�ใหญ/บ�านต�องเป9นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม และให�

กระทําโดยวิธีลับ  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑEและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

เพ่ือประโยชนEในการเลือกผู�ใหญ/บ�าน ให�มีคณะกรรมการคณะหนึ่งซ่ึงนายอําเภอ
แต/งต้ังจากเจ�าหน�าท่ีของรัฐไม/เกินสามคน และราษฎรผู�มีสิทธิเลือกผู�ใหญ/บ�านในหมู/บ�าน ซ่ึงเป9นท่ี
ยอมรับนับถือของราษฎรในหมู/บ�านจํานวนไม/น�อยกว/าสี่คนแต/ไม/เกินเจ็ดคน เพ่ือทําหน�าท่ีตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะต�องห�ามของผู�สมัครรับเลือกเป9นผู�ใหญ/บ�าน 

การแต/งต้ังกรรมการ วิธีการเลือกประธานคณะกรรมการ และวิธีการตรวจสอบตาม
วรรคสองให�เป9นไปตามหลักเกณฑEและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

เม่ือราษฎรส/วนใหญ/เลือกผู�ใดเป9นผู�ใหญ/บ�านแล�ว ให�นายอําเภอออกคําสั่งเพ่ือแต/งต้ัง
และให�ถือว/าผู�นั้นเป9นผู�ใหญ/บ�านนับแต/วันท่ีได�รับแต/งต้ัง ในกรณีท่ีผู�รับเลือกมีคะแนนเสียงเท/ากันให�ใช�
วิธีจับสลาก ท้ังนี้ เม่ือนายอําเภอได�มีคําสั่งแต/งต้ังผู�ใหญ/บ�านแล�ว ให�รายงานให�ผู�ว/าราชการจังหวัดเพ่ือ
ออกหนังสือสําคัญให�ไว�เป9นหลักฐาน 

ในกรณีท่ีมีการคัดค�านว/าผู�ซ่ึงได�รับเลือกเป9นผู�ใหญ/บ�านตามวรรคสี่ได�รับเลือกมาโดย
ไม/สุจริตและเท่ียงธรรม ให�นายอําเภอดําเนินการสอบสวน และถ�าผลการสอบสวนได�ความตามท่ีมีผู�
คัดค�าน ให�รายงานผู�ว/าราชการจังหวัดและให�ผู�ว/าราชการจังหวัดสั่งให�พ�นจากตําแหน/งโดยเร็ว  ท้ังนี้ 
ภายในเก�าสิบวันนับแต/วันท่ีนายอําเภอมีคําสั่งแต/งต้ัง 

การพ�นจากตําแหน/งของผู�ใหญ/บ�านตามวรรคห�า ไม/กระทบกระเทือนกิจการท่ี
ผู�ใหญ/บ�านได�กระทําลงไปในขณะท่ีดํารงตําแหน/ง 
                                                 

๘ มาตรา ๑๒ (๑๕) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙ มาตรา ๑๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๑๔๑๐  ผู�ใหญ/บ�านต�องพ�นจากตําแหน/งด�วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต/อไปนี้ 
(๑) มีอายุครบหกสิบปR 
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๑๒ เว�นแต/ในกรณีท่ีได�รับ

อนุญาตจากผู�ว/าราชการจังหวัดให�ลาอุปสมบทหรือบรรพชาตามประเพณี มิให�ถือว/ามีลักษณะ
ต�องห�ามตามมาตรา ๑๒ (๕) 

(๓) ตาย 
(๔) ได�รับอนุญาตจากนายอําเภอให�ลาออก 
(๕) หมู/บ�านท่ีปกครองถูกยุบ 
(๖) เม่ือราษฎรผู�มีคุณสมบัติและไม/มีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๑๑ ในหมู/บ�านนั้น

จํานวนไม/น�อยกว/าก่ึงหนึ่งของราษฎรผู�มีคุณสมบัติและไม/มีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๑๑ ท้ังหมด
เข�าชื่อกันขอให�ออกจากตําแหน/ง ในกรณีเช/นนั้นให�นายอําเภอสั่งให�พ�นจากตําแหน/ง 

(๗) ผู�ว/าราชการจังหวัดสั่งให�พ�นจากตําแหน/ง เม่ือได�รับรายงานการสอบสวนของ
นายอําเภอว/าบกพร/องในหน�าท่ี หรือประพฤติตนไม/เหมาะสมกับตําแหน/ง 

(๘) ไปเสียจากหมู/บ�านท่ีตนปกครองติดต/อกันเกินสามเดือน เว�นแต/เม่ือมีเหตุอัน
สมควรและได�รับอนุญาตจากนายอําเภอ 

(๙) ขาดการประชุมประจําเดือนของกํานัน ผู�ใหญ/บ�านท่ีนายอําเภอเรียกประชุมสาม
ครั้งติดต/อกันโดยไม/มีเหตุอันควร 

(๑๐) ถูกปลดออกหรือไล/ออกจากตําแหน/ง เนื่องจากกระทําความผิดวินัยอย/าง
ร�ายแรง 

(๑๑) ไม/ผ/านการประเมินผลการปฏิบัติหน�าท่ีซ่ึงต�องทําอย/างน�อยทุกห�าปRนับแต/วันท่ี
ได�รับการแต/งต้ัง  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑEและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

ในกรณีท่ีผู�ใหญ/บ�านพ�นจากตําแหน/งตาม (๘) ให�นายอําเภอรายงานให�ผู�ว/าราชการ
จังหวัดทราบโดยเร็วด�วย 

หลักเกณฑEและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดตาม (๑๑) ต�องกําหนดให�ราษฎร
ในหมู/บ�านมีส/วนร/วมในการประเมินผลการปฏิบัติหน�าท่ีของผู�ใหญ/บ�านด�วย 

 
มาตรา ๑๕๑๑  ผู�ใหญ/บ�านและกํานันท�องท่ีร/วมกันพิจารณาคัดเลือกราษฎรซ่ึงมี

คุณสมบัติตามมาตรา ๑๖ เป9นผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านฝPายปกครองและผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านฝPายรักษาความสงบ 
 
มาตรา ๑๖๑๒  ผู�มีสิทธิจะได�รับคัดเลือกเป9นผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านฝPายปกครองหรือผู�ช/วย

ผู�ใหญ/บ�านฝPายรักษาความสงบ ต�องมีคุณสมบัติและไม/มีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๑๒ 
 

                                                 
๑๐ มาตรา ๑๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑ มาตรา ๑๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๑๒ มาตรา ๑๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๗๑๓  เม่ือผู�ใดได�รับคัดเลือกเป9นผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านฝPายปกครองหรือผู�ช/วย
ผู�ใหญ/บ�านฝPายรักษาความสงบ ให�กํานันรายงานไปยังนายอําเภอเพ่ือออกหนังสือสําคัญไว�เป9น
หลักฐาน และให�ถือว/าผู�นั้นเป9นผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านฝPายปกครองหรือผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านฝPายรักษาความสงบ
ต้ังแต/วันท่ีนายอําเภอออกหนังสือสําคัญ 

 
มาตรา ๑๗ ทวิ๑๔  ในหมู/บ�านใดมีผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านฝPายรักษาความสงบ ผู�ว/าราชการ

จังหวัดจะแต/งต้ังให�ผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านฝPายปกครองเป9นผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านฝPายรักษาความสงบอีกตําแหน/ง
หนึ่งก็ได� ส/วนเงินค/าตอบแทนให�เป9นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา ๑๘๑๕  ผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านฝPายปกครองและผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านฝPายรักษาความ

สงบอยู/ในตําแหน/งคราวละห�าปR 
นอกจากออกจากตําแหน/งตามวาระ ผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านฝPายปกครอง และผู�ช/วย

ผู�ใหญ/บ�านฝPายรักษาความสงบต�องออกจากตําแหน/งเพราะขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต�องห�ามตาม
มาตรา ๑๒ หรือเพราะเหตุเช/นเดียวกับท่ีผู�ใหญ/บ�านต�องออกจากตําแหน/งตามมาตรา ๑๔ (๒) ถึง (๗) 

ถ�าตําแหน/งผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านฝPายปกครองหรือผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านฝPายรักษาความสงบ
ว/างลง ให�มีการคัดเลือกผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านฝPายปกครองหรือผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านฝPายรักษาความสงบแทน 
และให�นําความในมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

ผู�ซ่ึงได�รับคัดเลือกตามวรรคสามอยู/ในตําแหน/งตามวาระของผู�ซ่ึงตนแทน 
เม่ือผู�ใหญ/บ�านต�องออกจากตําแหน/งไม/ว/าด�วยเหตุใด ให�ผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านฝPาย

ปกครองและผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านฝPายรักษาความสงบต�องออกจากตําแหน/งด�วย 
 
มาตรา ๑๙๑๖  เม่ือปรากฏเหตุอย/างใดอย/างหนึ่งดังต/อไปนี้ ให�เลือกผู�ใหญ/บ�านข้ึน

ใหม/ 
(๑) กรณีท่ีหมู/บ�านใดมีจํานวนราษฎรเพ่ิมข้ึนไม/ว/าด�วยเหตุใดก็ตาม เม่ือกํานันและ

ผู�ใหญ/บ�านในตําบลนั้นปรึกษากันเห็นว/า จํานวนราษฎรนั้นเกินกว/าความสามารถของผู�ใหญ/บ�านคน
เดียวจะดูแลปกครองให�เรียบร�อยได� ให�กํานันรายงานต/อนายอําเภอเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็น
ไปยังผู�ว/าราชการจังหวัด ในกรณีท่ีผู�ว/าราชการจังหวัดเห็นสมควร ให�ต้ังหมู/บ�านข้ึนใหม/และเลือก
ผู�ใหญ/บ�านเพ่ิมเติมข้ึนใหม/ได� 

(๒) กรณีท่ีผู�ใหญ/บ�านของหมู/บ�านใดว/างลง ให�เลือกผู�ใหญ/บ�านภายในกําหนดสามสิบ
วันนับแต/วันท่ีผู�ใหญ/บ�านของหมู/บ�านนั้นว/างลง 

                                                 
๑๓ มาตรา ๑๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๑๔ มาตรา ๑๗ ทวิ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๑๒ ลงวันท่ี ๓ เมษายน 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๑๕ มาตรา ๑๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 
๑๖ มาตรา ๑๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีมีความจําเป9นไม/อาจจัดให�มีการเลือกผู�ใหญ/บ�านภายในกําหนดตาม (๒) ได� 
ให�ผู�ว/าราชการจังหวัดขยายเวลาออกไปได�เท/าท่ีจําเป9น และในระหว/างท่ียังมิได�มีการเลือกผู�ใหญ/บ�าน 
ผู�ว/าราชการจังหวัดจะแต/งต้ังผู�ใหญ/บ�านในตําบลนั้นคนหนึ่งเป9นผู�รักษาการแทนผู�ใหญ/บ�าน หรือจะ
แต/งต้ังบุคคลผู�มีคุณสมบัติและไม/มีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๑๒ เป9นผู�รักษาการผู�ใหญ/บ�านจนกว/า
จะมีการเลือกผู�ใหญ/บ�านก็ได� 

 
มาตรา ๒๐  เม่ือผู�ใหญ/บ�านต�องออกจากตําแหน/งด�วยเหตุประการใด ๆ เป9นหน�าท่ี

ของกํานันนายตําบลนั้น จะต�องเรียกหมายต้ังและสํามะโนครัวทะเบียนบัญชีท่ีได�ทําข้ึนไว�ในหน�าท่ี
ผู�ใหญ/บ�านนั้นคืนมารักษาไว� เม่ือผู�ใดรับตําแหน/งเป9นผู�ใหญ/บ�านแทน ก็ให�มอบสํามะโนครัวและ
ทะเบียนบัญชีท้ังปวงให� แต/หมายต้ังนั้นกํานันต�องรีบส/งให�กรมการอําเภอ อนึ่งการท่ีจะเรียกคืนหมาย
ต้ังและสํามะโนครัวทะเบียนบัญชีท่ีได�กล/าวมาในข�อนี้ ถ�าขัดข�องประการใด กํานันต�องรีบแจ�งความต/อ
กรมการอําเภอ 

 
มาตรา ๒๑๑๗  ถ�าผู�ใหญ/บ�านคนใดจะทําการในหน�าท่ีไม/ได�ในครั้งหนึ่งคราวหนึ่งให�

มอบหน�าท่ีให�แก/ผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านฝPายปกครองคนใดคนหนึ่งเป9นผู�รักษาการแทนจนกว/าผู�ใหญ/บ�านนั้น
จะทําการในหน�าท่ีได� และรายงานให�กํานันทราบ ถ�าการมอบหน�าท่ีนั้นเกินกว/าสิบห�าวัน ให�กํานัน
รายงานให�นายอําเภอทราบด�วย 

 
ตอน ๓ 

การต้ังหมู/บ�านชั่วคราว 
   

 
มาตรา ๒๒  ถ�าในท�องท่ีอําเภอใดมีราษฎรไปต้ังชุมนุมทําการหาเลี้ยงชีพแต/ในบาง

ฤดู ถ�าและจํานวนราษฎรซ่ึงไปต้ังทําการอยู/มากพอสมควรจะจัดเป9นหมู/บ�านได�ตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท�องท่ีเพ่ือความสะดวกแก/การปกครอง ก็ให�นายอําเภอประชุมราษฎรในหมู/นั้นเลือก
ว/าท่ีผู�ใหญ/บ�านคน ๑ หรือหลายคนตามควรแก/กําหนดท่ีว/าไว�ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท�องท่ีนี้ 

 
มาตรา ๒๓๑๘  ผู�ซ่ึงสมควรจะเป9นว/าท่ีผู�ใหญ/บ�านตามมาตรา ๒๒ ต�องมีคุณสมบัติ

และไม/มีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๑๒ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) 
และ (๑๔) 

 
มาตรา ๒๔  ผู�ใหญ/บ�านเช/นนี้ ให�เรียกว/า ว/าท่ีผู�ใหญ/บ�าน เพราะเหตุท่ีเป9นตําแหน/ง

ชั่วครั้งชั่วคราวหนึ่ง แต/มีอํานาจและหน�าท่ีเท/าผู�ใหญ/บ�านทุกประการ ถ�าราษฎรเลือกผู�หนึ่งผู�ใดอัน
สมควรจะว/าท่ีผู�ใหญ/บ�านได� ก็ให�รายงานขอหมายต้ังต/อผู�ว/าราชการเมือง 
                                                 

๑๗ มาตรา ๒๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๑๘ มาตรา ๒๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๒๕  หมายต้ังว/าท่ีผู�ใหญ/บ�านนี้ ให�ผู�ว/าราชการเมืองทําหมายพิเศษต้ัง เพ่ือให�

ปรากฏว/าผู�นั้นว/าท่ีผู�ใหญ/บ�านต้ังแต/เดือนนั้นเพียงเดือนนั้นเป9นท่ีสุด ตามกําหนดฤดูกาลท่ีราษฎรจะต้ัง
ชุมนุมกันอยู/ในท่ีนั้น เม่ือราษฎรอพยพแยกย�ายกันไปแล�ว ก็ให�เป9นอันสิ้นตําแหน/งและหน�าท่ี เม่ือถึง
ฤดูใหม/ก็ให�เลือกต้ังใหม/อีกทุกคราวไป 

 
มาตรา ๒๖  หมู/บ�านท่ีจัดข้ึนชั่วคราวนี้ ให�รวมอยู/ในกํานันนายตําบลซ่ึงได�ว/ากล/าว

ท�องท่ีนั้นแต/เดิม เว�นไว�แต/ถ�าท�องท่ีเป9นท�องท่ีปPาเปลี่ยวห/างไกลจากกํานัน เม่ือมีจํานวนคนท่ีไปต้ังอยู/
มาก ผู�ว/าราชการเมืองเห็นจําเป9นจะต�องมีกํานันข้ึนต/างหาก ก็ให�เลือกและต้ังว/าท่ีกํานันได�โดยทํานอง
ต้ังว/าท่ีผู�ใหญ/บ�านตามท่ีได�กล/าวมาแล�ว 

 
ตอน ๔ 

หน�าท่ีและอํานาจของผู�ใหญ/บ�านและผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�าน๑๙ 
   

 
มาตรา ๒๗๒๐  ผู�ใหญ/บ�านทําหน�าท่ีช/วยเหลือนายอําเภอในการปฏิบัติหน�าท่ีและเป9น

หัวหน�าราษฎรในหมู/บ�านของตน และมีอํานาจหน�าท่ีดังต/อไปนี้ด�วย 
(๑) อํานวยความเป9นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร�อยและความปลอดภัย

ให�แก/ราษฎรในหมู/บ�าน 
(๒) สร�างความสมานฉันทEและความสามัคคีให�เกิดข้ึนในหมู/บ�าน รวมท้ังส/งเสริม

วัฒนธรรมและประเพณีในท�องท่ี 
(๓) ประสานหรืออํานวยความสะดวกแก/ราษฎรในหมู/บ�านในการติดต/อหรือรับ

บริการกับส/วนราชการ หน/วยงานของรัฐ หรือองคEกรปกครองส/วนท�องถ่ิน 
(๔) รับฟSงปSญหาและนําความเดือดร�อน ทุกขEสุขและความต�องการท่ีจําเป9นของ

ราษฎรในหมู/บ�าน แจ�งต/อส/วนราชการ หน/วยงานของรัฐ องคEกรปกครองส/วนท�องถ่ิน หรือองคEกรอ่ืนท่ี
เก่ียวข�อง เพ่ือให�การแก�ไขหรือช/วยเหลือ 

(๕) ให�การสนับสนุน ส/งเสริม และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน�าท่ีหรือการ
ให�บริการของส/วนราชการ หน/วยงานของรัฐ หรือองคEกรปกครองส/วนท�องถ่ิน 

(๖) ควบคุมดูแลราษฎรในหมู/บ�านให�ปฏิบัติให�เป9นไปตามกฎหมายหรือระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ โดยกระทําตนให�เป9นตัวอย/างแก/ราษฎรตามท่ีทางราชการได�แนะนํา 

(๗) อบรมหรือชี้แจงให�ราษฎรมีความรู�ความเข�าใจในข�อราชการ กฎหมาย หรือ
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในการนี้ สามารถเรียกราษฎรมาประชุมได�ตามสมควร 

(๘) แจ�งให�ราษฎรให�ความช/วยเหลือในกิจการสาธารณประโยชนEเพ่ือบําบัดปSดปXอง
ภยันตรายสาธารณะอันมีมาโดยฉุกเฉิน รวมตลอดท้ังการช/วยเหลือบรรเทาทุกขEแก/ผู�ประสบภัย 
                                                 

๑๙ ช่ือตอน ๔ ของหมวดท่ี ๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๒๐ มาตรา ๒๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๙) จัดให�มีการประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู/บ�านเป9นประจําอย/างน�อยเดือน
ละหนึ่งครั้ง 

(๑๐) ปฏิบัติตามคําสั่งของกํานันหรือทางราชการและรายงานเหตุการณEท่ีไม/ปกติซ่ึง
เกิดข้ึนในหมู/บ�านให�กํานันทราบ พร�อมท้ังรายงานต/อนายอําเภอด�วย 

(๑๑) ปฏิบัติตามภารกิจหรืองานอ่ืนตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการหรือตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม หน/วยงานอ่ืนของรัฐ ผู�ว/าราชการจังหวัด หรือนายอําเภอ
มอบหมาย 

 
มาตรา ๒๘  ผู�ใหญ/บ�านมีหน�าท่ีและอํานาจในการท่ีเก่ียวด�วยความอาญาดังต/อไปนี้ 

คือ 
ข�อ ๑ เม่ือทราบข/าวว/ามีการกระทําผิดกฎหมาย เกิดข้ึนหรือสงสัยว/าได�เกิดข้ึนใน

หมู/บ�านของตน ต�องแจ�งความต/อกํานันนายตําบลให�ทราบ 
ข�อ ๒ เม่ือทราบข/าวว/ามีการกระทําผิดกฎหมายเกิดข้ึน หรือสงสัยว/าได�เกิดข้ึนใน

หมู/บ�านท่ีใกล�เคียง ต�องแจ�งความต/อผู�ใหญ/บ�านหมู/บ�านนั้นให�ทราบ 
ข�อ ๓ เม่ือตรวจพบของกลางท่ีผู�ท่ีกระทําผิดกฎหมายมีอยู/ก็ดี หรือสิ่งของท่ีสงสัยว/า

ได�มาโดยกระทําผิดกฎหมาย หรือเป9นสิ่งของสําหรับใช�ในการกระทําผิดกฎหมายก็ดี ให�จับสิ่งของนั้น
ไว�และรีบนําส/งต/อกํานันนายตําบล 

ข�อ ๔ เม่ือปรากฏว/าผู�ใดกําลังกระทําผิดกฎหมายก็ดี หรือมีเหตุควรสงสัยว/า เป9นผู�ท่ี
ได�กระทําผิดกฎหมายก็ดี ให�จับตัวผู�นั้นไว�และรีบนําส/งต/อกํานันนายตําบล 

ข�อ ๕ ถ�ามีหมายหรือมีคําสั่งตามหน�าท่ีราชการ ให�จับผู�ใดในหมู/บ�านนั้น เป9นหน�าท่ี
ของผู�ใหญ/บ�านท่ีจะจับผู�นั้น และรีบส/งต/อกํานัน หรือกรมการอําเภอตามสมควร 

ข�อ ๖ เม่ือเจ�าพนักงานผู�มีหน�าท่ีออกหมายสั่งให�ค�นหรือให�ยึด ผู�ใหญ/บ�านต�องจัดการ
ให�เป9นไปตามหมาย 

 
มาตรา ๒๘ ทวิ๒๑  ผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านฝPายปกครองมีอํานาจหน�าท่ีดังต/อไปนี้ 
(๑) ช/วยเหลือผู�ใหญ/บ�านปฏิบัติกิจการตามอํานาจหน�าท่ีของผู�ใหญ/บ�านเท/าท่ีได�รับ

มอบหมายจากผู�ใหญ/บ�านให�กระทํา 
(๒) เสนอข�อแนะนําและให�คําปรึกษาต/อผู�ใหญ/บ�านในกิจการท่ีผู�ใหญ/บ�านมีอํานาจ

หน�าท่ี 
(๓)๒๒ ตรวจตรารักษาความสงบเรียบร�อยภายในหมู/บ�านร/วมกับผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านฝPาย

รักษาความสงบ 
ผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านฝPายรักษาความสงบมีอํานาจหน�าท่ีดังต/อไปนี้ 
(๑) ตรวจตรารักษาความสงบเรียบร�อยภายในหมู/บ�าน 

                                                 
๒๑ มาตรา ๒๘ ทวิ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๑๐ 
๒๒ มาตรา ๒๘ ทวิ วรรคหน่ึง เพ่ิมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห/งชาติ ฉบับท่ี ๑๐๒/

๒๕๕๗ เรื่อง การแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว/าด�วยลักษณะปกครองท�องท่ี ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) ถ�ารู�เห็นหรือทราบว/าเหตุการณEอันใดเกิดข้ึนหรือจะเกิดข้ึนในหมู/บ�านเก่ียวกับ
ความสงบเรียบร�อย ให�นําความแจ�งต/อผู�ใหญ/บ�าน 

ถ�าเหตุการณEตามวรรคหนึ่งเกิดข้ึนหรือจะเกิดข้ึนในหมู/บ�านใกล�เคียง ให�นําความ
แจ�งต/อผู�ใหญ/บ�านท�องท่ีนั้นและรายงานให�ผู�ใหญ/บ�านของตนทราบ 

(๓) ถ�ามีคนจรเข�ามาในหมู/บ�านและสงสัยว/าไม/ได�มาโดยสุจริต ให�นําตัวส/งผู�ใหญ/บ�าน 
(๔) เม่ือมีเหตุร�ายเกิดข้ึนในหมู/บ�าน ต�องระงับเหตุปราบปราม ติดตามจับผู�ร�ายโดย

เต็มกําลัง 
(๕) เม่ือตรวจพบหรือตามจับได�สิ่งของใดท่ีมีไว�เป9นความผิดหรือได�ใช�หรือมีไว�เพ่ือใช�

ในการกระทําความผิดหรือได�มาโดยการกระทําความผิด ให�รีบนําส/งผู�ใหญ/บ�าน 
(๖) เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยว/าผู�ใดได�กระทําความผิดและกําลังจะหลบหนีให�ควบคุม

ตัวส/งผู�ใหญ/บ�าน 
(๗) ปฏิบัติตามคําสั่งของผู�ใหญ/บ�าน ซ่ึงสั่งการโดยชอบด�วยกฎหมาย 
 
มาตรา ๒๘ ตรี๒๓  ในหมู/บ�านหนึ่งให�มีคณะกรรมการหมู/บ�านประกอบด�วย 

ผู�ใหญ/บ�านเป9นประธาน ผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�าน สมาชิกสภาองคEกรปกครองส/วนท�องถ่ินท่ีมีภูมิลําเนาใน
หมู/บ�าน ผู�นําหรือผู�แทนกลุ/มหรือองคEกรในหมู/บ�าน เป9นกรรมการหมู/บ�านโดยตําแหน/ง และกรรมการ
หมู/บ�านผู�ทรงคุณวุฒิซ่ึงนายอําเภอแต/งต้ังจากผู� ซ่ึงราษฎรในหมู/บ�านเลือกเป9นกรรมการหมู/บ�าน
ผู�ทรงคุณวุฒิจํานวนไม/น�อยกว/าสองคนแต/ไม/เกินสิบคน 

คณะกรรมการหมู/บ�านมีหน�าท่ีช/วยเหลือ แนะนํา และให�คําปรึกษาแก/ผู�ใหญ/บ�าน 
เก่ียวกับกิจการอันเป9นอํานาจหน�าท่ีของผู�ใหญ/บ�าน และปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามกฎหมาย หรือระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ หรือท่ีนายอําเภอมอบหมาย หรือท่ีผู�ใหญ/บ�านร�องขอ 

ให�คณะกรรมการหมู/บ�านเป9นองคEกรหลักท่ีรับผิดชอบในการบูรณาการจัดทํา
แผนพัฒนาหมู/บ�าน และบริหารจัดการกิจกรรมท่ีดําเนินงานในหมู/บ�านร/วมกับองคEกรอ่ืนทุกภาคส/วน 

ผู�นําหรือผู�แทนกลุ/มหรือองคEกรใดจะมีสิทธิเป9นกรรมการหมู/บ�านตามวรรคหนึ่ง ให�
เป9นไปตามหลักเกณฑEท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

กรรมการหมู/บ�านผู�ทรงคุณวุฒิต�องมีคุณสมบัติเช/นเดียวกับผู�มีสิทธิเลือกผู�ใหญ/บ�าน 
วิธีการเลือกและการแต/งต้ัง วาระการดํารงตําแหน/ง และการพ�นจากตําแหน/งของ

กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ และการปฏิบัติหน�าท่ี การประชุม และการวินิจฉัยชี้ขาด ของคณะกรรมการ
หมู/บ�านให�เป9นไปตามหลักเกณฑEและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

ค/าใช�จ/ายในการจัดประชุมคณะกรรมการหมู/บ�าน ให�กระทรวงมหาดไทยจ/ายเป9นเงิน
อุดหนุนให�ตามหลักเกณฑEท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๒๘ จัตวา๒๔  ในการปฏิบัติหน�าท่ีเก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบร�อย ให�

ผู�ใหญ/บ�านและผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านฝPายรักษาความสงบใช�อาวุธปUนของทางราชการได� 
                                                 

๒๓ มาตรา ๒๘ ตรี แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

๒๔ มาตรา ๒๘ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การเก็บรักษาและการใช�อาวุธปUนให�เป9นไปตามข�อบังคับของกระทรวงมหาดไทย 
 

หมวดท่ี ๔ 
ว/าด�วยลักษณะปกครองตําบล 

   
 

ตอน ๑ 
การต้ังตําบล 

   
 

มาตรา ๒๙  หลายหมู/บ�านรวมกันราว ๒๐ หมู/บ�าน ให�จัดเป9นตําบล ๑ และเม่ือ
สมุหเทศาภิบาลเห็นชอบด�วยแล�ว ให�ผู�ว/าราชการเมืองกําหนดหมายเขตตําบลนั้นให�ทราบได� โดยชัด
ว/าเพียงใดทุกด�าน ถ�าท่ีหมายเขตไม/มีลําห�วย, หนอง, คลอง, บึง, บาง หรือสิ่งใดเป9นสําคัญ ก็ให�จัดให�มี
หลักปSกหมายเขตไว�เป9นสําคัญ 

 
มาตรา ๒๙ ทวิ๒๕  ในตําบลหนึ่งให�มีกํานันคนหนึ่ง มีอํานาจหน�าท่ีปกครองราษฎรท่ี

อยู/ในเขตตําบลนั้น กํานันจะได�รับเงินเดือนแต/มิใช/จากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน 
ในตําบลหนึ่งให�มีคณะกรรมการตําบลคณะหนึ่ง มีหน�าท่ีเสนอข�อแนะนําและให�

คําปรึกษาต/อกํานัน เก่ียวกับกิจการท่ีจะปฏิบัติตามอํานาจหน�าท่ีของกํานัน 
คณะกรรมการตําบลประกอบด�วยกํานันท�องท่ี ผู�ใหญ/บ�านทุกหมู/บ�านในตําบลและ

แพทยEประจําตําบล เป9นกรรมการตําบลโดยตําแหน/ง และครูประชาบาลในตําบลหนึ่งคน กรรมการ
หมู/บ�านผู�ทรงคุณวุฒิหมู/บ�านละหนึ่งคน เป9นกรรมการตําบลผู�ทรงคุณวุฒิ โดยนายอําเภอเป9นผู�
คัดเลือกแล�วรายงานไปยังผู�ว/าราชการจังหวัด เพ่ือออกหนังสือสําคัญให�ไว�เป9นหลักฐานและให�ถือว/าผู�
นั้นเป9นกรรมการตําบลผู�ทรงคุณวุฒิตั้งแต/วันท่ีผู�ว/าราชการจังหวัดออกหนังสือสําคัญ 

กรรมการตําบลผู�ทรงคุณวุฒิอยู/ในตําแหน/งคราวละห�าปR 
นอกจากออกจากตําแหน/งตามวาระ กรรมการตําบลผู�ทรงคุณวุฒิต�องออกจาก

ตําแหน/งเพราะพ�นจากตําแหน/งครูประชาบาลหรือกรรมการหมู/บ�านผู�ทรงคุณวุฒิ 
ถ�าตําแหน/งกรรมการตําบลผู�ทรงคุณวุฒิว/างลง ให�มีการคัดเลือกข้ึนแทนให�เต็ม

ตําแหน/งท่ีว/างและให�อยู/ในตําแหน/งตามวาระของผู�ซ่ึงตนแทน 
การคัดเลือกกรรมการตําบลผู�ทรงคุณวุฒิข้ึนแทนตําแหน/งท่ีว/าง ให�กระทําภายในหก

สิบวันนับแต/วันท่ีตําแหน/งนั้นว/าง ถ�าตําแหน/งนั้นว/างลงก/อนถึงกําหนดออกตามวาระไม/เกินหนึ่งร�อย
แปดสิบวัน จะไม/คัดเลือกข้ึนแทนก็ได� 

 
มาตรา ๒๙ ตรี๒๖  ในการประชุมคณะกรรมการตําบลต�องมีกรรมการตําบลมา

ประชุมไม/น�อยกว/าก่ึงจํานวน จึงจะเป9นองคEประชุม ให�กํานันเป9นประธาน การวินิจฉัยชี้ขาดให�ถือเสียง 
ข�างมาก ถ�าคะแนนเสียงเท/ากัน ให�ประธานออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป9นเสียงชี้ขาด 
                                                 

๒๕ มาตรา ๒๙ ทวิ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๒๖ มาตรา ๒๙ ตรี แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
ตอน ๒ 

การต้ังกํานันและกํานันออกจากตําแหน/ง 
   

 
มาตรา ๓๐๒๗ ให�นายอําเภอเป9นประธานประชุมผู�ใหญ/บ�านในตําบลนั้น เพ่ือ

ปรึกษาหารือคัดเลือกผู�ใหญ/บ�านคนหนึ่งในตําบลนั้นข้ึนเป9นกํานัน เม่ือผู�ใหญ/บ�านท่ีมาประชุมเห็นชอบ
คัดเลือกผู�ใดแล�วให�นายอําเภอคัดเลือกผู�นั้นเป9นกํานัน 

ในกรณีท่ีมีผู�สมควรได�รับการคัดเลือกเป9นกํานันมากกว/าหนึ่งคน ให�นายอําเภอจัดให�
มีการออกเสียงลงคะแนน เม่ือผู�ใหญ/บ�านคนใดได�รับคะแนนสูงสุดให�นายอําเภอคัดเลือกผู�นั้นเป9น
กํานัน ในกรณีท่ีได�รับคะแนนเท/ากัน ให�ใช�วิธีจับสลาก 

การลงคะแนนต�องเป9นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม และให�กระทําโดยวิธีลับตาม
หลักเกณฑEและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เม่ือคัดเลือกผู�ใดเป9นกํานันตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล�ว ให�นายอําเภอรายงานไป
ยังผู�ว/าราชการจังหวัดเพ่ือออกหนังสือสําคัญให�ไว�เป9นหลักฐาน 

การประชุมผู�ใหญ/บ�านตามวรรคหนึ่งต�องมีผู�ใหญ/บ�านมาประชุมไม/น�อยกว/าก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนผู�ใหญ/บ�านท้ังหมดท่ีมีอยู/ในตําบลนั้น จึงเป9นองคEประชุม 

ให�นําบทบัญญัติในวรรคห�าและวรรคหกของมาตรา ๑๓ มาใช�บังคับกับการเลือก
กํานันด�วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๑๒๘  กํานันต�องออกจากตําแหน/งด�วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต/อไปนี้ 
(๑) เม่ือต�องออกจากผู�ใหญ/บ�าน 
(๒) ได�รับอนุญาตให�ลาออก 
(๓) ยุบตําบลท่ีปกครอง 
(๔) เม่ือข�าหลวงประจําจังหวัดสั่งให�ออกจากตําแหน/งเพราะพิจารณาเห็นว/า

บกพร/องในทางความประพฤติ หรือความสามารถไม/พอแก/ตําแหน/ง 
(๕) ต�องถูกปลดหรือไล/ออกจากตําแหน/ง 
การออกจากตําแหน/งกํานันนั้นให�ออกจากตําแหน/งผู�ใหญ/บ�านด�วย เว�นแต/การออก

ตาม (๒) (๓) และ (๔) ไม/ต�องออกจากตําแหน/งผู�ใหญ/บ�าน 
 
มาตรา ๓๒๒๙  ในกรณีท่ีตําแหน/งกํานันว/างลง ให�คัดเลือกกํานันข้ึนใหม/ภายใน

กําหนดเวลาสี่สิบห�าวันนับแต/วันท่ีนายอําเภอได�ทราบการว/างนั้น 
หากมีความจําเป9นไม/อาจจัดให�มีการคัดเลือกกํานันภายในกําหนดตามวรรคหนึ่งได� 

ให�ผู�ว/าราชการจังหวัดขยายเวลาออกไปได�เท/าท่ีจําเป9น และในระหว/างท่ียังมิได�มีการเลือกกํานัน ผู�ว/า
                                                 

๒๗ มาตรา ๓๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๑ 
๒๘ มาตรา ๓๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช 

๒๔๘๖ 
๒๙ มาตรา ๓๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ราชการจังหวัดจะแต/งต้ังบุคคลผู�มีคุณสมบัติและไม/มีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๑๒ เป9นผู�รักษาการ
กํานันจนกว/าจะมีการคัดเลือกกํานันก็ได� 

 
มาตรา ๓๓  ถ�ากํานันทําการในหน�าท่ีไม/ได� ในชั่วคราวเวลาใด เช/นไปทางไกล เป9น

ต�น ให�มอบอํานาจและหน�าท่ีไว�แก/ผู�ใหญ/บ�านคนใดคนหนึ่ง ซ่ึงอยู/ในตําบลเดียวกันให�ทําการแทน และ
ให�ผู�แทนนี้มีอํานาจเต็มท่ีในตําแหน/งกํานัน แต/การท่ีกํานันจะมอบหมายหน�าท่ีให�แก/ผู�ใหญ/บ�านทําการ
แทนเช/นนี้ ให�บอกผู�ใหญ/บ�านท้ังหลายในตําบลเดียวกันและบอกกรมการอําเภอให�ทราบไว�ด�วย 

 
ตอน ๓ 

หน�าท่ีและอํานาจของกํานัน 
   

 
มาตรา ๓๔  บรรดาการท่ีจะตรวจตรารักษาความปกติเรียบร�อยในตําบล คือ การท่ี

จะว/ากล/าวราษฎรในตําบลนั้น ให�ประพฤติตามพระราชกําหนดกฎหมายก็ดี หรือการท่ีจะปXองกัน
ภยันตรายและรักษาความสุขสําราญของราษฎรในตําบลนั้นก็ดี หรือการท่ีจะรับกิจสุขทุกขEของราษฎร
ในตําบลนั้นข้ึนร�องเรียนต/อผู�ว/าราชการเมือง กรมการอําเภอ และจะรับข�อราชการมาประกาศแก/
ราษฎรในตําบลนั้นก็ดี หรือท่ีจะจัดการตามพระราชกําหนด กฎหมาย เช/นการตรวจและนําเก็บภาษี
อากรในตําบลนั้นก็ดี การท้ังนี้อยู/ในหน�าท่ีของกํานันผู�เป9นนายตําบล ผู�ใหญ/บ�านท้ังปวงในตําบลนั้น 
และแพทยEประจําตําบลจะต�องช/วยกันเอาเป9นธุระจัดการให�เรียบร�อยได�ตามสมควรแก/หน�าท่ี 

 
มาตรา ๓๔ ทวิ๓๐  นอกจากอํานาจหน�าท่ีท่ีกล/าวโดยเฉพาะให�เป9นอํานาจหน�าท่ีของ

กํานัน ให�กํานันมีอํานาจหน�าท่ีเช/นเดียวกับผู�ใหญ/บ�านด�วย 
 
มาตรา ๓๕  กํานันมีหน�าท่ีและอํานาจในการท่ีเก่ียวด�วยความอาญา ดังต/อไปนี้ คือ 
ข�อ ๑ เม่ือทราบข/าวว/า มีการกระทําผิดกฎหมายเกิดข้ึน หรือสงสัยว/าได�เกิดข้ึนใน

ตําบลของตน ต�องแจ�งความต/อกรมการอําเภอให�ทราบ 
ข�อ ๒ เม่ือทราบข/าวว/ามีการกระทําผิดกฎหมายเกิดข้ึน หรือสงสัยว/าได�เกิดข้ึนใน

ตําบลท่ีใกล�เคียงต�องแจ�งความต/อกํานันนายตําบลนั้นให�ทราบ 
ข�อ ๓ เม่ือปรากฏว/า ผู�ใดกําลังจะกระทําผิดกฎหมายก็ดี หรือมีเหตุควรสงสัยว/าเป9น

ผู�ท่ีได�กระทําผิดกฎหมายก็ดี ให�จับผู�นั้นไว� และรีบนําส/งต/อกรมการอําเภอ 
ข�อ ๔ ถ�ามีหมายหรือมีคําสั่งตามหน�าท่ีราชการให�จับผู�ใดในตําบลนั้น เป9นหน�าท่ีของ

กํานันท่ีจะจับผู�นั้นแล�วรีบส/งต/อกรมการอําเภอตามสมควร 
ข�อ ๕ เม่ือเจ�าพนักงานผู�มีหน�าท่ีออกหมายสั่งให�ค�นหรือให�ยึด กํานันต�องจัดการให�

เป9นไปตามหมาย 
ข�อ ๖ ถ�ามีผู�มาขออายัติตัวคนหรือสิ่งของก็ดีหรือผู�ต�องโจรกรรม จะทํากฎหมายตรา

สิน หรือมีผู�จะขอชันสูตรบาดแผลก็ดี ท้ังนี้ให�กํานันสืบสวนฟSงข�อความแล�วรีบนําตัวขอและผู�ต�องอายัติ 
                                                 

๓๐ มาตรา ๓๔ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช 
๒๔๘๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

และทรัพยEสิ่งของบรรดาท่ีจะพาไปด�วยนั้นไปยังกรมการอําเภอ ถ�าสิ่งของอย/างใดจะพาไปไม/ได� ก็ให�
กํานันชันสูตรให�รู�เห็น แล�วนําความไปแจ�งต/อกรมการอําเภอในขณะนั้น 

 
มาตรา ๓๖  ถ�ากํานันรู�เห็นเหตุทุกขEร�อนของราษฎร หรือการแปลกประหลาด

เกิดข้ึนในตําบลต�องรีบรายงานต/อกรมการอําเภอให�ทราบ 
 
มาตรา ๓๗  ถ�าเกิดจลาจลก็ดี ฆ/ากันตายก็ดี ชิงทรัพยEก็ดี ปล�นทรัพยEก็ดี ไฟไหม�ก็ดี 

หรือเหตุร�ายสําคัญอย/างใด ๆ ในตําบลของตน หรือในตําบลท่ีใกล�เคียงอันสมควรจะช/วยได�ก็ดี หรือมี
ผู�ร�ายแต/ท่ีอ่ืนมาม่ัวสุมในตําบลนั้นก็ดี หรือมีเหตุควรสงสัยว/าลูกบ�านในตําบลนั้น บางคนจะเก่ียวข�อง
เป9นโจรผู�ร�ายก็ดี เป9นหน�าท่ีของกํานันจะต�องเรียกผู�ใหญ/บ�านและลูกบ�านในตําบลออกช/วยต/อสู�ติดตาม
จับผู�ร�ายหรือติดตามเอาของกลางคืน หรือดับไฟ หรือช/วยอย/างอ่ืนตามควรแก/การโดยเต็มกําลัง 

 
มาตรา ๓๘  ให�กํานันดูแลคนเดินทาง ซ่ึงไม/มีเหตุควรสงสัยว/าจะเป9นผู�ร�าย ให�ได�มีท่ี

พักตามควร 
 
มาตรา ๓๙  ถ�าผู�เดินทางด�วยราชการจะต�องการคนนําทาง หรือขาดแคลนพาหนะ

เสบียงอาหารลงในระหว/างทาง และจะร�องขอต/อกํานันให�ช/วยสงเคราะหE กํานันต�องช/วยจัดหาให�
ตามท่ีจะทําได� ถ�าหากว/าการท่ีจะช/วยเหลือนั้นจะต�องออกราคาค/าจ�างเพียงใด ให�กํานันเรียกเอาแก/ผู�
เดินทางนั้น 

 
มาตรา ๔๐๓๑  กํานันต�องร/วมมือและช/วยเหลือนายอําเภอและองคEกรปกครองส/วน

ท�องถ่ินในการดูแลรักษาและคุ�มครองปXองกันท่ีดินอันเป9นสาธารณสมบัติของแผ/นดิน และสิ่งซ่ึงเป9น
สาธารณประโยชนEอ่ืนอันอยู/ในตําบลนั้น 

 
มาตรา ๔๑  กํานันต�องรักษาบัญชีสํามะโนครัว และทะเบียนบัญชีของรัฐบาลใน

ตําบลนั้น และคอยแก�ไขเพ่ิมเติมให�ถูกต�องกับบัญชีของผู�ใหญ/บ�าน 
 
มาตรา ๔๒  กํานันต�องทําบัญชีสิ่งของ ซ่ึงต�องภาษีอากรในแขวงนั้นยื่นต/อกรมการ

อําเภอและนําราษฎรไปเสียภาษีอากรตามพระราชบัญญัติภาษีอากร 
 
มาตรา ๔๓  กํานันกระทําการตามหน�าท่ีจะเรียกผู�ใดมาหารือให�ช/วยก็ได� 
 
มาตรา ๔๔  ในตําบล ๑ ให�มีสารวัตรสําหรับเป9นผู�ช/วยและรับใช�สอยของกํานัน ๒ 

คน ผู�ท่ีจะเป9นสารวัตรนี้แล�วแต/กํานันจะขอร�องให�ผู�ใดเป9น แต/ต�องได�รับความเห็นชอบของผู�ว/า
ราชการเมืองด�วยจึงเป9นได� และกํานันมีอํานาจเปลี่ยนสารวัตรได� 

 
                                                 

๓๑ มาตรา ๔๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ตอน ๔ 
แพทยEประจําตําบล การต้ังและหน�าท่ี 

   
 

มาตรา ๔๕  ในตําบล ๑ ให�กํานันและผู�ใหญ/บ�านประชุมพร�อมกันเลือกผู�ท่ีมีความรู�
ในวิชาแพทยE เป9นแพทยEประจําตําบลคน ๑ สําหรับจัดการปXองกันความไข�เจ็บของราษฎรในตําบลนั้น 

 
มาตรา ๔๖๓๒  การแต/งต้ังแพทยEประจําตําบล ให�ข�าหลวงประจําจังหวัดแต/งต้ังจาก

บุคคลผู�มีสัญชาติไทย และต�องแต/งต้ังจากผู�ท่ีมีถ่ินท่ีอยู/ในตําบลนั้น เว�นแต/ผู�ท่ีเป9นแพทยEประจําตําบล
ท่ีใกล�เคียงกันอยู/แล�ว และยอมกระทําการรวมเป9นสองตําบล ถ�าข�าหลวงประจําจังหวัดเห็นสมควรก็
แต/งต้ังได� 

 
มาตรา ๔๗  เหตุท่ีแพทยEประจําตําบลจะต�องออกจากตําแหน/งนั้น เหมือนกับเหตุท่ี

กํานันจะต�องออกจากตําแหน/งทุกประการ 
 
มาตรา ๔๘  แพทยEประจําตําบล มีหน�าท่ีดังกล/าวต/อไปนี้ คือ 
ข�อ ๑ ท่ีจะช/วยกํานันผู�ใหญ/บ�านคิดอ/านและจัดการรักษาความสงบเรียบร�อยใน

ตําบล ดังกล/าวไว�ในมาตรา ๓๖ และ ๕๒ แห/งพระราชบัญญัตินี้ 
ข�อ ๒ ท่ีจะคอยสังเกตตรวจตราความไข�เจ็บท่ีเกิดข้ึนแก/ราษฎรในตําบลนั้น และ

ตําบลท่ีใกล�เคียง ถ�าเกิดโรคภัยร�ายแรงเช/นอหิวาตกโรคก็ดี กาฬโรคก็ดี ไข�ทรพิษก็ดี ต�องคิดปXองกัน 
ด�วยแนะนํากํานันผู�ใหญ/บ�านให�สั่งราษฎรให�จัดการปXองกันโรคเช/นทําความสะอาดเป9นต�น และแพทยE
ประจําตําบลต�องเท่ียวตรวจตราชี้แจงแก/ราษฎรด�วย 

ข�อ ๓ การปXองกันโรคภัยในตําบลนั้น เช/น ปลูกทรพิศมE ปXองกันไข�ทรพิษก็ดี ท่ีจะมี
ยาแก�โรคไว�สําหรับตําบลก็ดี ดูแลอย/าให�ในตําบลนั้นมีสิ่งโสโครกอันเป9นเชื้อโรคก็ดี การเหล/านี้อยู/ใน
หน�าท่ีแพทยEประจําตําบล ๆ จะต�องคิดอ/านกับแพทยEประจําเมือง และกํานันผู�ใหญ/บ�านในตําบลนั้นให�
สําเร็จตลอดไป 

ข�อ ๔ ถ�าโรคภัยร�ายกาจ เช/น อหิวาตกโรค กาฬโรค ไข�ทรพิษ โรคระบาดปศุสัตวE 
เกิดข้ึนในตําบลนั้น แพทยEประจําตําบลต�องรีบรายงานยังกรมการอําเภอ ให�ทราบโดยทันที และต/อไป
เนือง ๆ จนกว/าจะสงบโรค 

 
มาตรา ๔๙  แพทยEประจําตําบลมีสังกัดข้ึนอยู/ในแพทยEประจําเมือง แพทยEประจํา

เมืองมีหน�าท่ีจะต�องตรวจตราแนะนําการงานในหน�าท่ีแพทยEประจําตําบลในเมืองนั้นท่ัวไป 
 

ตอน ๕ 
การประชุมกํานัน ผู�ใหญ/บ�าน กรรมการตําบล กรรมการหมู/บ�าน 

แพทยEประจําตําบล และวินัยของกํานัน ผู�ใหญ/บ�าน แพทยEประจําตําบล 
                                                 

๓๒ มาตรา ๔๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช 
๒๔๘๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

และผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�าน๓๓ 
   

 
มาตรา ๕๐  เม่ือกํานันเห็นว/ามีการอันใดเนื่องในการรักษาความปกติเรียบร�อยใน

ตําบลสมควรจะปรึกษาหารือกันในระหว/างกํานันผู�ใหญ/บ�านท้ังปวง และแพทยEประจําตําบล กํานันก็มี
อํานาจท่ีจะเรียกมาประชุมปรึกษาหารือกัน และให�เอาเสียงท่ีเห็นพร�อมกันโดยมากเป9นท่ีชี้ขาดตกลง
ในการท่ีปรึกษาหารือกันนั้น 

 
มาตรา ๕๑๓๔  ให�กํานันเรียกผู�ใหญ/บ�านและแพทยEประจําตําบลมาประชุมเพ่ือ

ปรึกษาหารือการท่ีจะรักษาหน�าท่ีในตําบลให�เรียบร�อย ไม/น�อยกว/าเดือนละหนึ่งครั้ง 
ให�ผู�ใหญ/บ�านเรียกประชุมคณะกรรมการหมู/บ�านตามครั้งคราวท่ีเห็นสมควรหรือเม่ือ

กรรมการมีจํานวนไม/น�อยกว/าก่ึงร�องขอให�มีการประชุม แต/เม่ือรวมปRหนึ่งจะต�องมีการประชุมไม/น�อย
กว/าหกครั้ง 

ให�กํานันเรียกประชุมคณะกรรมการตําบลไม/น�อยกว/าเดือนละหนึ่งครั้ง 
 
มาตรา ๕๒  ถ�ามีเหตุสงสัยว/าผู�ใดในตําบลนั้น แสดงความอาฆาตมาดร�ายแก/ผู�อ่ืนก็ดี 

หรือเป9นคนจรจัดไม/ปรากฏการทํามาหาเลี้ยงชีพ และไม/สามารถจะชี้แจงความบริสุทธิ์ของตนได�ก็ดี 
ให�กํานันเรียกประชุมผู�ใหญ/บ�านสืบสวน ถ�ามีหลักฐานควรเชื่อว/าเป9นความจริง ก็ให�เอาตัวผู�นั้นส/ง
กรมการอําเภอไปฟXองร�องเอาโทษตามมาตรา ๓๐ แห/งประมวลกฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๕๓  เม่ือมีผู�ใหญ/บ�านนําคนจรแปลกหน�านอกสํามะโนครัวตําบลมาส/งกํานัน

ตามความในมาตรา ๒๗ ข�อ ๖ ให�กํานันปรึกษาหารือกับผู�ใหญ/บ�าน เม่ือเห็นสมควรจะขับไล/คนผู�นั้น
ออกไปเสียจากท�องท่ีตําบลนั้นก็ได� 

 
มาตรา ๕๔  ถ�าลูกบ�านผู�ใดไปต้ังทับกระท/อมหรือเรือนโรงอยู/ในท่ีเปลี่ยวในตําบลนั้น 

ซ่ึงน/ากลัวจะเป9นอันตรายด�วยโจรผู�ร�ายหรือน/าสงสัยว/าจะเป9นสํานักโจรผู�ร�าย การอย/างนี้ให�กํานันกับ
ผู�ใหญ/บ�านในตําบลนั้นประชุมปรึกษากันดู เม่ือเห็นเป9นการสมควรแล�วจะบังคับให�ลูกบ�านคนนั้นย�าย
เข�ามาอยู/เสียในหมู/บ�านราษฎรก็ได� และให�นําความแจ�งต/อกรมการอําเภอด�วย 

 
มาตรา ๕๕  ถ�าราษฎรคนใดท้ิงให�บ�านเรือนชํารุดรุงรัง หรือปล/อยให�โสโครกโสมม

อาจจะเป9นเหตุให�เกิดอันตรายแก/ผู�อยู/ในท่ีนั้นหรือผู�ท่ีอยู/ใกล�เคียงกัน หรือผู�ท่ีไปมา หรือให�เกิดอัคคีภัย
หรือโรคภัย ให�กํานันผู�ใหญ/บ�านและแพทยEประจําตําบลปรึกษากัน ถ�าเห็นควรจะบังคับให�ผู�ท่ีอยู/ในท่ี
นั้นแก�ไขเสียให�ดี ก็บังคับได� ถ�าผู�นั้นไม/ทําตามบังคับ  ก็ให�กํานันนําความร�องเรียนต/อกรมการอําเภอ 

 
                                                 

๓๓ ช่ือตอน ๕ ของหมวดท่ี ๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี 
๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๓๔ มาตรา ๕๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช 
๒๔๘๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๕๖  ในเวลาใดจะมีอันตรายแก/การทํามาหากินของลูกบ�านในตําบลนั้น เช/น 
มีเหตุโรคภัยไข�เจ็บติดต/อเกิดข้ึน หรือน้ํามากหรือน้ําน�อยเกินไปเป9นต�น ให�กํานันผู�ใหญ/บ�านและแพทยE
ประจําตําบลปรึกษาหารือกันในการท่ีจะปXองกันแก�ไขเยียวยาภยันตรายด�วยอาการท่ีแนะนําลูกบ�านให�
ทําอย/างใด หรือลงแรงช/วยกันได�ประการใด กํานันมีอํานาจท่ีจะบังคับการนั้นได� ถ�าเห็นเป9นการเหลือ
กําลังให�ร�องเรียนต/อกรมการอําเภอ และผู�ว/าราชการเมืองขอกําลังรัฐบาลช/วย 

 
มาตรา ๕๗  ในการท่ีจะสํารวจสํามะโนครัวและทะเบียนบัญชีต/าง ๆ เพ่ือประโยชนE

ในราชการ เช/นการท่ีจะสํารวจสํามะโนครัวและทําบัญชีไร/นา และสิ่งของต�องพิกัดภาษีอากรในตําบล
นั้น กํานันจะเรียกผู�ใหญ/บ�านท้ังปวงประชุมตรวจทําบัญชีให�ถูกต�อง และให�ลงชื่อพร�อมกันเป9นพยาน
ในบัญชีท่ีจะยื่นต/อเจ�าพนักงานก็ได� 

 
มาตรา ๕๘  ในการท่ีจะทํารายงานประจําหรือรายงานจรอย/างใด ๆ ยื่นต/อกรมการ

อําเภอ กํานันจะเรียกประชุมผู�ใหญ/บ�านและแพทยEประจําตําบลในตําบลนั้นพร�อมกันตรวจสอบก/อน 
และจะให�ลงชื่อเป9นพยานในรายงานนั้นก็ได� 

 
มาตรา ๕๙  ในเวลาท่ีผู�ว/าราชการเมือง หรือกรมการอําเภอ มีหมายให�ประกาศข�อ

ราชการอันใดแก/ราษฎร กํานันจะเรียกประชุมผู�ใหญ/บ�านในตําบลนั้นพร�อมกันชี้แจงให�เป9นท่ีเข�าใจข�อ
ราชการอันนั้นแล�วให�รับข�อราชการไปประกาศแก/ราษฎรอีกชั้นหนึ่งก็ได� 

 
มาตรา ๖๐  ในเวลาใดมีการนักขัตฤกษE หรือประชุมชนเป9นการใหญ/ในตําบลนั้น 

กํานันจะเรียกผู�ใหญ/บ�านและแพทยEประจําตําบลพร�อมกันมาช/วยพิทักษEรักษาความเรียบร�อยในท่ีอัน
นั้น ถ�าและเห็นเป9นการจําเป9นแล�ว จะขอแรงราษฎรมาช/วยด�วยก็ได� 

 
มาตรา ๖๑  เวลาข�าราชการผู�ใหญ/หรือผู�บังคับบัญชาโดยตรงมาตรวจราชการใน

ท�องท่ี กํานันจะเรียกผู�ใหญ/บ�านและแพทยEในตําบลประชุมพร�อมกันเพ่ือแจ�งข�อราชการ หรือฟSง
ราชการก็ได� 

 
มาตรา ๖๑ ทวิ๓๕  กํานัน ผู�ใหญ/บ�าน และแพทยEประจําตําบลต�องรักษาวินัยโดย

เคร/งครัดอยู/เสมอ ผู�ใดฝPาฝUนให�ถือว/าผู�นั้นกระทําผิดต�องได�รับโทษ 
วินัยและโทษผิดวินัยให�ใช�กฎหมายว/าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
อํานาจการลงโทษ กํานัน ผู�ใหญ/บ�าน และแพทยEประจําตําบลให�เป9นไปดังนี้ 
(๑) กํานันมีอํานาจลงโทษภาคทัณฑEผู�ใหญ/บ�าน 
(๒) นายอําเภอมีอํานาจลงโทษกํานัน ผู�ใหญ/บ�าน และแพทยEประจําตําบลดังนี้ 

(ก) ลดอันดับเงินเดือนไม/เกินหนึ่งอันดับ 
(ข) ตัดเงินเดือน โดยเทียบในฐานะเป9นผู�บังคับบัญชาชั้นหัวหน�าแผนกกับ

ผู�กระทําผิดชั้นเสมียนพนักงาน ตามท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายว/าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือน 
                                                 

๓๕ มาตรา ๖๑ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช 
๒๔๘๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(ค) ลงโทษภาคทัณฑE 
เม่ือกํานันผู�ใหญ/บ�านคนใดถูกฟXองในคดีอาญา เว�นแต/คดีความผิดในลักษณะฐาน

ลหุโทษ หรือความผิดอันได�กระทําโดยประมาท หรือมีกรณีท่ีต�องหาว/าทําผิดวินัยอย/างร�ายแรง ถูก
สอบสวนเพ่ือไล/ออกหรือปลดออก ถ�านายอําเภอเห็นว/าจะคงให�อยู/ในตําแหน/งจะเป9นการเสียหายแก/
ราชการจะสั่งให�พักหน�าท่ีก็ได� แล�วรายงานให�ข�าหลวงประจําจังหวัดทราบการสั่งให�กลับเข�ารับหน�าท่ี
ตลอดถึงการวินิจฉัยว/าจะควรจ/ายเงินเดือนระหว/างพักให�เพียงใดหรือไม/ ให�ข�าหลวงประจําจังหวัดเป9น
ผู�พิจารณาสั่ง อนุโลมตามกฎหมายว/าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือน 

(๓) ข�าหลวงประจําจังหวัดมีอํานาจลงโทษ กํานัน ผู�ใหญ/บ�านและแพทยEประจํา
ตําบลในทุกสถาน ในกรณีการลดอันดับและตัดเงินเดือน ให�เทียบข�าหลวงประจําจังหวัดในฐานะเป9น
ผู�บังคับบัญชาชั้นหัวหน�ากอง และกํานัน ผู�ใหญ/บ�าน แพทยEประจําตําบลเป9นชั้นเสมียนพนักงานตามท่ี
กําหนดไว�ในกฎหมายว/าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือน 

โดยเฉพาะโทษปลด หรือไล/ออก ถ�ากํานัน ผู�ใหญ/บ�านและแพทยEประจําตําบลผู�ถูก
ลงโทษเห็นว/าตนไม/ได�รับความเป9นธรรม ก็มีสิทธิ์ร�องทุกขEต/อกระทรวงมหาดไทย 

การร�องทุกขEให�ทําคําร�องลงลายมือชื่อยื่นต/อนายอําเภอภายในกําหนดสิบห�าวันนับ
แต/วันได�ทราบคําสั่งการลงโทษเพ่ือนายอําเภอจักได�เสนอต/อไปยังข�าหลวงประจําจังหวัดและ
กระทรวงมหาดไทยตามลําดับ ภายในกําหนดสิบห�าวันนับแต/วันได�รับคําร�องทุกขE พร�อมด�วยคําชี้แจง 
ถ�าจะพึงมี ให�กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจสั่งให�ยกคําร�องทุกขEหรือเพิกถอนคําสั่งการลงโทษหรือลด
โทษ 

 
มาตรา ๖๑ ตรี๓๖  ให�นําความในมาตรา ๖๑ ทวิ เฉพาะท่ีเก่ียวกับผู�ใหญ/บ�านมาใช�

บังคับแก/ผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านฝPายปกครองและผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านฝPายรักษาความสงบโดยอนุโลม 
 

หมวดท่ี ๕ 
ว/าด�วยลักษณะปกครองอําเภอ 

   
 

ตอน ๑ 
การต้ังอําเภอและก่ิงอําเภอ 

   
 

มาตรา ๖๒  ท�องท่ีหลายตําบลอันสมควรอยู/ในความปกครองอันเดียวกันได� ให�
จัดเป9นอําเภอ ๑ 

 
มาตรา ๖๓  ลักษณะการต้ังอําเภอ ให�สมุหเทศาภิบาลจัดการดังนี้ คือ 
ข�อ ๑ ให�กําหนดเขตท�องท่ีอําเภอ มีเครื่องหมายและจรดเขตอําเภออ่ืนทุกด�าน อย/า

ให�มีท่ีว/างเปล/าอยู/นอกเขตอําเภอ 

                                                 
๓๖ มาตรา ๖๑ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข�อ ๒ ให�กําหนดจํานวนตําบลท่ีรวมเข�าเป9นอําเภอและให�กําหนดเขตตําบลให�ตรง
กับเขตอําเภอ ถ�ามีท่ีว/างเปล/า เช/น ทุ/งหรือปPาเป9นต�นอยู/ใกล�เคียงท�องท่ีอําเภอใด หรือจะตรวจตรา
ปกครองได�สะดวกจากอําเภอใด ก็ให�สมุหเทศาภิบาลกําหนดท่ีว/างนั้นเป9นท่ีฝากในอําเภอนั้น 

ข�อ ๓ ให�กําหนดท่ีตั้งท่ีว/าการอําเภอให�อยู/ในท่ีซ่ึงจะทําการปกครองราษฎรในอําเภอ
นั้นได�สะดวก 

ข�อ ๔ ให�สมุหเทศาภิบาลบอกข�อกําหนดเหล/านี้เข�ามายังเสนาบดีในเวลาท่ีจะจัดต้ัง
อําเภอใหม/ เม่ือได�รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล�ว จึงประกาศต้ังอําเภอได� 

 
มาตรา ๖๔  อําเภอใดท�องท่ีกว�างขวางกรมการอําเภอจะไปตรวจตราให�ตลอดท�องท่ี

ได�โดยยาก แต/หากในท�องท่ีนั้นผู�คนไม/มากมายพอแก/จะต้ังข้ึนเป9นอําเภอ ๑ ต/างหากก็ดี หรือในท�องท่ี
อําเภอใดมีท่ีประชุมชนมากอยู/ห/างไกลจากท่ีว/าการอําเภอ กรมการอําเภอจะไปตรวจการไม/ได�ดัง
สมควร แต/จะต้ังท่ีประชุมแห/งนั้นข้ึนเป9นอําเภอต/างหาก ท�องท่ีจะเล็กไปก็ดี ถ�าความขัดข�องในการ
ปกครองมีข้ึนอย/างใดดังว/ามานี้ จะแบ/งท�องท่ีนั้นออกเป9นก่ิงอําเภอเพ่ือให�สะดวกแก/การปกครองก็ได� 
ให�พึงเข�าใจว/าการท่ีต้ังก่ิงอําเภอนั้น ให�ต้ังต/อเม่ือมีความจําเป9นในการปกครอง อําเภอ ๑ จะมีก่ิง
อําเภอเดียวหรือหลายก่ิงอําเภอก็ได� 

 
มาตรา ๖๕  การจัดต้ังก่ิงอําเภอใด ก็เสมอต้ังท่ีว/าการอําเภอนั้นเองข้ึนอีกแห/ง ๑ 

เพ่ือความสะดวกแก/การปกครอง การท่ีจะกําหนดจะต�องกําหนดแต/ว/าตําบลใด ๆ บ�าง ท่ีจะต�องอยู/ใน
ปกครองของก่ิงอําเภอ เม่ือสมุหเทศาภิบาลได�รับอนุญาตของเสนาบดีแล�ว ก็จัดต้ังก่ิงอําเภอได� 

 
ตอน ๒ 

การจัดต้ังกรมการอําเภอ 
   

 
มาตรา ๖๖  อําเภอ ๑ ให�มีพนักงานปกครองคณะ ๑ เรียกรวมกันว/า กรมการ

อําเภอ ๆ แยกเป9นรายตําแหน/ง ดังนี้ คือ 
(๑) นายอําเภอ หรือถ�าเป9นตําแหน/งพิเศษ เรียกว/าผู�ว/าราชการอําเภอ เป9นหัวหน�า

การปกครองท่ัวไปในอําเภอ และข้ึนตรงต/อผู�ว/าราชการเมือง มีอําเภอละคน ๑ 
(๒) ปลัดอําเภอเป9นผู�ช/วยและผู�แทนนายอําเภออยู/ในบังคับนายอําเภอ อําเภอ ๑ มี

จํานวนปลัดอําเภอมากน�อยตามสมควรแก/ราชการ 
(๓) สมุหEบัญชีอําเภอ คือ ข�าราชการมีสังกัดในกรมสรรพากรมีหน�าท่ีเป9นผู�ช/วย

นายอําเภอในการเก็บภาษีอากรและผลประโยชนEแผ/นดินอยู/ในบังคับนายอําเภอ 
 
มาตรา ๖๗  นายอําเภอ ปลัดอําเภอ สมุหEบัญชีซ่ึงรวมเรียกกันว/ากรมการอําเภอนี้ 

แม�มีตําแหน/งต/างกันย/อมมีหน�าท่ีและความรับผิดชอบรวมกันในการท่ีจะให�การปกครองอําเภอนั้น
เรียบร�อย และเม่ือตําแหน/งใดการมากเหลือมือ หรือว/าว/างพนักงานกรมการอําเภอ แม�อยู/ในตําแหน/ง
อ่ืน ต�องช/วยและต�องทําแทนกัน จะถือว/าเป9นพนักงานต/างกันนั้นไม/ได� 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๖๘  นายอําเภอมีอํานาจในส/วนธุรการฝPายพลเรือนเหนือข�าราชการทุก
แผนกท่ีประจํารักษาราชการในอําเภอนั้น อํานาจท่ีว/านี้ไม/มีแก/อําเภอท่ีต้ังท่ีว/าการเมือง หรือท่ีว/าการ
มณฑล 

 
มาตรา ๖๙๓๗  ในอําเภอหนึ่ง นอกจากมีกรมการอําเภอให�มีตําแหน/งเสมียน

พนักงานอยู/ในบังคับบัญชากรมการอําเภออีกมากน�อยตามสมควรแก/ราชการ กับมีปลัดอําเภอประจํา
ตําบลซ่ึงมีอํานาจบังคับบัญชาเหนือกํานัน ผู�ใหญ/บ�านและแพทยEประจําตําบลในตําบลนั้น 

ปลัดอําเภอประจําตําบลมีอํานาจหน�าท่ีเช/นเดียวกับกรมการอําเภอซ่ึงมีอยู/ตาม
กฎหมายว/าด�วยลักษณะปกครองท�องท่ี แต/รับผิดชอบในกิจการเฉพาะตําบลท่ีตนมีหน�าท่ีประจําอยู/ 

 
มาตรา ๗๐  พนักงานปกครองก่ิงอําเภอ จะมีกรมการอําเภอรองแต/นายอําเภอ

ตําแหน/งใดอยู/ประจําการ และจะมีเสมียนพนักงานอยู/ประจําทําการท่ีก่ิงอําเภอเท/าใด ท้ังนี้แล�วแต/จะ
สมควรแก/ราชการ แต/ผู�ท่ีเป9นใหญ/อยู/ประจําทําการท่ีก่ิงอําเภอต�องอยู/ในบังคับนายอําเภอ และทําการ
ในหน�าท่ีในเวลาท่ีนายอําเภอมิได�มาอยู/ท่ีก่ิงอําเภอเหมือนเป9นผู�แทนนายอําเภอฉะนั้น 

 
มาตรา ๗๑  อําเภอใดมีก่ิงอําเภอ การอย/างใดจะแยกเป9นส/วนไปสําหรับก่ิงอําเภอ 

และการอย/างใดควรรวมทําแต/ในท่ีว/าการอําเภอแห/งเดียว ท้ังนี้ผู�ว/าราชการเมืองมีอํานาจท่ีจะกําหนด
ได�โดยอนุมัติของสมุหเทศาภิบาล 

 
มาตรา ๗๒  การเลือกต้ังย�ายถอนนายอําเภอ ให�สมุหเทศาภิบาลมีอํานาจท่ีจะ

กระทําได� โดยอนุมัติของเสนาบดี 
 
มาตรา ๗๓  การเลือกต้ังย�ายถอนปลัดอําเภอสมุหบัญชีอําเภอ ให�ผู�ว/าราชการเมืองมี

อํานาจท่ีจะทําได� โดยอนุมัติของสมุหเทศาภิบาล สมุหเทศาภิบาลต�องบอกเข�ามายังเสนาบดีให�ทราบ
จงด�วยทุกคราว 

 
มาตรา ๗๔  การเลือกต้ังย�ายถอนเสมียนพนักงานในอําเภอ ให�ผู�ว/าราชการเมืองมี

อํานาจท่ีจะทําได� ต�องบอกให�สมุหเทศาภิบาลทราบด�วยจงทุกคราว 
 
มาตรา ๗๕  เวลาตําแหน/งปลัดอําเภอ หรือสมุหบัญชีอําเภอว/าง ให�นายอําเภอมี

อํานาจท่ีจะจัดผู�หนึ่งผู�ใดในขณะกรมการอําเภอ หรือเสมียนพนักงานคนหนึ่งคนใดเข�าทําการใน
ตําแหน/งนั้น ๆ ได�ชั่วคราว แต/ต�องรีบบอกไปยังผู�ว/าราชการเมือง และให�ผู�นั้นทําการในตําแหน/งนั้นไป
กว/าจะได�รับคําสั่งจากพนักงานผู�ใหญ/ให�เป9นประการใด 

เวลาตําแหน/งเสมียนพนักงานในอําเภอว/าง ให�นายอําเภอมีอํานาจท่ีจะจัดคนเข�าทํา
การในตําแหน/งนั้น ๆ ได�ชั่วคราว แต/ต�องบอกขออนุมัติของผู�ว/าราชการเมืองภายในเดือน ๑ แล�วแต/
ผู�ว/าราชการเมืองจะต้ังผู�นั้นหรือผู�อ่ืนให�เป9นแทนในตําแหน/งท่ีว/าง 
                                                 

๓๗ มาตรา ๖๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช 
๒๔๘๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๗๖  บรรดาข�าราชการซ่ึงมีสังกัดทําราชการอยู/ในท่ีว/าการอําเภอ นายอําเภอ

มีอํานาจท่ีจะให�ลาได�คราวละไม/เกิน ๑๕ วัน 
 
มาตรา ๗๗  ถ�าและผู�ใดมีเหตุอันนายอําเภอเห็นว/าจะให�ทําราชการอยู/ในตําแหน/งจะ

เสียราชการ นายอําเภอจะให�ผู�นั้นพักราชการเสียชั่วคราวก็ได� แต/ในการท่ีสั่งให�พักราชการนี้ ต�องบอก
ให�ผู�ว/าราชการเมืองทราบภายใน ๑๕ วัน คําตัดสินเป9นเด็ดขาดในเรื่องนั้นให�เป9นหน�าท่ีของผู�มีอํานาจ
ท่ีจะต้ังตําแหน/งท่ีเกิดเหตุนั้น 

 
มาตรา ๗๘  ให�มีดวงตราประจําตําแหน/งนายอําเภอ และดวงตราสําหรับนายก่ิง

อําเภอ สําหรับประทับกํากับลายมือท่ีลงชื่อในหนังสือสําคัญต/าง ๆ บรรดาหนังสือท่ีทําในนามและ
หน�าท่ีกรมการอําเภอ ห�ามมิให�ใช�ตราอ่ืนประทับ และตราประจําตําแหน/งนี้ในเวลาผู�ใดทําการแทน
หรือรั้งตําแหน/งนั้นก็ให�ใช�ได� 

 
มาตรา ๗๙  ในเวลาตําแหน/งนายอําเภอว/างก็ดี หรือนายอําเภอจะทําการในหน�าท่ี

ไม/ได�ชั่วคราวก็ดี ถ�าและสมุหเทศาภิบาลหรือผู�ว/าราชการเมืองมิได�มีคําสั่งเป9นอย/างอ่ืนแล�ว ให�กรมการ
อําเภอซ่ึงมียศสูงกว/าผู�อ่ืนเป9นผู�แทน 

 
มาตรา ๘๐  ผู�แทนมีอํานาจหน�าท่ีและความรับผิดชอบของตําแหน/งท่ีแทนนั้นทุก

อย/าง เว�นไว�แต/อํานาจอันเป9นส/วนบุคคล หรือท่ีมีข�อห�ามไว� โดยเฉพาะมิให�ผู�แทนทําได� 
 
มาตรา ๘๑  หน�าท่ีกรมการอําเภอท่ีกล/าวไว�ในพระราชบัญญัตินี้ก็ดี หรือในท่ีอ่ืนก็ดี 

ถ�ามิได�ระบุว/าเป9นหน�าท่ีเฉพาะนายอําเภอ หรือเฉพาะตําแหน/งใดในกรมการอําเภอไซร� ให�พึงเข�าใจว/า
เป9นหน�าท่ีและรับผิดชอบรวมกัน นายอําเภอเป9นหัวหน�าจะทําการนั้นเอง หรือจะมอบหมายให�
กรมการอําเภอคนใดทําโดยอนุมัติของนายอําเภอก็ได� แต/นายอําเภอจะหลีกความรับผิดชอบในการท้ัง
ปวง เพราะเหตุท่ีอ�างว/าได�ให�ผู�อ่ืนทําแทนนั้นไม/ได� 

 
มาตรา ๘๒  ในการท่ีจะฟSงบังคับบัญชาราชการท่ัวไป กรมการอําเภออยู/ในบังคับ

บัญชาผู�ว/าราชการเมืองโดยตรง จะลบล�างคําสั่งผู�ว/าราชการเมืองได� แต/ผู�สําเร็จราชการมณฑลหรือ
เสนาบดีเจ�ากระทรวงในกรุงเทพฯ ผู�บัญชาการนั้น ๆ แต/การโดยปกติซ่ึงย/อมมีข�าราชการเป9นเจ�า
แผนกจากเมืองหรือมณฑลไปตรวจการเฉพาะแผนกในท่ีว/าการอําเภอ ถ�าและผู�ตรวจนั้นกระทําการ
ตามคําสั่งและรับอํานาจไปจากผู�ว/าราชการเมืองหรือผู�สําเร็จราชการมณฑลหรือเจ�ากระทรวง 
กรมการอําเภอต�องเชื่อฟSงเหมือนคําสั่งผู�ว/าราชการเมืองผู�สําเร็จราชการมณฑลและเจ�ากระทรวงท่ีใช�
มานั้น ถ�าหากว/าผู�ตรวจการนั้นมาโดยลําพังหน�าท่ีของตน จะสั่งให�จัดการในแผนกนั้น ๆ ประการใด
กรมการอําเภอควรทําตาม ต/อเม่ือคําสั่งไม/ขัดกับคําสั่งผู�ว/าราชการเมืองและนายอําเภอเห็นชอบด�วย 
ถ�ามีเจ�าพนักงานมาสั่งการประการใด ๆ กรมการอําเภอต�องรายงานให�ผู�ว/าราชการเมืองทราบด�วยจง
ทุกคราว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ตอน ๓ 
หน�าท่ีและอํานาจของกรมการอําเภอ 

   
 

ก. การปกครองท�องท่ี 
   

 
มาตรา ๘๓  กรมการอําเภอต�องตรวจตราและจัดการปกครองตําบลและหมู/บ�านให�

เป9นไปได�จริงดังพระราชบัญญัตินี้ 
นอกจากอํานาจหน�าท่ีท่ีกล/าวโดยเฉพาะให�เป9นอํานาจหน�าท่ีของกรมการอําเภอ ให�

กรมการอําเภอมีอํานาจหน�าท่ีเช/นเดียวกับกํานัน ผู�ใหญ/บ�านด�วย๓๘ 
 
มาตรา ๘๔  กรมการอําเภอต�องเอาใจใส/สมาคมให�คุ�นเคยกับกํานันผู�ใหญ/บ�าน 

แพทยEประจําตําบลเป9นท่ีปรึกษาหารือ และเป9นผู�รับช/วยแก�ไขความขัดข�องให�แก/เขา 
 
มาตรา ๘๕  ให�กรมการอําเภอเรียกประชุมกํานันผู�ใหญ/บ�านแพทยEประจําตําบล

พร�อมกัน หรือเรียกประชุมแต/เฉพาะตําแหน/งมีประชุมกํานัน เป9นต�น ในเวลามีการจะต�องปรึกษาหรือ
ต�องถามต�องสั่งตามสมควร 

 
มาตรา ๘๖  กรมการอําเภอรับผิดชอบท่ีจะรักษาสถานท่ีว/าการอําเภอสรรพหนังสือ

และบัญชีตลอดจนบริเวณท่ีว/าการอําเภอให�เรียบร�อย 
 
มาตรา ๘๗  กรมการอําเภอต�องให�ราษฎรท่ีมีกิจธุระหาได�ทุกเม่ือ ถ�าราษฎรมาร�อง

ทุกขEอย/างใด ซ่ึงกรมการอําเภอควรช/วยได� ต�องช/วยตามสมควร 
 
มาตรา ๘๘  กรมการอําเภอต�องหม่ันตรวจท�องท่ีในเขตอําเภอของตน และท�องท่ี

อําเภออ่ืนท่ีติดต/อกันให�รู�ความเป9นไปในท�องท่ีนั้น ๆ 
 
มาตรา ๘๙  บรรดาหนังสือสําคัญท่ีต�องทําตามกฎหมาย ถ�ากฎหมายและข�อบังคับ

มิได�ระบุไว�ว/าเป9นหน�าท่ีของพนักงานอ่ืนทําแล�ว ให�เป9นหน�าท่ีของกรมการอําเภอท่ีจะทําสําหรับการใน
อําเภอนั้น 

 
มาตรา ๙๐  กรมการอําเภอเป9นพนักงานทําหนังสือเดินทางสําหรับราษฎรในท�องท่ี

อําเภอนั้นจะไปมาค�าขายในท่ีอ่ืน 
 

                                                 
๓๘ มาตรา ๘๓ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๒) 

พุทธศักราช ๒๔๘๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๙๑  หน�าท่ีของกรมการอําเภอในการทําทะเบียนบัญชีนั้น คือบัญชี
สํามะโนครัว และทะเบียนทุก ๆ อย/าง บรรดาท่ีต�องการใช�ในราชการ 

 
มาตรา ๙๒  รายงานราชการท่ีกรมการอําเภอจะต�องทํานั้นจําแนกเป9นกิจต/าง ๆ 

ดังนี้คือ 
ข�อ ๑ กรมการอําเภอเป9นหูเป9นตาของรัฐบาลต�องเอาใจใส/ตรวจตราสืบสวนความ

ทุกขEสุขของราษฎร และเหตุการณEท่ีเกิดมีในท�องท่ีของตน การอันใดท่ีรัฐบาลควรรู�เพ่ือความสุขของ
ราษฎรและประโยชนEของราชการ กรมการอําเภอต�องถือเป9นหน�าท่ี ๆ จะรายงานให�รัฐบาลทราบ
ความตามท่ีเป9นจริง 

ข�อ ๒ โดยปกติให�กรมการอําเภอรายงาน ต/อผู�ว/าราชการเมืองของตน แต/ถ�ามีคําสั่ง
โดยเฉพาะว/าให�รายงานการอย/างใดต/อผู�ใดก็ดีหรือว/าเหตุการณEอันใดเกิดข้ึน กรมการอําเภอเห็นว/าจะ
รายงานต/อผู�ว/าราชการเมืองของตนก/อนจะไม/ทันประโยชนEของราชการจะรายงานไปยังท่ีแห/งนั้น ๆ 
ซ่ึงเห็นว/าจะเป9นประโยชนEอย/างดีแก/ราชการก็ได�แต/ต�องบอกให�ผู�ว/าราชการเมืองของตนทราบจงทุก
คราว 

ข�อ ๓ รายงานประจําบอกเหตุการณE และข�อราชการบรรดามีในอําเภอ ควรยื่นต/อ
ผู�ว/าราชการเมืองไม/น�อยกว/าเดือนละครั้ง ๑ รายงานการจรนั้นแล�วแต/กําหนดในข�อบังคับ หรือ
เหตุการณEอันควรรายงาน ส/วนรายงานด/วนบอกเหตุสําคัญ ซ่ึงเป9นปSจจุบันทันด/วนเกิดข้ึนนั้น ต�องรีบ
รายงานทันที และส/งโดยโทรเลข หรือโทรศัพทEอย/างเร็วท่ีสุดท่ีจะส/งได� 

 
ข. การปXองกันภยันตรายของราษฎร และรักษาความสงบในท�องท่ี 

   
 

มาตรา ๙๓  เวลามีการประชุมมากในท่ีใด เช/น ในเวลามีการนักขัตฤกษEเป9นต�น 
กรมการอําเภอกับกํานันผู�ใหญ/บ�านตําบลนั้นต�องจัดการรักษาความเรียบร�อยในท่ีประชุมชน 

 
มาตรา ๙๔  กรมการอําเภอต�องคอยตรวจตราตักเตือนกํานันผู�ใหญ/บ�านให�มี

เครื่องหมายสัญญาเรียกลูกบ�านช/วยกันดับไฟ หรือระงับเหตุภยันตรายอย/างอ่ืน หรือจับโจรผู�ร�ายทุก
หมู/บ�าน 

 
มาตรา ๙๕  เม่ือกรมการอําเภอได�ปรึกษากํานันผู�ใหญ/บ�านในท�องท่ีนั้นแล�ว เห็นว/า

หมู/บ�านใดอยู/ในท่ีซ่ึงสมควรจะจัดการล�อมรั้วปXองกันโจรได� ให�กรมการอําเภอนําเสนอต/อผู�ว/าราชการ
เมือง เม่ือผู�ว/าราชการเมืองเห็นชอบด�วยแล�ว ก็ให�กรมการอําเภอชี้แจงและสั่งผู�ใหญ/บ�าน และราษฎร
ในหมู/บ�านนั้นทํารั้วล�อมรอบหมู/บ�าน มีประตูเป9นทางเข�าออกก่ีแห/งแล�วแต/ชาวบ�านนั้นจะเห็นสมควร 
เวลากลางคืนให�ผู�ใหญ/บ�านจัดราษฎรผลัดเปลี่ยนกันรักษาประตูปXองกันโจรผู�ร�ายให�ท้ังหมู/บ�าน 

 
มาตรา ๙๖  หมู/บ�านใดต้ังอยู/ใกล�ปPาพงอันเป9นเชื้อไฟ เม่ือถึงฤดูพงแห�งให�กรมการ

อําเภอสั่งราษฎรในหมู/บ�านนั้น ให�ช/วยกันถางพงให�เตียนออกไปห/างบ�านเรือน ปXองกันอย/าให�เป9น
อัคคีภัยแก/หมู/บ�านนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๙๗  เม่ือกํานันตําบลรายงานมาว/าเจ�าของหรือผู�ท่ีอยู/ในเหย�าเรือนแห/งใดท่ี

ร�างหรือทรุดโทรม ไม/กระทําการตามคําสั่งให�จัดการซ/อมแซมรักษาเรือนนั้น ให�ดีตามความท่ีกล/าวไว�
ในมาตรา ๕๕ ให�กรมการอําเภอไต/สวนและบังคับตามควรแก/การ ถ�าไม/ทําตามบังคับให�กรมการ
อําเภอมีอํานาจรื้อเรือนนั้นได� และเรียกเอาค/ารื้อแก/เจ�าของ 

 
มาตรา ๙๘  ราษฎรผู�ใดไปปลูกเรือนในท่ีเปลี่ยว อันน/ากลัวอันตรายด�วยโจรผู�ร�ายก็ดี 

หรือน/ากลัวจะเป9นท่ีซ/อนของโจรผู�ร�ายก็ดี เม่ือกรมการอําเภอได�ปรึกษากับกํานันในท�องท่ีนั้นเห็น
ด�วยกันแล�ว ก็ให�บังคับให�ผู�นั้นย�ายเข�ามาอยู/เสียในหมู/บ�าน 

 
มาตรา ๙๙  ในเวลาอัตคัดอาหาร ให�กรมการอําเภอประกาศตักเตือนราษฎรให�เก็บ

รักษาเข�าไว�ให�พอบริโภค 
 
มาตรา ๑๐๐  ถ�าแห/งใดข�าวไม/พอแก/ราษฎรในเวลาอัตคัด ให�กรมการอําเภอรีบ

รายงาน และกะประมาณจํานวนข�าวท่ีขาด อันราษฎรจะไม/พึงขวนขวายหาเองได� แจ�งต/อผู�ว/าราชการ
เมือง ถ�าและรัฐบาลจัดส/งข�าวหลวงมาแก/อัตคัดไซร� เป9นหน�าท่ีของกรมการอําเภอท่ีจะจัดการจําหน/าย
ข�าวตามวิธีท่ีสมควร คือ 

(๑) ผู�ใดมีทุนพอซ้ือ ให�ผู�นั้นซ้ือได�เท/าราคาทุน 
(๒) ผู�ใดทํานาไว�ยังไม/ได�ผล ให�ผู�นั้นยืมโดยสัญญาส/งเงินเม่ือขายข�าวใหม/ได�เท/าราคา

ทุนท่ีรับข�าวไปในเวลานั้น หรือใช�ด�วยข�าวใหม/เม่ือทําได� คิดตามราคาข�าวใหม/นั้นเท/าทุนท่ีรัฐบาลให�ยืม
ไป 

(๓) ผู�ใดทําการเพาะปลูก หรือหาสินค�าปPาอันอาจจะหาสินค�ามาแลกข�าวได� ก็
ยอมรับสินค�าจากผู�นั้น แลกข�าวโดยคิดราคาตามสมควรและพอใจท้ัง ๒ ฝPาย 

(๔) ผู�ใดอาจจะทําการได�แต/ด�วยแรง ก็หางานอันประกอบด�วยสาธารณประโยชนE 
เช/น ขุดสระน้ํา ทําถนนหรือซ/อมแซมสถานท่ีทําราชการเป9นต�น ให�ผู�นั้นรับจ�างทําคิดข�าวให�ตามราคา
ทุนเป9นค/าจ�าง โดยอัตราสูงกว/าท่ีเขาจ�างกันทําการในท่ีนั้น ๑ ใน ๔ ส/วน คือ ถ�าอัตราค/าจ�างเขาจ�าง
กันโดยปกติวันละบาท ๑ ให�ให�ข�าวเท/าราคาวันละ ๑ บาท ๒๕ สตางคE เป9นต�น 

(๕) ห�ามมิให� ๆ ข�าวแก/ผู�ท่ียังสามารถกระทําการแลกได�ด�วยประการใด ๆ แต/ผู�ซ่ึงไม/
สามารถกระทําการแลกได�จริง ๆ เช/น คนเจ็บไข� ชรา ทุพลภาพ หรือทารกนั้น ควรให�ได�รับข�าวของ
หลวงพอสมควรแต/ท่ีจะเลี้ยงชีวิตในเวลาอัตคัตนั้น 

 
ฃ. การท่ีเก่ียวด�วยความแพ/งและความอาญา 

   
 

มาตรา ๑๐๑  หน�าท่ีและอํานาจของกรรมการอําเภอในการท่ีเก่ียวด�วยความอาญา
นั้น มีดังต/อไปนี้ 

ข�อ ๑ บรรดาอํานาจซ่ึงกฎหมายกําหนดไว�สําหรับผู�ใหญ/บ�านและกํานันนั้น ให�
กรรมการอําเภอใช�ได�ทุกอย/าง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข�อ ๒ ความอาญาเกิดข้ึนในท�องท่ีอําเภอใด หรือตัวจําเลยมาอาศัยอยู/ในท�องท่ี
อําเภอใด ให�กรมการอําเภอมีอํานาจท่ีจะสั่งให�จับผู�ต�องหามาไต/สวนคดีเรื่องนั้นในชั้นต�น 

ข�อ ๓ ในการไต/สวนในชั้นต�นก็ดี หรือจัดการตามหมายอย/างใด ๆ หรือตามคําสั่งของ
ศาล หรือคําสั่งในทางราชการอย/างใด ๆ ก็ดี ให�กรมการอําเภอมีอํานาจท่ีจะออกหมายเรียกตัวคนมา
สาบานให�การเป9นพยานหมายค�นบ�านเรือน หรือหมายยึดสิ่งของได� 

ข�อ ๔ ในการค�นบ�านเรือน หรือยึดสิ่งของนั้น ถ�านายอําเภอไปค�น หรือยึดเองไม/ต�อง
มีหมาย ถ�าจะแต/งให�ผู�อ่ืนไปค�นหรือยึด ก็ให�นายอําเภอมีหมายสั่งเจ�าพนักงานผู�ถือหมายมีอํานาจท่ีจะ
ค�นและยึดได�ตามหมาย 

ข�อ ๕ ตัวผู�ต�องหาในคดีอาญา ซ่ึงได�ตัวมาต/อหน�ากรมการอําเภอนั้น โดยปกติ
นายอําเภอควรยอมให�มีประกัน แต/ถ�านายอําเภอเห็นว/ามีเหตุการณEอย/างหนึ่งอย/างใดท่ีจะกล/าวใน
มาตรานี้ ก็ให�เอาตัวไว� คือ 

(ก) เป9นคดีฉกรรจEท่ีต�องด�วยโทษจําคุกต้ังแต/ ๑๐ ปRข้ึนไปอย/าง ๑ หรือ 
(ข) ถ�าผู�ต�องหาหลบหนีจะจับได� โดยยากอย/าง ๑ หรือ 
(ค) เห็นได�ว/าถ�าปล/อยผู�นั้นไปจะทําให�เกิดเหตุอันตรายอย/าง ๑ หรือ 
(ง) ถ�าปล/อยไปจะขัดข�องหรือลําบากแก/การไต/สวนคดีในชั้นต�นอย/าง ๑ 

ข�อ ๖ การไต/สวนคดีในชั้นต�นนั้น ต�องลงลายมือภายใน ๔๘ ชั่วโมง ต้ังแต/เวลาท่ีจับ
ผู�ต�องหา นายอําเภอต�องรีบจัดการโดยเร็วท่ีจะทําได� แล�วส/งตัวผู�ต�องหายังเมือง ให�ส/งต/อไปยังศาลซ่ึงมี
หน�าท่ีพิจารณาคดีนั้น โดยวิธีท่ีกล/าวต/อไปนี้ 

ถ�าเป9นตําบลท่ีมีศาลซ่ึงมีอํานาจ และท่ีว/าการอําเภอต้ังอยู/ด�วยกัน ให�ส/งตัวผู�ต�องหา
ต/อศาลภายใน ๔๘ ชั่วโมง ต้ังแต/เวลาท่ีผู�ต�องหาได�ตกมาอยู/ในความควบคุมของกรมการอําเภอ 

ถ�าเป9นท่ีอ่ืน ๆ ให�ส/งตัวผู�ต�องหายังศาลโดยเร็วท่ีจะทําได� และห�ามมิให�กักขังตัวไว�ท่ี
ท่ีว/าการอําเภอเกินกว/า ๔๘ ชั่วโมง โดยไม/มีเหตุจําเป9น 

ถ�าเม่ือส/งผู�ต�องหาไปยังศาล นายอําเภอทําการไต/สวนคดีในชั้นต�นยังไม/สําเร็จ ก็ให�
เจ�าพนักงานเมืองร�องขอต/อศาลขอผัดให�มีเวลาไต/สวนต/อไปตามสมควร 

ข�อ ๗ ในการไต/สวนความอาญา ถ�านายอําเภอเห็นว/าไม/มีหลักฐานข�างฝPายโจทกE ให�
ปล/อยตัวผู�ต�องหาไป ถ�าผู�ต�องหาต�องด�วยหมายสั่งจับของศาลอยู/แล�ว ก็ให�เจ�าพนักงานเมืองร�องขอต/อ
ศาลให�สั่งปล/อยตัวผู�ต�องหา 

 
มาตรา ๑๐๒  กรมการอําเภอต�องจัดพนักงานออกตรวจตระเวนรักษาความ

เรียบร�อย และคอยสืบจับโจรผู�ร�ายในท�องท่ีของตน 
 
มาตรา ๑๐๓  เม่ือมีเหตุผู�คนถูกกระทําร�ายตายลงในท�องท่ีอําเภอใดก็ดี ฟกช้ําหรือมี

บาดแผลเจ็บปPวยสาหัสก็ดี ผู�ท่ีถูกกระทําร�ายฟกช้ํา หรือมีบาดแผลมาขอให�ชันสูตรก็ดี เป9นหน�าท่ีของ
กรมการอําเภอท่ีจะตรวจชันสูตรพลิกศพตามพระราชบัญญัติ และจดคําให�การพร�อมด�วยพยาน และ
ทําหนังสือชันสูตรไว�เป9นหลักฐาน 

 
มาตรา ๑๐๔  เม่ือเกิดเหตุเสียทรัพยEแก/ผู�หนึ่งผู�ใด เช/นถูกโจรภัยเป9นต�น เป9นหน�าท่ี

ของกรมการอําเภอท่ีจะทําคําตราสินตามคําขอร�องของเจ�าทรัพยE หรือเพ่ือหลักฐานในราชการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๑๐๕๓๙  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๐๖  ถ�ามีผู�ร�องขออายัดตัวคน หรือสิ่งของโดยชอบด�วยกฎหมาย เป9น

หน�าท่ีของกรมการอําเภอท่ีจะรับอายัด และทําหนังสือหลักฐานในการอายัดนั้น 
 
มาตรา ๑๐๗  เงินกลาง หรือของกลาง ในคดีท่ีจะต�องรักษาไว�ในอําเภอนั้น หรือ

จะต�องนําส/งไปยังเมือง เป9นหน�าท่ีของกรมการอําเภอท่ีจะจัดการรักษาและนําส/ง 
 
มาตรา ๑๐๘๔๐  (ยกเลิก) 

 
ค. การปXองกันโรคร�าย 

   
 

มาตรา ๑๐๙  กรมการอําเภอต�องคอยระวัง อย/าให�โรคร�ายแพร/หลายไปในชุมชน 
ต�องคอยดูและปXองกัน หรือเม่ือโรคเกิดข้ึนก็ต�องจัดการรักษาอย/าให�ติดลุกลามมากไป 

 
มาตรา ๑๑๐  เพราะเหตุท่ีโสโครกเป9นแดนเกิดของโรคร�าย คือ อหิวาตกโรค และ

กาฬโรคเป9นต�น กรมการอําเภอต�องคอยตรวจตราว/ากล/าวคนในท�องท่ีอย/าให�ทอดท้ิงหรือปล/อยให�เกิด
ความโสโครกอันจะเป9นเหตุให�เกิดโรคภัยไข�เจ็บแก/ประชาชน 

 
มาตรา ๑๑๑  กรมการอําเภอต�องเอาเป9นธุระตรวจตราอุดหนุนให�แพทยEประจํา

ตําบลดูแลการรักษาพยาบาล คือ กาารปลูกทรพิศมE และจําหน/ายยาหลวงเป9นต�น และให�ราษฎรได�รับ
ความปXองกัน และรักษาโรคตามสมควรแก/การท่ีจะเป9นได� 

 
มาตรา ๑๑๒  ในเวลาเกิดโรคร�ายติดต/อข้ึนในอําเภอนั้น หรือในท�องท่ีอําเภออ่ืน ซ่ึง

อาจจะลุกลามมาถึงอําเภอนั้น ให�กรมการอําเภอประกาศตักเตือนแก/ราษฎรให�จัดการปXองกันและ
รักษาโรค ถ�าหากว/าจะควรจัดการปXองกันได�อย/างใด หรือว/าควรจะรีบร�องเรียนต/อผู�ใหญ/ขอกําลัง
อุดหนุนประการใด ก็ให�กรมการอําเภอจัดการตามสมควร 

 
มาตรา ๑๑๓  ถ�าเกิดโรคร�ายท่ีติดต/อข้ึนในอําเภอใด ให�กรมการอําเภอนั้นรีบบอก

ข/าวโดยทางอย/างเร็วท่ีสุดท่ีจะบอกได�ให�ผู�ใหญ/เหนือตนทราบ แล�วให�รายงานเหตุความไข�นั้นต/อไป
เนื่อง ๆ จนกว/าโรคจะสงบ 

 
ฅ. บํารุงการทํานา ค�าขาย ปPาไม�และทางไปมาต/อกัน 

   
                                                 

๓๙ มาตรา ๑๐๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเปรียบเทียบคดีอาญา พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
๔๐ มาตรา ๑๐๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๑๑๔  กรมการอําเภอต�องตรวจให�รู�ทําเลท่ีทํามาหาเลี้ยงชีพของราษฎรใน

อําเภอนั้น คือ ท่ีนา ท่ีสวน ท่ีจับสัตวEน้ําเป9นต�น และต�องสอบสวนให�รู�ว/าท่ีเหล/านั้นอาศัยสายน้ําทางใด 
ควรทําบัญชีมีทะเบียนไว�ในท่ีว/าการอําเภอ 

 
มาตรา ๑๑๕  การบํารุงผลประโยชนEในการหาเลี้ยงชีพของราษฎรก็ดี การปXองกัน

ภยันตรายมิให�เกิดแก/การหาเลี้ยงชีพของราษฎรก็ดี อันต�องการความพร�อมเพรียงช/วยกันในหมู/ราษฎร 
ยกตัวอย/างดังบางคราวจะต�องทําทํานบป̂ดน้ํา บางคราวต�องระบายน้ําสําหรับการเพาะปลูก การ
เหล/านี้เป9นหน�าท่ีของกรมการอําเภอจะต�องเอาใจใส/คอยตรวจตราและปรึกษากํานัน ผู�ใหญ/บ�าน ถ�ามี
การสมควรจะต�องทําเพ่ือให�เจริญผลประโยชนEแก/ราษฎรก็ดี หรือเพ่ือปXองกันความเสียหายแก/
ผลประโยชนEนั้นก็ดี ให�กรมการอําเภอเรียกราษฎรช/วยกันทําการนั้น ๆ ให�สําเร็จทันฤดูกาล 

 
มาตรา ๑๑๖  การรักษาผลประโยชนEในการหาเลี้ยงชีพของราษฎร เช/นการป̂ดน้ํา 

และระบายน้ําเช/นกล/าวมาในมาตราก/อนเป9นต�น ตลอดจนอย/างอ่ืน ๆ ถ�าหากเกิดเก่ียงแย/งกันใน
ประโยชนEท่ีจะพึงได�ยกตัวอย/างดังเช/นชาวนาต�องการให�ป̂ดน้ํา ชาวเรือต�องการให�เป̂ดน้ําให�เรือเดิน
เป9นต�น ให�กรมการอําเภอเรียกกํานันประชุมปรึกษาหาวิธีท่ีจะรักษาประโยชนEท้ัง ๒ ฝPาย หรือถ�าจะให�
ได�ประโยชนEไม/ได�ท้ัง ๒ ฝPาย ก็ให�รักษาประโยชนEใหญ/โดยยอมท้ิงประโยชนEน�อยด�วยความจําเป9น 

เม่ือเห็นด�วยกันโดยมากประการใด ก็ให�กรรมการอําเภอจัดการตามนั้น 
 
มาตรา ๑๑๗  ห�วย คลอง และลําน้ําต/าง ๆ ย/อมเป9นของท่ีรัฐบาลปกปSกรักษา เป9น

หน�าท่ีของกรมการอําเภอจะต�องตรวจตราอย/าให�เสีย และอย/าให�ผู�ใดทําให�เสียสาธารณประโยชนE ถ�า
จะต�องซ/อมแซมแต/งให�กรมการอําเภอเรียกราษฎรช/วยกันทําอย/างกันป̂ดน้ํา ฉะนั้น 

 
มาตรา ๑๑๘ กรมการอําเภอมีหน�าท่ีจะต�องตรวจตราและจัดการรักษาทางบก ทาง

น้ํา อันเป9นทางท่ีราษฎรไปมาค�าขาย ให�ไปมาโดยสะดวกตามท่ีจะเป9นได�ทุกฤดูการอันนี้ ถ�าจะต�องทํา
การซ/อมแซม หรือแก�ไขความขัดข�อง ให�กรมการอําเภอเรียกราษฎรช/วยกันทําอย/างว/ามาแล�ว 

 
มาตรา ๑๑๙ กรมการอําเภอต�องตรวจตรารักษาปPาไม� ซ่ึงรัฐบาลหวงห�ามตาม

ข�อบังคับการปPาไม� 
 
มาตรา ๑๒๐  ท่ีว/างซ่ึงรัฐบาลอนุญาตให�ราษฎรทําการเพาะปลูกนั้น เป9นหน�าท่ีของ

กรมการอําเภอท่ีจะต�องตรวจตราจัดการ ปXองกัน การเก่ียงแย/ง ในระหว/างราษฎรท่ีไปต้ังทําการ
เพาะปลูกก/อนได�รับโฉนด 

 
มาตรา ๑๒๑  ท่ีน้ําอันเป9นท่ีรักษาพันธEสัตวEน้ํา เป9นหน�าท่ีของกรมการอําเภอจะ

ตรวจตรารักษาปXองกันมิให�พืชพันธEสัตวEน้ําสูญไป 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๒๒๔๑  นายอําเภอมีหน�าท่ีร/วมกับองคEกรปกครองส/วนท�องถ่ินในการดูแล
รักษาและคุ�มครองปXองกันท่ีดินอันเป9นสาธารณสมบัติของแผ/นดินท่ีประชาชนใช�ประโยชนEร/วมกัน 
และสิ่งซ่ึงเป9นสาธารณประโยชนEอ่ืนอันอยู/ในเขตอําเภอ 

นายอําเภอและองคEกรปกครองส/วนท�องถ่ินไม/มีอํานาจใช�หรือยินยอมให�บุคคลอ่ืนใช�
ท่ีดินตามวรรคหนึ่ง เว�นแต/จะได�รับความเห็นชอบจากผู�ว/าราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 

ในกรณีท่ีมีข�อพิพาทหรือคดีเก่ียวกับท่ีดินตามวรรคหนึ่ง นายอําเภอและองคEกร
ปกครองส/วนท�องถ่ินจะร/วมกันดําเนินการหรือฝPายใดฝPายหนึ่งจะเป9นผู�ดําเนินการ ก็ให�มีอํานาจกระทํา
ได� ท้ังนี้ กระทรวงมหาดไทยจะวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑEเป9นแนวปฏิบัติด�วยก็ได� 

ค/าใช�จ/ายในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสามให�จ/ายจากงบประมาณของ
องคEกรปกครองส/วนท�องถ่ิน ตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา ๑๒๓  ท่ีวัด หรือกุศลสถานอย/างอ่ืน ซ่ึงเป9นของกลางสําหรับมหาชน ก็ให�อยู/

ในหน�าท่ีกรมการอําเภอจะต�องคอยตรวจตราอุดหนุนผู�ปกปSกรักษาอย/าให�ผู�ใดรุกล้ําเบียดเบียนท่ีอัน
นั้น 

 
ฆ. บํารุงการศึกษา 
   

 
มาตรา ๑๒๔  กรมการอําเภอต�องปรึกษาด�วยกํานัน ผู�ใหญ/บ�าน และผู�อุปการะ

การศึกษาในท�องท่ี มีพระภิกษุสงฆEเป9นต�น ช/วยกันแนะนําและจัดให�มีสถานท่ีเล/าเรียนให�พอแก/เด็กใน
อําเภอนั้น 

 
มาตรา ๑๒๕  กรมการอําเภอต�องตรวจตราปรึกษาด�วยกํานัน ผู�ใหญ/บ�าน และผู�

อุปการะการศึกษาในท�องท่ี จัดบํารุงการสั่งสอนอย/าให�เสื่อมทราม 
 
มาตรา ๑๒๖  กรมการอําเภอต�องคอยชี้แจงตักเตือนแก/กํานัน ผู�ใหญ/บ�าน บิดา

มารดาและผู�ปกครองเด็กให�ส/งบุตรหลานไปเล/าเรียน 
 

ง. การเก็บภาษีอากร 
   

 
มาตรา ๑๒๗  บรรดาภาษีอากร ซ่ึงมิได�มีกฎหมายหรือข�อบังคับให�พนักงานอ่ืนเก็บ

แล�ว เป9นหน�าท่ีของกรมการอําเภอท่ีจะจัดการเก็บในอําเภอนั้น 
 

                                                 
๔๑ มาตรา ๑๒๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๒๘  ในการเก็บภาษีอากร กรมการอําเภอต�องคอยตรวจตราเวลาเกิด
อุบัติเหตุ หรือเป9นเวลาราษฎรอัตคัดขัดสนเม่ือถึงกําหนดท่ีจะเก็บภาษีอากรนั้น ๆ ให�รู�และรายงาน
พร�อมท้ังความเห็นท่ีควรจะจัดการผ/อนผันอย/างใด ให�ผู�ว/าราชการเมืองทราบ 

 
มาตรา ๑๒๙  เงินหลวงท่ีเก็บภาษีอากรได�ก็ดี หรือท่ีได�จากประเภทอ่ืนก็ดี ซ่ึง

จะต�องนําส/งพระคลัง เป9นหน�าท่ีของกรมการอําเภอท่ีจะรักษาและนําส/งถึงพระคลัง 
 

จ. หน�าท่ีเบ็ดเสร็จ 
   

 
มาตรา ๑๓๐  ในหน�าท่ีของกรมการอําเภอท่ีจะจัดการท้ังปวงในอําเภอให�เรียบร�อย

นั้น ถ�าหากว/ากรมการอําเภอเห็นวิธีการงานอย/างใดยังบกพร/อง ให�รายงานชี้แจงความเห็นต/อผู�ว/า
ราชการเมือง ขออนุญาตแก�ไขตามท่ีคิดเห็นว/าเป9นอย/างดี 

 
มาตรา ๑๓๑  กรมการอําเภอมีหน�าท่ีจะต�องช/วยราชการของอําเภออ่ืนท่ีใกล�เคียง 

แม�ต/างเมืองกัน และในการท่ีช/วยนี้ไม/จําจะต�องรอจนอําเภอนั้นขอให�ช/วย ถ�ารู�เหตุการณEซ่ึงเห็นว/าตน
ควรจะช/วยเหลือจึงจะเป9นประโยชนEแก/ราชการ ต�องช/วยเหลือทีเดียว 

 
มาตรา ๑๓๒  หน�าท่ีของกรมการอําเภอนอกจากท่ีกล/าวไว�ในพระราชบัญญัติ

ลักษณะปกครองท�องท่ีนี้ ยังต�องทําตามความซ่ึงกําหนดไว�ในพระราชกําหนดกฎหมายอย/างอ่ืน ๆ อัน
กําหนดไว�ว/าเป9นหน�าท่ีของกรมการอําเภอ แม�พระราชกําหนดกฎหมายใดมิได�ระบุไว�ในพระราช
กําหนดกฎหมายนั้น ๆ ว/าเป9นหน�าท่ีของผู�ใดก็ให�พึงเข�าใจว/าเป9นหน�าท่ีของกรมการอําเภอท่ีจะ
รักษาการให�เป9นไปตามพระราชบัญญัตินั้น ๆ 

 
 
ประกาศมา ณ วันท่ี ๔ กรกฎาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ เป9นวันท่ี ๑๓๓๒ ใน

รัชกาลปSจจุบันนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พระราชบัญญัติการเปรียบเทียบคดีอาญา พุทธศักราช ๒๔๘๑๔๒ 
 

มาตรา ๒  ให�ใช�พระราชบัญญัตินี้ต้ังแต/วันท่ี ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๒ เป9น
ต�นไป 

 
มาตรา ๔  ในคดีลหุโทษ หรือคดีท่ีมีโทษปรับสถานเดียวอย/างสูงไม/เกินสองร�อยบาท 

ให�พนักงานสอบสวนผู�มีอํานาจทําการสอบสวนคดีนั้น มีอํานาจเปรียบเทียบได�ตามความในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๘ 

 
มาตรา ๕  ให�รัฐมนตรีว/าการกระทรวงมหาดไทยมีหน�าท่ีรักษาการให�เป9นไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๖๔๓ 

 
มาตรา ๒  ให�ใช�พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต/วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป9นต�นไป 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๑๘  กํานัน ผู�ใหญ/บ�านท่ีมีอายุไม/เกินหกสิบปRซ่ึงดํารงตําแหน/งอยู/ในวันใช�

พระราชบัญญัตินี้ให�คงอยู/ในตําแหน/งต/อไป แต/ถ�าข�าหลวงประจําจังหวัดเห็นว/าผู�ใดไม/สามารถท่ีจะ
บริหารราชการได� ตามอํานาจหน�าท่ีในพระราชบัญญัตินี้ก็ให�ข�าหลวงประจําจังหวัดให�ผู�นั้นพ�นจาก
ตําแหน/ง 

 
มาตรา ๑๙  ให�รัฐมนตรีว/าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๘๙๔๔ 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต/วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป9นต�นไป 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 

                                                 
๔๒ ราชกิจจานุเบกษา เล/ม ๕๖/-/หน�า ๒๐๓/๑ เมษายน ๒๔๘๒ 
๔๓ ราชกิจจานุเบกษา เล/ม ๖๐/ตอนท่ี ๑๔/หน�า ๕๐๔/๙ มีนาคม ๒๔๘๖ 
๔๔ ราชกิจจานุเบกษา เล/ม ๖๓/ตอนท่ี ๘๓/หน�า ๘๑๖/๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๕  กํานันผู�ใหญ/บ�านและผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�าน ซ่ึงดํารงตําแหน/งอยู/ในวันใช�
พระราชบัญญัตินี้ ให�คงอยู/ในตําแหน/งต/อไป 

 
มาตรา ๖  ให�รัฐมนตรีว/าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐๔๕ 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต/วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป9นต�นไป 
 
มาตรา ๑๘  ผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านซ่ึงดํารงตําแหน/งอยู/ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ 

ให�เป9นผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านฝPายปกครอง และให�อยู/ในตําแหน/งตามวาระของตําแหน/งเดิม 
 
มาตรา ๑๙  ให�รัฐมนตรีว/าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ด�วยกระทรวงมหาดไทยได�พิจารณา
เห็นว/า หน�าท่ีในการรักษาความสงบเรียบร�อยและปราบปรามโจรผู�ร�ายภายในเขตหมู/บ�าน เป9นหน�าท่ี
สําคัญประการหนึ่งของผู�ใหญ/บ�าน แต/ในปSจจุบันผู�ใหญ/บ�านยังมีหน�าท่ีท่ีจะต�องปฏิบัติในด�านอ่ืน ๆ 
ตามอํานาจหน�าท่ีท่ีมีตามกฎหมายอย/างกว�างขวางและผู�ใหญ/บ�านก็มีแต/เพียงผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านเท/านั้นท่ี
มีหน�าท่ีช/วยเหลือผู�ใหญ/บ�านในกิจการต/าง ๆ ตามท่ีผู�ใหญ/บ�านจะมอบหมายให� ผู�ใหญ/บ�านยังไม/มี
เจ�าหน�าท่ีผู�ทําหน�าท่ีช/วยเหลือในด�านการรักษาความสงบเรียบร�อยและปราบปรามโจรผู�ร�ายโดยตรง 
จึงทําให�การปฏิบัติหน�าท่ีในด�านรักษาความสงบเรียบร�อยและปราบปรามโจรผู�ร�ายยังไม/ได�ผลดี
เท/าท่ีควร จึงเห็นสมควรกําหนดให�มี “ผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านฝPายรักษาความสงบ” ข้ึนเพ่ือทําหน�าท่ีเก่ียวกับ
การรักษาความสงบเรียบร�อยและปราบปรามโจรผู�ร�าย และเพ่ือให�เห็นความแตกต/างกับผู�ช/วย
ผู�ใหญ/บ�านปSจจุบัน จึงได�เปลี่ยนชื่อผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านปSจจุบันเป9นผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านฝPายปกครองโดยให�
กํานันและผู�ใหญ/บ�านร/วมกันพิจารณาคัดเลือกได�ไม/เกิน ๕ คน นอกจากนี้ กรรมการหมู/บ�านและ
กรรมการตําบลตามกฎหมายท่ีมีอยู/ในปSจจุบันนี้ยังไม/เป9นการเหมาะสมและไม/สามารถท่ีจะปฏิบัติงาน
ซ่ึงเพ่ิมเติมข้ึนอย/างรวดเร็วของกระทรวง ทบวง กรมต/าง ๆ ได�อย/างมีประสิทธิภาพ สมควรจะได�
พิจารณาปรับปรุงแก�ไข 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๑๒ ลงวันท่ี ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๑๕๔๖ 

 
โดยท่ีคณะปฏิวัติพิจารณาเห็นว/า ผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านฝPายรักษาความสงบก็ดี ผู�ช/วย

ผู�ใหญ/บ�านฝPายปกครองก็ดี ต/างเป9นเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงานในระดับหมู/บ�านด�วยกัน โดยผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�าน
ฝPายรักษาความสงบได�รับเงินตอบแทน แต/ผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านฝPายปกครองหาได�รับไม/ ซ่ึงเป9นการไม/

                                                 
๔๕ ราชกิจจานุเบกษา เล/ม ๘๔/ตอนท่ี ๑๑/ฉบับพิเศษ หน�า ๔/๑ กุมภาพันธE ๒๕๑๐ 
๔๖ ราชกิจจานุเบกษา เล/ม ๘๙/ตอนท่ี ๕๗/ฉบับพิเศษ หน�า ๔/๖ เมษายน ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เหมาะสม สมควรแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ีเพ่ือให�ผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านได�รับเงินตอบ
แทนตามสมควรด�วยกันท้ังสองฝPาย 

 
ข�อ ๓  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต/วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป9นต�นไป 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๖๔ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕๔๗ 

 
โดยท่ีคณะปฏิวัติเห็นสมควรแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว/าด�วยลักษณะปกครองท�องท่ีใน

ส/วนท่ีเก่ียวกับคุณสมบัติและการพ�นจากตําแหน/งของกํานันและผู�ใหญ/บ�านรวมท้ังสมควรให�ราษฎรใน
ท�องท่ีเป9นผู�เลือกกํานันเอง  ท้ังนี้ เพ่ือให�เหมาะสมและสอดคล�องกับสภาวการณEในปSจจุบันยิ่งข้ึน 

 
ข�อ ๕  ให�กํานัน ผู�ใหญ/บ�าน แพทยEประจําตําบล และผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านซ่ึงดํารง

ตําแหน/งอยู/ในวันท่ีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช�บังคับ คงอยู/ในตําแหน/งต/อไป เว�นแต/ผู�ท่ีมีอายุ
เกินหกสิบปRบริบูรณE 

 
ข�อ ๖  ให�รัฐมนตรีว/าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติ

ฉบับนี้ 
 
ข�อ ๗  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต/วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป9นต�นไป 
 

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๖๔๘ 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต/วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป9นต�นไป 
 

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยท่ีมาตรา ๑๒ แห/ง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๖๔ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ กําหนดคุณสมบัติผู�ใหญ/บ�านให�มีพ้ืน
ความรู�ไม/ตํ่ากว/าประโยคประถมศึกษาตอนต�นหรือท่ีกระทรวงศึกษาธิการเทียบไม/ตํ่ากว/าประโยค
ประถมศึกษาตอนต�น เพ่ือให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนแต/ปรากฏว/าบางหมู/บ�านซ่ึงเป9นท�องท่ีกันดาร
ชายแดนหรือเป9นท�องถ่ินท่ีมีชาวเขาอยู/อาศัย ราษฎรยังไม/อาจเลือกผู�ใหญ/บ�านท่ีมีพ้ืนความรู�ดังกล/าว
ได� เป9นอุปสรรคแก/การเร/งรัดพัฒนา สมควรแก�ไขเพ่ิมเติมให�อํานาจผู�ว/าราชการจังหวัดโดยอนุมัติ
รัฐมนตรีว/าการกระทรวงมหาดไทยท่ีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเว�นหรือลดหย/อนพ้ืนความรู�ของ
ผู�ใหญ/บ�านในบางท�องท่ีได�  จึงจําเป9นต�องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ข้ึน 
                                                 

๔๗ ราชกิจจานุเบกษา เล/ม ๘๙/ตอนท่ี ๑๙๐/ฉบับพิเศษ หน�า ๓๐๒/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 
๔๘ ราชกิจจานุเบกษา เล/ม ๙๐/ตอนท่ี ๑๐๗/ฉบับพิเศษ หน�า ๑/๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๒๕๔๙  
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต/วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป9นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ 

๑. เพ่ือเป̂ดโอกาสให�สตรีเป9นผู�ใหญ/บ�านได� เพราะตําแหน/งผู�ใหญ/บ�านปSจจุบันไม/ต�อง
รับผิดชอบด�านการปราบปรามอาชญากรรม ท้ังอาจจะแต/งต้ังผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านท่ีเป9นผู�ชายได�อยู/แล�ว 

๒. เพ่ือให�ผู�มีสัญชาติไทยโดยการเกิดเท/านั้น เป9นผู�ใหญ/บ�านได� 
๓. เพ่ือกําหนดมิให�ข�าราชการการเมือง เป9นผู�ใหญ/บ�านให�สอดคล�องกับกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ 
 

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๒๗๕๐ 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต/วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป9นต�นไป 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท�องท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ได�กําหนดจํานวนทุนทรัพยEในการเปรียบเทียบความแพ/ง 
ค/าธรรมเนียมหมายเรียกและคําร�องรวมกัน และค/าธรรมเนียมทําใบยอมไว�ในอัตราท่ียังไม/เหมาะสม
กับค/าของเงินตราและภาวะเศรษฐกิจในปSจจุบัน สมควรแก�ไขเพ่ิมเติมจํานวนทุนทรัพยEและอัตรา
ค/าธรรมเนียมเสียใหม/ให�เหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเป9นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๓๒๕๑ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต/วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป9นต�นไป 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว/าด�วยลักษณะ
ปกครองท�องท่ี กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต�องห�ามของผู�ท่ีจะได�รับเลือกเป9นผู�ใหญ/บ�านไว�ว/าต�องไม/
เป9นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ทําให�ผู�ใหญ/บ�านต�องออกจากตําแหน/งถ�าอุปสมบทหรือ
บรรพชา เพ่ือเป9นการเป̂ดโอกาสให�กํานันและผู�ใหญ/บ�านมีสิทธิอุปสมบทหรือบรรพชาได� เช/นเดียวกับ
ข�าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ สมควรกําหนดให�กํานันและผู�ใหญ/บ�านมีสิทธิลาอุปสมบท หรือ

                                                 
๔๙ ราชกิจจานุเบกษา เล/ม ๙๙/ตอนท่ี ๑๒๑/ฉบับพิเศษ หน�า ๗/๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๕ 
๕๐ ราชกิจจานุเบกษา เล/ม ๑๐๐/ตอนท่ี ๑๑๒/ฉบับพิเศษ หน�า ๑/๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๗ 
๕๑ ราชกิจจานุเบกษา เล/ม ๑๐๖/ตอนท่ี ๑๑๔/ฉบับพิเศษ หน�า ๑/๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

บรรพชาได�เป9นเวลาติดต/อกันไม/เกินหนึ่งร�อยยี่สิบวัน และต�องได�รับอนุญาตจากผู�ว/าราชการจังหวัด  
จึงจําเป9นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๓๕๕๒ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดเก�าสิบวันนับแต/วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป9นต�นไป 

 
มาตรา ๗  ให�กํานัน ผู�ใหญ/บ�าน ซ่ึงดํารงตําแหน/งอยู/แล�วในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�

บังคับ ยังคงดํารงตําแหน/งอยู/ต/อไปจนกว/าจะมีอายุครบหกสิบปRบริบูรณE 
 
มาตรา ๘  ให�รัฐมนตรีว/าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท�องท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ท่ีใช�บังคับในปSจจุบัน กําหนดคุณสมบัติเก่ียวกับอายุของ
กํานัน ผู�ใหญ/บ�าน ไว�ว/า ต�องมีอายุตั้งแต/ยี่สิบห�าปRบริบูรณE แต/ไม/เกินหกสิบปRบริบูรณE ซ่ึงมีระยะเวลาใน
การดํารงตําแหน/งนานท่ีสุด ถึงสามสิบห�าปR ประกอบกับการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะต�องห�าม 
ยังไม/เหมาะสมและสอดคล�องกับสภาพการณEปSจจุบัน สมควรกําหนดระยะเวลาการอยู/ในตําแหน/งของ
ผู�ใหญ/บ�านเป9นวาระ คราวละห�าปR และกําหนดคุณสมบัติและลักษณะต�องห�ามเพ่ิมข้ึนอีก  จึง
จําเป9นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒๕๓ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต/วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป9นต�นไป 
 
มาตรา ๙  มิให�นําบทบัญญัติมาตรา ๑๒ (๗) แห/งพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง

ท�องท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ กรณีการกําหนดลักษณะ
ต�องห�ามมิให�ผู�ใหญ/บ�านเป9นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ินมาใช�บังคับกับ
กํานัน ผู�ใหญ/บ�าน หรือแพทยEประจําตําบล ซ่ึงดํารงตําแหน/งอยู/ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ
จนกว/าจะพ�นจากตําแหน/งหรือครบวาระ 

 
มาตรา ๑๐  ให�รัฐมนตรีว/าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการใช�สิทธิเลือกต้ังบุคคล
ให�ทําหน�าท่ีแทนราษฎรควรมีหลักเกณฑEท่ีสอดคล�องกัน ท้ังนี้ โดยรัฐธรรมนูญแห/งราชอาณาจักรไทย 
                                                 

๕๒ ราชกิจจานุเบกษา เล/ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๔๒/หน�า ๙๐/๘ เมษายน ๒๕๓๕ 
๕๓ ราชกิจจานุเบกษา เล/ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๗๐ ก/หน�า ๑/๔ สิงหาคม ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๐๕ บัญญัติให�ผู�มีอายุไม/ตํ่ากว/าสิบแปดปRบริบูรณEในวันท่ี ๑ มกราคม ของปRท่ีมีการเลือกต้ัง 
เป9นผู�มีสิทธิเลือกต้ังได� ซ่ึงต/อมาได�มีการแก�ไขสิทธิเลือกต้ังในองคEกรปกครองส/วนท�องถ่ินต/าง ๆ ให�
เป9นไปตามเกณฑEดังกล/าวแล�ว สมควรแก�ไขอายุของผู� มีสิทธิเลือกผู�ใหญ/บ�านให�สอดคล�องกับ
หลักเกณฑEของผู�มีสิทธิเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญด�วย และโดยท่ีการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะ
ต�องห�ามของผู�ท่ีจะได�รับเลือกเป9นผู�ใหญ/บ�าน ผู�มีสิทธิจะได�รับคัดเลือกเป9นผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านฝPาย
ปกครองหรือผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านฝPายรักษาความสงบ ว/าท่ีผู�ใหญ/บ�าน และกรรมการหมู/บ�านผู�ทรงคุณวุฒิ 
ตลอดจนการออกจากตําแหน/งของผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านฝPายปกครองและผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านฝPายรักษาความ
สงบ และกรรมการหมู/บ�านผู�ทรงคุณวุฒิยังบัญญัติไว�ไม/สอดคล�องกัน รวมท้ังยังไม/มีบทบัญญัติให�ผู�ช/วย
ผู�ใหญ/บ�านฝPายปกครองและผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านฝPายรักษาความสงบต�องออกจากตําแหน/งเม่ือผู�ใหญ/บ�าน
ต�องออกจากตําแหน/งไว�ด�วย เพ่ือให�ผู�ใหญ/บ�านท่ีเข�ารับตําแหน/งใหม/สามารถคัดเลือกตัวบุคคลมาร/วม
ปฏิบัติงานในท�องท่ีในฐานะผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านได�ตามความต�องการแก/การบริหารและการปกครอง
ท�องท่ี  จึงจําเป9นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑๕๔ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดหกสิบวันนับแต/วันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป9นต�นไป 
 
มาตรา ๑๔  ให�กํานันและผู�ใหญ/บ�านซ่ึงดํารงตําแหน/งอยู/ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�

บังคับ ยังคงดํารงตําแหน/งต/อไปจนกว/าจะพ�นจากตําแหน/งตามวาระหรือด�วยเหตุอ่ืน ท้ังนี้ ตามท่ี
กําหนดไว�ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ก/อนการแก�ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๕  บรรดาความแพ/งซ่ึงอยู/ในระหว/างการดําเนินการของนายอําเภอก/อน

หรือในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ให�นายอําเภอมีอํานาจดําเนินการต/อไปจนแล�วเสร็จตามมาตรา 
๑๐๘ แห/งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๒๗ ก/อนถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ 
หรือจะดําเนินการตามกฎหมายอ่ืนท่ีบัญญัติในเรื่องดังกล/าวไว�เป9นการเฉพาะก็ได� 

 
มาตรา ๑๖  ให�รัฐมนตรีว/าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องด�วยปSจจุบันได�มีการปรับปรุง
การบริหารราชการแผ/นดินให�เป9นไปโดยรวดเร็ว คล/องตัว และมีประสิทธิภาพ แต/โดยท่ีกระบวนการ
เข�าสู/ตําแหน/ง ระยะเวลาการดํารงตําแหน/ง การพ�นจากตําแหน/ง และบทบาทและอํานาจหน�าท่ีของ
กํานันและผู�ใหญ/บ�านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ยังมิได�มี
การปรับปรุงให�เหมาะสม ทําให�การปฏิบัติงานของกํานันและผู�ใหญ/บ�านไม/เกิดประสิทธิภาพเท/าท่ีควร 

                                                 
๕๔ ราชกิจจานุเบกษา เล/ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๒๗ ก/หน�า ๙๖/๕ กุมภาพันธE ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ประกอบกับอํานาจหน�าท่ียังมีความซํ้าซ�อนกับภารกิจและอํานาจหน�าท่ีขององคEกรปกครองส/วน
ท�องถ่ิน สมควรท่ีจะได�มีการปรับปรุงกระบวนการเข�าสู/ตําแหน/ง ระยะเวลาการดํารงตําแหน/ง การพ�น
จากตําแหน/ง และบทบาทและอํานาจหน�าท่ีของกํานันและผู�ใหญ/บ�าน รวมถึงบทบาทและการปฏิบัติ
หน�าท่ีของคณะกรรมการหมู/บ�าน ให�สอดคล�องกับการปรับปรุงการบริหารราชการแผ/นดินและอํานาจ
หน�าท่ีขององคEกรปกครองส/วนท�องถ่ิน  จึงจําเป9นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๒๕๕ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต/วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป9นต�นไป 
 

มาตรา ๔  ให�รัฐมนตรีว/าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ี กํานัน ผู�ใหญ/บ�าน แพทยE
ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�าน เป9นบุคคลในพ้ืนท่ีท่ีมีความใกล�ชิดกับราษฎรในการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐ เป9นผู�ช/วยเหลือนายอําเภอซ่ึงเป9นส/วนหนึ่งของ
ราชการบริหารส/วนภูมิภาค มีบทบาทอํานาจหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พระ
พุทธศักราช ๒๔๕๗ ท่ีได�แก�ไขเพ่ิมเติมถึงปSจจุบัน โดยเฉพาะในการเป9นผู�ประสานงานระหว/างราชการ
ส/วนภูมิภาคกับองคEกรปกครองส/วนท�องถ่ิน การรักษาความสงบเรียบร�อย การปXองกันและแก�ไขปSญหา
กรณีต/าง ๆ นอกจากนี้ยังทําหน�าท่ีเป9นคนกลางในการไกล/เกลี่ย ประนีประนอมและจัดการระงับ
ปSญหาความขัดแย�งในท�องท่ี และยังมีฐานะเป9นตัวแทนของรัฐ ตัวแทนของราษฎรเก่ียวกับเรื่องร�อง
ทุกขE ความเดือดร�อนของราษฎรเพ่ือนําเสนอต/อส/วนราชการ 

เพ่ือให�คงมีตําแหน/งกํานัน ผู�ใหญ/บ�าน แพทยEประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู�ช/วย
ผู�ใหญ/บ�านในทุกตําบล หมู/บ�านต/อไป  จึงจําเป9นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ประกาศคณะรักษาความสงบแห/งชาติ ฉบับท่ี ๑๐๒/๒๕๕๗ เรื่อง การแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว/าด�วย
ลักษณะปกครองท�องท่ี ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗๕๖ 

 
โดยท่ีเป9นการสมควรแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว/าด�วยลักษณะปกครองท�องท่ี เพ่ือให�

การปฏิบัติหน�าท่ีของผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านฝPายปกครองมีอํานาจหน�าท่ีในการตรวจตรารักษาความสงบ
เรียบร�อยภายในหมู/บ�านเช/นเดียวกับผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านฝPายรักษาความสงบ อันจะส/งผลให�การปฏิบัติ
หน�าท่ีเป9นไปอย/างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการรักษาความสงบเรียบร�อย ความ
ม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยEสิน ตลอดจนการอํานวยความยุติธรรมให�แก/ประชาชนภายในหมู/บ�าน
โดยส/วนรวม 

 
 

                                                 
๕๕ราชกิจจานุเบกษา เล/ม ๑๒๖/ตอนท่ี ๑๐๐ ก/หน�า ๑/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
๕๖ ราชกิจจานุเบกษา เล/ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง/หน�า ๙/๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย/ผู�จัดทํา 
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 
กองกฎหมายไทย/ปรับปรุง 

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


