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พระราชบัญญตั ิ
ลักษณะปกครองทองที่ 
พุทธศักราช ๒๔๕๗ 
   

 
มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัว ดํารัสเหนือเกลาฯ ใหประกาศทราบทั่วกันวา เมื่อในรัชกาลแหงสมเด็จพระบรม
ชนกนารถ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้ง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ข้ึนเมื่อ พระพุทธศักราช ๒๔๔๐ และไดใชพระราชบัญญัติ
นั้นเปนแบบแผนวิธีปกครองทั่วพระราชอาณาจักร อันอยูภายนอกจังหวัดกรุงเทพฯ มาจนบัดนี้ 
พระราชบัญญัติ อ่ืนๆ  อันเนื่องดวยวิธีปกครองราษฎร  ซึ่ งตั้ ง ข้ึนภายหลังตอมา  ได ยึด
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่นี้เปนหลักอีกเปนอันมาก เพราะฉะนั้นพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่ นับวาเปนพระราชบัญญัติสําคัญในการปกครองพระราชอาณาจักรอยาง
หนึ่ง 

 
ตั้งแตไดตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ ในพระพุทธศักราช ๒๔๔๐ 

มา วิธีปกครองพระราชอาณาจักรไดจัดการเปลี่ยนแปลงดําเนินมาโดยลําดับหลายอยาง ทรง
พระราชดําริเห็นวา ถึงเวลาอันสมควรที่จะแกไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ใหตรงกับ
วิธีการปกครองที่เปนอยูทุกวันนี้ จึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหแกไขพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองที่ รัตนโกสินทรศก ๑๑๖ ของเดิม แหงใดที่ยังใชไดใหคงไว แหงใดที่เกาเกินกวาวิธี
ปกครองทุกวันนี้ ก็แกไขใหตรงกับเวลารวบรวมตราเปนพระราชบัญญัติไว สืบไปดังนี้ 

 
หมวดที่ ๑ 

วาดวยนามและการใชพระราชบัญญตั ิ
   

 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ 

พระพุทธศักราช ๒๔๕๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ ตั้งแตวันประกาศแลวใหใชทั่วทุกมณฑล เวนแตใน

จังหวัดกรุงเทพฯ ช้ันใน และเมื่อใชพระราชบัญญัตินี้แลวใหยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองที่รัตนโกสินทรศก ๑๑๖ เสีย ใชพระราชบัญญัตินี้แทนสืบไป 

 
มาตรา ๓  บรรดาพระราชกําหนดกฎหมายแตกอน บทใดขอความขัดกับ

พระราชบัญญัตินี้ ใหยกเลิกกฎหมายบทนั้นตั้งแตวันที่ไดใชพระราชบัญญัตินี้ไป 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๓๑/-/หนา ๒๒๙/๑๗ กรกฎาคม ๒๔๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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มาตรา ๔  อํานาจหนาที่สมุหเทศาภิบาล ซึ่งกลาวตอไปในพระราชบัญญัตินี้ สวน
ในมณฑลกรุงเทพฯ ใหเปนอํานาจและหนาที่ของเสนาบดีกระทรวงนครบาล หรือขาราชการผูใหญ
ในกระทรวงนครบาล ซึ่งเสนาบดีกระทรวงนครบาล จะไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหมี
อํานาจหนาที่เฉพาะการนั้นๆ อีกประการหนึ่งความที่กลาวตอไปในพระราชบัญญัตินี้ แหงใดมี
ใจความวา สมุหเทศาภิบาลจะทําไดดวยอนุมัติของเสนาบดี ใจความอันนี้ไมตองใช ในสวนมณฑล
กรุงเทพฯ เพราะหนาที่สมุหเทศาภิบาลและเสนาบดีในสวนมณฑลกรุงเทพฯ รวมอยูในตําแหนง
เสนาบดีกระทรวงนครบาล 

 
มาตรา ๕  ใหเสนาบดีผูบัญชาการปกครองทองที่มีอํานาจที่จะตั้งกฎขอบังคับ 

สําหรับจัดการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ถาและกฎนั้นไดรับพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาต และประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาแลว ก็ใหถือวาเปนเหมือนสวนหนึ่งใน
พระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๖  ในการที่จะกําหนดเขตหมูบานและตําบลทั้งปวงในหัวเมืองใด ใหผูวา

ราชการเมืองนั้น เมื่อไดอนุมัติของสมุหเทศาภิบาลแลว มีอํานาจที่จะกําหนดได และการที่จะ
กําหนดเขตอําเภอนั้นก็ใหสมุหเทศาภิบาลมีอํานาจที่จะกําหนดได เมื่อไดรับอนุมัติของเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยแลว ฉะนั้น สวนมณฑลกรุงเทพฯ เสนาบดีกระทรวงนครบาลกําหนดได
เด็ดขาด 

 
หมวดที่ ๒ 

วาดวยวิธีอธิบายศัพทที่ใชในพระราชบัญญัต ิ
   

 
มาตรา ๗  ศัพทวา บาน และ เจาบาน ซึ่งกลาวในพระราชบัญญัตินี้ ใหพึงเขาใจ

ดังนี้ คือ 
ขอ ๑  ศัพทวา บานนั้น หมายความวา  เรือนหลังเดียวก็ตาม หลายหลังก็ตาม 

ซึ่งอยูในเขตที่มีเจาของเปนอิสระสวนหนึ่งนับในพระราชบัญญัตินี้วา บานหนึ่ง หองแถว และแพ 
หรือเรือชําซึ่งจอดประจําอยูที่ใด ถามีเจาของหรือผูเชาครอบครองเปนอิสระตางหากหองหนึ่ง หลัง
หนึ่ง ลําหนึ่ง หรือหมูหนึ่ง ในเจาของหรือผูเชาคนหนึ่ง นั้น ก็นับวาบานหนึ่ง เหมือนกัน 

ขอ ๒  ศัพทวา เจาบานนั้น หมายความวาผูอยูปกครองบาน ซึ่งไดวามาแลวในขอ
กอน จะครอบครองดวยเปนเจาของก็ตาม ดวยเปนผูเชาก็ตาม ดวยเปนผูอาศัยโดยชอบดวย
กฎหมายก็ตาม นับตามพระราชบัญญัตินี้วาเปนเจาบาน 

ขอ ๓  วัด โรงพยาบาล โรงทหาร โรงเรียน เรือนจํา ที่ทําการไปรษณีย สถานี
รถไฟ สถานที่ตางๆ ของรัฐบาล อยูในความปกครองของหัวหนาในที่นั้น ไมนับเปนบานตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวดที่ ๓ 
วาดวยลักษณะปกครองหมูบาน 

   
 

ตอน ๑ 
การตั้งหมูบาน 

   
 

มาตรา ๘  บานหลายบานอยูในทองที่อันหนึ่ง ซึ่งควรอยูในความปกครองอัน
เดียวกันได ใหจัดเปนหมูบานหนึ่ง ลักษณะที่กําหนดหมูบานตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือความ
สะดวกแกการปกครองเปนประมาณ คือ 

ขอ ๑  ถาเปนที่มีคนอยูรวมกันมาก ถึงจํานวนบานนอย ใหถือเอาจํานวนคนเปน
สําคัญประมาณราว ๒๐๐ คน เปนหมูบานหนึ่ง 

ขอ ๒  ถาเปนที่ผูคนตั้งบานเรือนอยูหางไกลกัน ถึงจํานวนคนจะนอย ถาและ
จํานวนบานไมต่ํากวา ๕ บานแลว จะจัดเปนหมูบานหนึ่ง ก็ได 

 
ตอน ๒ 

การแตงตั้งผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน 
การออกจากตาํแหนงของผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบาน๒ 

   
 

มาตรา ๙๓  ในหมูบานหนึ่งใหมีผูใหญบานคนหนึ่ง และมีผูชวยผูใหญบานฝาย
ปกครอง หมูบานละสองคน เวนแตหมูบานใดมีความจําเปนตองมีมากกวาสองคน ใหขออนุมัติ
กระทรวงมหาดไทย 

ในหมูบานใด ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรใหมีผูชวยผูใหญบานฝายรักษา
ความสงบ ก็ใหมีไดตามจํานวนที่กระทรวงมหาดไทยจะเห็นสมควร 

ผูใหญบานจะไดรับเงินเดือน แตมิใชจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน สวน
ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบและผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง จะไดรับเงินตอบแทน
ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา ๑๐๔  ผูใหญบานมีอํานาจหนาที่ปกครองบรรดาราษฎรที่อยูในเขต

หมูบาน 
                                                 

๒ ชื่อของตอน ๒ ในหมวดที่ ๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี 
(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๖ 

๓ มาตรา ๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๒ ลงวันที่ ๓ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

๔ มาตรา ๑๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับที่ ๒) 
พุทธศักราช ๒๔๘๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๑๕  ราษฎรผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามดังตอไปนี ้
(๑) มีสัญชาตไิทยและมีอายุไมต่าํกวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ ๑ มกราคม ของ

ปที่มีการเลือก 
(๒) ไมเปนภกิษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๓) ไมเปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๔) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูประจํา และมีช่ือในทะเบียนบานตามกฎหมายวา

ดวยการทะเบยีนราษฎรในหมูบานนั้นติดตอกันมาแลวไมนอยกวาสามเดือนจนถึงวนัเลือก 
 
มาตรา ๑๒๖  ผูที่จะไดรับเลือกเปนผูใหญบานตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) อายุไมต่ํากวาย่ีสิบหาปบริบูรณในวันรับเลือก 
(๓) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูเปนประจําและมีช่ือในทะเบียนบานตามกฎหมายวา

ดวยการทะเบียนราษฎรในหมูบานนั้นติดตอกันมาแลวไมนอยกวาสองปจนถึงวันเลือกและเปนผูที่
ประกอบอาชีพเปนหลักฐาน 

(๔) เปนผูเล่ือมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ 
(๕) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๖) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได วิกลจริต จิตฟน

เฟอน ไมสมประกอบ ติดยาเสพติดใหโทษ หรือเปนโรคตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(๗) ไมเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ขาราชการ
การเมือง ขาราชการประจํา พนักงาน เจาหนาที่ หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือของ
รัฐวิสาหกิจ หรือขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือลูกจางของสวนราชการ หรือลูกจางของ
เอกชนซึ่งมีหนาที่ทํางานประจํา 

(๘) ไมเปนผูมีอิทธิพลหรือเสียชื่อในทางพาลหรือทางทุจริต หรือเส่ือมเสีย
ในทางศีลธรรม 

(๙) ไมเปนผูเคยถูกใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพราะทุจริตตอหนาที่ และยังไมพนกําหนดเวลาสิบ
ปนับแตวันถูกใหออก ปลดออก หรือไลออก 

                                                 
๕ มาตรา ๑๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๖ มาตรา ๑๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๐) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และยังไมพนกําหนดเวลาสิบปนับ
แตวันพนโทษ 

(๑๑) ไมเปนผูเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําผิดเกี่ยวกับกฎหมายวาดวย
ปาไม กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา กฎหมาย
วาดวยอุทยานแหงชาติ กฎหมายวาดวยศุลกากร กฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุ
ระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน ในฐานความผิดเกี่ยวกับอาวุธปน เครื่องกระสุนปน 
หรือวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไมอาจออกใบอนุญาตใหได กฎหมายวาดวยที่ดิน ในฐานความผิด
เก่ียวกับที่สาธารณประโยชน กฎหมายวาดวยยาเสพติด กฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง และ
กฎหมายวาดวยการพนัน ในฐานความผิดเปนเจามือหรือเจาสํานัก 

(๑๒) ไมเปนผูเคยถูกใหออกจากตําแหนงตามมาตรา ๑๔ (๖) หรือ (๗) และ
ยังไมพนกําหนดเวลาสิบปนับแตวันถูกใหออก 

(๑๓) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากตําแหนงกํานัน 
ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล หรือผูชวยผูใหญบาน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพล
เรือน และยังไมพนกําหนดเวลาสิบปนับแตวันถูกใหออก ปลดออก หรือไลออก 

(๑๔) มีพ้ืนความรูไมต่ํากวาการศึกษาภาคบังคับ หรือที่กระทรวงศึกษาธิการ
เทียบไมต่ํากวาการศึกษาภาคบังคับ เวนแตในทองที่ใดไมอาจเลือกผูมีพ้ืนความรูดังกลาวได ผูวา
ราชการจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย อาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ยกเวนหรือผอนผันได 

(๑๕)๗ ไมเปนผูอยูในระหวางเสียสิทธิในกรณีที่ไมไปใชสิทธิเลือกตั้งหรือถูกเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้ง 

 
มาตรา ๑๓๘  การเลือกผูใหญบานตองเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และให

กระทําโดยวิธีลับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

เพ่ือประโยชนในการเลือกผูใหญบาน ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งนายอําเภอ
แตงตั้งจากเจาหนาที่ของรัฐไมเกินสามคน และราษฎรผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานในหมูบาน ซึ่งเปนที่
ยอมรับนับถือของราษฎรในหมูบานจํานวนไมนอยกวาส่ีคนแตไมเกินเจ็ดคน เพ่ือทําหนาที่
ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน 

                                                 
๗ มาตรา ๑๒ (๑๕) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๘ มาตรา ๑๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การแตงตั้งกรรมการ วิธีการเลือกประธานคณะกรรมการ และวิธีการตรวจสอบ
ตามวรรคสองใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อราษฎรสวนใหญเลือกผูใดเปนผูใหญบานแลว ใหนายอําเภอออกคําส่ังเพ่ือ
แตงตั้งและใหถือวาผูนั้นเปนผูใหญบานนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง ในกรณีที่ผูรับเลือกมคีะแนนเสยีง
เทากันใหใชวิธีจับสลาก ทั้งนี้ เมื่อนายอําเภอไดมีคําส่ังแตงตั้งผูใหญบานแลวใหรายงานให 
ผูวาราชการจังหวัดเพื่อออกหนังสือสําคัญใหไวเปนหลักฐาน 

ในกรณีที่มีการคัดคานวาผูซึ่งไดรับเลือกเปนผูใหญบานตามวรรคสี่ไดรับเลือกมา
โดยไมสุจริตและเที่ยงธรรม ใหนายอําเภอดําเนินการสอบสวน และถาผลการสอบสวนไดความ
ตามที่มีผูคัดคานใหรายงานผูวาราชการจังหวัดและใหผูวาราชการจังหวัดสั่งใหพนจากตําแหนง
โดยเร็ว ทั้งนี้ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่นายอําเภอมีคําส่ังแตงตั้ง 

การพนจากตําแหนงของผูใหญบานตามวรรคหา ไมกระทบกระเทือนกิจการที่
ผูใหญบานไดกระทําลงไปในขณะที่ดํารงตําแหนง 

 
มาตรา ๑๔๙  ผูใหญบานตองพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้ 
(๑) มีอายุครบหกสิบป 
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒ เวนแตในกรณีที่ไดรับ

อนุญาตจากผูวาราชการจังหวัดใหลาอุปสมบทหรือบรรพชาตามประเพณี มิใหถือวามีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๑๒ (๕) 

(๓) ตาย 
(๔) ไดรับอนุญาตจากนายอําเภอใหลาออก 
(๕) หมูบานที่ปกครองถูกยุบ 
(๖) เมื่อราษฎรผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑ ใน

หมูบานนั้นจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของราษฎรผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา ๑๑ ทั้งหมดเขาช่ือกันขอใหออกจากตําแหนง ในกรณีเชนนั้นใหนายอําเภอส่ังใหพนจาก
ตําแหนง 

(๗) ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหพนจากตําแหนง เมื่อไดรับรายงานการสอบสวน
ของนายอําเภอวาบกพรองในหนาที่ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนง 

(๘) ไปเสียจากหมูบานที่ตนปกครองติดตอกันเกินสามเดือน เวนแตเมื่อมีเหตุ
อันสมควรและไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ 

(๙) ขาดการประชุมประจําเดือนของกํานัน ผูใหญบานที่นายอําเภอเรียกประชุม
สามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันควร 

                                                 
๙ มาตรา ๑๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๐) ถูกปลดออกหรือไลออกจากตําแหนง เนื่องจากกระทําความผิดวินัยอยาง
รายแรง 

(๑๑) ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ซึ่งตองทําอยางนอยทุกหาปนับแต
วันที่ไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่ผูใหญบานพนจากตําแหนงตาม (๖) ใหนายอําเภอรายงานให 
ผูวาราชการจังหวัดทราบโดยเร็วดวย 

หลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดตาม (๑๑) ตองกําหนดให
ราษฎรในหมูบานมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผูใหญบานดวย 

 
มาตรา ๑๕๑๐  ผูใหญบานและกํานันทองที่รวมกันพิจารณาคัดเลือกราษฎรซึ่งมี

คุณสมบัติตามมาตรา ๑๖ เปนผูชวยผูใหญบานฝายปกครองและผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความ
สงบ 

 
มาตรา ๑๖๑๑  ผูมีสิทธิจะไดรับคัดเลือกเปนผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง หรือ

ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒ 
 
มาตรา ๑๗๑๒  เมื่อผูใดไดรับคัดเลือกเปนผูชวยผูใหญบานฝายปกครองหรือ

ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ ใหกํานันรายงานไปยังนายอําเภอเพื่อออกหนังสือสําคัญไว
เปนหลักฐาน และใหถือวาผูนั้นเปนผูชวยผูใหญบานฝายปกครองหรือผูชวยผูใหญบานฝายรักษา
ความสงบตั้งแตวันที่นายอําเภอออกหนังสือสําคัญ 

 
มาตรา ๑๗ ทวิ๑๓  ในหมูบานใดมีผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ ผูวา

ราชการจังหวัดจะแตงตั้งใหผูชวยผูใหญบานฝายปกครองเปนผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ
อีกตําแหนงหนึ่งก็ได สวนเงินคาตอบแทนใหเปนไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา ๑๘๑๔  ผูชวยผูใหญบานฝายปกครองและผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความ

สงบอยูในตําแหนงคราวละหาป 

                                                 
๑๐ มาตรา ๑๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๑๐ 
๑๑ มาตรา ๑๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 
๑๒ มาตรา ๑๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๑๐ 
๑๓ มาตรา ๑๗ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๒ ลงวันที่ ๓ 

เมษายน พุทธศักราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นอกจากออกจากตําแหนงตามวาระ ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง และผูชวย
ผูใหญบานฝายรักษาความสงบตองออกจากตําแหนงเพราะขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๑๒ หรือเพราะเหตุเชนเดียวกับที่ผูใหญบานตองออกจากตําแหนงตามมาตรา ๑๔ 
(๒) ถึง (๗) 

ถาตําแหนงผูชวยผูใหญบานฝายปกครองหรือผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความ
สงบวางลง ใหมีการคัดเลือกผูชวยผูใหญบานฝายปกครองหรือผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความ
สงบแทน และใหนําความในมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ผูซึ่งไดรับคัดเลือกตามวรรคสามอยูในตําแหนงตามวาระของผูซึ่งตนแทน 
เมื่อผูใหญบานตองออกจากตําแหนงไมวาดวยเหตุใด ใหผูชวยผูใหญบานฝาย

ปกครองและผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบตองออกจากตําแหนงดวย 
 
มาตรา ๑๙๑๕  เมื่อปรากฏเหตุอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหเลือกผูใหญบาน

ข้ึนใหม 
(๑) กรณีที่หมูบานใดมีจํานวนราษฎรเพิ่มขึ้นไมวาดวยเหตุใดก็ตาม เมื่อกํานัน

และผูใหญบานในตําบลนั้นปรึกษากันเห็นวา จํานวนราษฎรนั้นเกินกวาความสามารถของ
ผูใหญบานคนเดียวจะดูแลปกครองใหเรียบรอยได ใหกํานันรายงานตอนายอําเภอเพื่อพิจารณา
และเสนอความเห็นไปยังผูวาราชการจังหวัด ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควร ใหตั้ง
หมูบานขึ้นใหมและเลือกผูใหญบานเพิ่มเติมขึ้นใหมได 

(๒) กรณีที่ผูใหญบานของหมูบานใดวางลง ใหเลือกผูใหญบานภายในกําหนด
สามสิบวันนับแตวันที่ผูใหญบานของหมูบานนั้นวางลง 

ในกรณีมีความจําเปนไมอาจจัดใหมีการเลือกผูใหญบานภายในกําหนดตาม (๒) 
ได ใหผูวาราชการจังหวัดขยายเวลาออกไปไดเทาที่จําเปน และในระหวางที่ยังมิไดมีการเลือก
ผูใหญบาน ผูวาราชการจังหวัดจะแตงตั้งผูใหญบานในตําบลนั้นคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน
ผูใหญบาน หรือจะแตงตั้งบุคคลผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒ เปนผู
รักษาการผูใหญบานจนกวาจะมีการเลือกผูใหญบานก็ได 

 
มาตรา ๒๐  เมื่อผูใหญบานตองออกจากตําแหนงดวยเหตุประการใดๆ เปน

หนาที่ของกํานันนายตําบลนั้น จะตองเรียกหมายตั้งและสํามะโนครัวทะเบียนบัญชีที่ไดทําข้ึนไวใน
หนาที่ผูใหญบานนั้นคืนมารักษาไว เมื่อผูใดรับตําแหนงเปนผูใหญบานแทน ก็ใหมอบสํามะโนครัว
และทะเบียนบัญชีทั้งปวงให แตหมายตั้งนั้นกํานันตองรีบสงใหกรมการอําเภอ อนึ่งการที่จะเรียก
คืนหมายตั้งและสํามะโนครัวทะเบียนบัญชีที่ไดกลาวมาในขอนี้ ถาขัดของประการใด กํานันตองรีบ
แจงความตอกรมการอําเภอ 
                                                                                                                                            

๑๔ มาตรา ๑๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. 
๒๕๔๒ 

๑๕ มาตรา ๑๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๑๑๖  ถาผูใหญบานคนใดจะทําการในหนาที่ไมไดในครั้งหนึ่งคราวหนึ่ง

ใหมอบหนาที่ใหแกผูชวยผูใหญบานฝายปกครองคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทนจนกวา
ผูใหญบานนั้นจะทําการในหนาที่ได และรายงานใหกํานันทราบ ถาการมอบหนาที่นั้นเกินกวาสิบ
หาวัน ใหกํานันรายงานใหนายอําเภอทราบดวย 

 
ตอน ๓ 

การตั้งหมูบานชั่วคราว 
   

 
มาตรา ๒๒  ถาในทองที่อําเภอใดมีราษฎรไปตั้งชุมนุมทําการหาเล้ียงชีพแตใน

บางฤดู ถาและจํานวนราษฎรซึ่งไปตั้งทําการอยูมากพอสมควรจะจัดเปนหมูบานไดตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่เพ่ือความสะดวกแกการปกครอง ก็ใหนายอําเภอประชุม
ราษฎรในหมูนั้นเลือกวาที่ผูใหญบานคนหนึ่ง หรือหลายคนตามควรแกกําหนดที่วาไวใน
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่นี้ 

 
มาตรา ๒๓๑๗  ผูซึ่งสมควรจะเปนวาที่ผูใหญบานตามมาตรา ๒๒ ตองมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) 
(๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) และ (๑๔) 

 
มาตรา ๒๔  ผูใหญบานเชนนี้ ใหเรียกวา วาที่ผูใหญบาน เพราะเหตุที่เปน

ตําแหนงช่ัวครั้งหนึ่งคราวหนึ่ง แตมีอํานาจและหนาที่เทาผูใหญบานทุกประการ ถาราษฎรเลือกผู
หนึ่งผูใดอันสมควรจะวาที่ผูใหญบานได ก็ใหรายงานขอหมายตั้งตอผูวาราชการเมือง 

 
มาตรา ๒๕  หมายตั้งวาที่ผูใหญบานนี้ ใหผูวาราชการเมืองทําหมายพิเศษตั้ง 

เพ่ือใหปรากฏวาผูนั้นวาที่ผูใหญบานตั้งแตเดือนนั้นเพียงเดือนนั้นเปนที่สุด ตามกําหนดฤดูกาลท่ี
ราษฎรจะตั้งชุมนุมกันอยูในที่นั้น เมื่อราษฎรอพยพแยกยายกันไปแลว ก็ใหเปนอันสิ้นตําแหนง
และหนาที่ เมื่อถึงฤดูใหมก็ใหเลือกตั้งใหมอีกทุกคราวไป 

 
มาตรา ๒๖  หมูบานที่จัดขึ้นชั่วคราวนี้ ใหรวมอยูในกํานันนายตําบลซึ่งไดวากลาว

ทองที่นั้นแตเดิม เวนไวแตถาทองที่เปนทองที่ปาเปลี่ยวหางไกลจากกํานัน เมื่อมีจํานวนคนที่ไป
ตั้งอยูมากผูวาราชการเมืองเห็นจําเปนจะตองมีกํานันขึ้นตางหาก ก็ใหเลือกและตั้งวาที่กํานันได
โดยทํานองตั้งวาที่ผูใหญบานตามที่ไดกลาวมาแลว 

 
                                                 

๑๖ มาตรา ๒๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๑๐ 

๑๗ มาตรา ๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. 
๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตอน ๔ 
หนาที่และอํานาจของผูใหญบานและผูชวยผูใหญบาน๑๘ 

   
 

มาตรา ๒๗๑๙  ผูใหญบานทําหนาที่ชวยเหลือนายอําเภอในการปฏิบัติหนาที่และ
เปนหัวหนาราษฎรในหมูบานของตน และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ดวย 

(๑) อํานวยความเปนธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัย
ใหแกราษฎรในหมูบาน 

(๒) สรางความสมานฉันทและความสามัคคีใหเกิดขึ้นในหมูบาน รวมทั้งสงเสริม
วัฒนธรรมและประเพณีในทองที่ 

(๓) ประสานหรืออํานวยความสะดวกแกราษฎรในหมูบานในการติดตอหรือรับ
บริการกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๔) รับฟงปญหาและนําความเดือดรอน ทุกขสุขและความตองการที่จําเปนของ
ราษฎรในหมูบาน แจงตอสวนราชการ หนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกร
อ่ืนที่เก่ียวของ เพ่ือใหการแกไขหรือชวยเหลือ 

(๕) ใหการสนับสนุน สงเสริม และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่หรือ
การใหบริการของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๖) ควบคุมดูแลราษฎรในหมูบานใหปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ โดยกระทําตนใหเปนตัวอยางแกราษฎรตามที่ทางราชการไดแนะนํา 

(๗) อบรมหรือช้ีแจงใหราษฎรมีความรูความเขาใจในขอราชการ กฎหมาย หรือ
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในการนี้ สามารถเรียกราษฎรมาประชุมไดตามสมควร 

(๘) แจงใหราษฎรใหความชวยเหลือในกิจการสาธารณประโยชนเพ่ือบําบัดปด
ปองภยันตรายสาธารณะอันมีมาโดยฉุกเฉิน รวมตลอดทั้งการชวยเหลือบรรเทาทุกขแก
ผูประสบภัย 

(๙) จัดใหมีการประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมูบานเปนประจําอยางนอย
เดือนละหนึ่งครั้ง 

(๑๐) ปฏิบัติตามคําส่ังของกํานันหรือทางราชการและรายงานเหตุการณที่ไมปกติ
ซึ่งเกิดข้ึนในหมูบานใหกํานันทราบ พรอมทั้งรายงานตอนายอําเภอดวย 

(๑๑) ปฏิบัติตามภารกิจหรืองานอื่นตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการหรือตามที่กระทรวง ทบวง กรม หนวยงานอื่นของรัฐ ผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอ
มอบหมาย 

 

                                                 
๑๘ ชื่อของตอน ๔ ในหมวดที่ ๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๑๙ มาตรา ๒๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๘  ผูใหญบานมีหนาที่และอํานาจในการที่ เ ก่ียวดวยความอาญา
ดังตอไปนี้ คือ 

ขอ ๑  เมื่อทราบขาววามีการกระทําผิดกฎหมาย เกิดขึ้นหรือสงสัยวาไดเกิดขึ้นใน
หมูบานของตน ตองแจงความตอกํานันนายตําบลใหทราบ 

ขอ ๒  เมื่อทราบขาววามีการกระทําผิดกฎหมายเกิดขึ้น หรือสงสัยวาไดเกิดขึ้นใน
หมูบานที่ใกลเคียง ตองแจงความตอผูใหญบานหมูบานนั้นใหทราบ 

ขอ ๓  เมื่อตรวจพบของกลางที่ผูที่กระทําผิดกฎหมายมีอยูก็ดี หรือส่ิงของที่
สงสัยวาไดมาโดยการกระทําผิดกฎหมาย หรือเปนสิ่งของสําหรับใชในการกระทําผิดกฎหมายก็ดี 
ใหจับสิ่งของนั้นไวและรีบนําสงตอกํานันนายตําบล 

ขอ ๔  เมื่อปรากฏวาผูใดกําลังกระทําผิดกฎหมายก็ดี หรือมีเหตุควรสงสัยวา 
เปนผูที่ไดกระทําผิดกฎหมายก็ดี ใหจับตัวผูนั้นไวและรีบนําสงตอกํานันนายตําบล 

ขอ ๕  ถามีหมายหรือมีคําส่ังตามหนาที่ราชการ ใหจับผูใดในหมูบานนั้น เปน
หนาที่ของผูใหญบานที่จะจับผูนั้น และรีบสงตอกํานัน หรือกรมการอําเภอตามสมควร 

ขอ ๖  เมื่อเจาพนักงานผูมีหนาที่ออกหมายสั่งใหคน หรือใหยึด ผูใหญบานตอง
จัดการใหเปนไปตามหมาย 

 
มาตรา ๒๘ ทวิ๒๐  ผูชวยผูใหญบานฝายปกครองมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ชวยเหลือผูใหญบานปฏิบัติกิจการตามอํานาจหนาที่ของผูใหญบานเทาที่

ไดรับมอบหมายจากผูใหญบานใหกระทํา 
(๒) เสนอขอแนะนําและใหคําปรึกษาตอผูใหญบานในกิจการที่ผูใหญบานมี

อํานาจหนาที่ 
ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) ตรวจตรารักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน 
(๒) ถารูเห็นหรือทราบวาเหตุการณอันใดเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นในหมูบาน

เก่ียวกับความสงบเรียบรอย ใหนําความแจงตอผูใหญบาน 
ถาเหตุการณตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นในหมูบานใกลเคียง ใหนําความ

แจงตอผูใหญบานทองที่นั้นและรายงานใหผูใหญบานของตนทราบ 
(๓) ถามีคนจรเขามาในหมูบานและสงสัยวาไมไดมาโดยสุจริต ใหนําตัวสง

ผูใหญบาน 
(๔) เมื่อมีเหตุรายเกิดขึ้นในหมูบาน ตองระงับเหตุปราบปราม ติดตามจับผูราย

โดยเต็มกําลัง 
(๕) เมื่อตรวจพบหรือตามจับไดส่ิงของใดที่มีไวเปนความผิดหรือไดใชหรือมีไว

เพ่ือใชในการกระทําความผิดหรือไดมาโดยการกระทําความผิด ใหรีบนําสงผูใหญบาน 

                                                 
๒๐ มาตรา ๒๘ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาผูใดไดกระทําความผิดและกําลังจะหลบหนีให
ควบคุมตัวสงผูใหญบาน 

(๗) ปฏิบัติตามคําส่ังของผูใหญบาน ซึ่งส่ังการโดยชอบดวยกฎหมาย 
 
มาตรา ๒๘ ตรี๒๑  ในหมูบานหนึ่งใหมีคณะกรรมการหมูบานประกอบดวย 

ผูใหญบานเปนประธาน ผูชวยผูใหญบาน สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีภูมิลําเนาใน
หมูบาน ผูนําหรือผูแทนกลุมหรือองคกรในหมูบาน เปนกรรมการหมูบานโดยตําแหนง และ
กรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายอําเภอแตงตั้งจากผูซึ่งราษฎรในหมูบานเลือกเปนกรรมการ
หมูบานผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมนอยกวาสองคนแตไมเกินสิบคน 

คณะกรรมการหมูบานมีหนาที่ชวยเหลือ แนะนํา และใหคําปรึกษาแกผูใหญบาน 
เก่ียวกับกิจการอันเปนอํานาจหนาที่ของผูใหญบาน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามกฎหมาย หรือ
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หรือที่นายอําเภอมอบหมาย หรือที่ผูใหญบานรองขอ 

ใหคณะกรรมการหมูบานเปนองคกรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดทํา
แผนพัฒนาหมูบาน และบริหารจัดการกิจกรรมที่ดําเนินงานในหมูบานรวมกับองคกรอื่นทุกภาค
สวน 

ผูนําหรือผูแทนกลุมหรือองคกรใดจะมีสิทธิเปนกรรมการหมูบานตามวรรคหนึ่ง 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

กรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูมีสิทธิเลือก
ผูใหญบาน 

วิธีการเลือกและการแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และการปฏิบัติหนาที่ การประชุม และการวินิจฉัยชี้ขาด ของคณะกรรมการ
หมูบานใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

คาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการหมูบาน ใหกระทรวงมหาดไทยจายเปน
เ งินอุดหนุนใหตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยกํ าหนด  โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๒๘ จัตวา๒๒  ในการปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบรอย 

ใหผูใหญบานและผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบใชอาวุธปนของทางราชการได 
การเก็บรักษาและการใชอาวุธปนใหเปนไปตามขอบังคับของกระทรวงมหาดไทย 

 
หมวดที่ ๔ 

                                                 
๒๑ มาตรา ๒๘ ตรี แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับที่ ๑๑) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๒ มาตรา ๒๘ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๑๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วาดวยลักษณะปกครองตําบล 
   

 
ตอน ๑ 

การตั้งตาํบล 
   

 
มาตรา ๒๙  หลายหมูบานรวมกันราว ๒๐ หมูบาน ใหจัดเปนตําบลหนึ่ง และ

เมื่อสมุหเทศาภิบาลเห็นชอบดวยแลว ใหผูวาราชการเมืองกําหนดหมายเขตตําบลนั้นใหทราบได 
โดยชัดวาเพียงใดทุกดาน ถาที่หมายเขตไมมีลําหวย,หนอง,คลอง,บึง,บางหรือส่ิงใดเปนสําคัญ ก็
ใหจัดใหมีหลักปกหมายเขตไวเปนสําคัญ 

 
มาตรา ๒๙ ทวิ๒๓  ในตําบลหนึ่งใหมีกํานันคนหนึ่ง มีอํานาจหนาที่ปกครอง

ราษฎรที่อยูในเขตตําบลนั้น กํานันจะไดรับเงินเดือนแตมิใชจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน 
ในตําบลหนึ่งใหมีคณะกรรมการตําบลคณะหนึ่ง มีหนาที่เสนอขอแนะนําและให

คําปรึกษาตอกํานัน เก่ียวกับกิจการที่จะปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของกํานัน 
คณะกรรมการตําบลประกอบดวยกํานันทองที่ ผูใหญบานทุกหมูบานในตําบล

และแพทยประจําตําบล เปนกรรมการตําบลโดยตําแหนง และครูประชาบาลในตําบลหนึ่งคน 
กรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิหมูบานละหนึ่งคน เปนกรรมการตําบลผูทรงคุณวุฒิ โดย
นายอําเภอเปนผูคัดเลือกแลวรายงานไปยังผูวาราชการจังหวัด เพ่ือออกหนังสือสําคัญใหไวเปน
หลักฐานและใหถือวาผูนั้นเปนกรรมการตําบลผูทรงคุณวุฒิตั้งแตวันที่ผูวาราชการจังหวัดออก
หนังสือสําคัญ 

กรรมการตําบลผูทรงคุณวุฒิอยูในตําแหนงคราวละหาป 
นอกจากออกจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตําบลผูทรงคุณวุฒิตองออกจาก

ตําแหนงเพราะพนจากตําแหนงครูประชาบาลหรือกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒ ิ
ถาตําแหนงกรรมการตําบลผูทรงคุณวุฒิวางลง ใหมีการคัดเลือกข้ึนแทนใหเต็ม

ตําแหนงที่วางและใหอยูในตําแหนงตามวาระของผูซึ่งตนแทน 
การคัดเลือกกรรมการตําบลผูทรงคุณวุฒิข้ึนแทนตําแหนงที่วาง ใหกระทําภายใน

หกสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวาง ถาตําแหนงนั้นวางลงกอนถึงกําหนดออกตามวาระไมเกิน
หนึ่งรอยแปดสิบวัน จะไมคัดเลือกข้ึนแทนก็ได 

 
มาตรา ๒๙ ตรี๒๔  ในการประชุมคณะกรรมการตําบลตองมีกรรมการตําบลมา

ประชุมไมนอยกวาก่ึงจํานวน จึงจะเปนองคประชุม ใหกํานันเปนประธาน การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือ
เสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

                                                 
๒๓ มาตรา ๒๙ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ตอน ๒ 

การตั้งกํานันและกํานนัออกจากตาํแหนง 
   

 
มาตรา ๓๐๒๕  ใหนายอําเภอเปนประธานประชุมผูใหญบานในตําบลนั้น เพ่ือ

ปรึกษาหารือคัดเลือกผูใหญบานคนหนึ่งในตําบลนั้นข้ึนเปนกํานัน เมื่อผูใหญบานที่มาประชุม
เห็นชอบคัดเลือกผูใดแลวใหนายอําเภอคัดเลือกผูนั้นเปนกํานัน 

ในกรณีที่มีผูสมควรไดรับการคัดเลือกเปนกํานันมากกวาหนึ่งคน ใหนายอําเภอ
จัดใหมีการออกเสียงลงคะแนน เมื่อผูใหญบานคนใดไดรับคะแนนสูงสุดใหนายอําเภอคัดเลือกผู
นั้นเปนกํานันในกรณีที่ไดรับคะแนนเทากัน ใหใชวิธีจับสลาก 

การลงคะแนนตองเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และใหกระทําโดยวิธีลับตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อคัดเลือกผูใดเปนกํานันตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลว ใหนายอําเภอ
รายงานไปยังผูวาราชการจังหวัดเพื่อออกหนังสือสําคัญใหไวเปนหลักฐาน 

การประชุมผูใหญบานตามวรรคหนึ่งตองมีผูใหญบานมาประชุมไมนอยกวาก่ึง
หนึ่งของจํานวนผูใหญบานทั้งหมดที่มีอยูในตําบลนั้น จึงเปนองคประชุม 

ใหนําบทบัญญัติในวรรคหาและวรรคหกของมาตรา ๑๓ มาใชบังคับกับการเลือก
กํานันดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๑๒๖  กํานันตองออกจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี ้
(๑) เมื่อตองออกจากผูใหญบาน 
(๒) ไดรับอนุญาตใหลาออก 
(๓) ยุบตําบลที่ปกครอง 
(๔) เมื่อขาหลวงประจําจังหวัดสั่งใหออกจากตําแหนงเพราะพิจารณาเห็นวา

บกพรองในทางความประพฤติ หรือความสามารถไมพอแกตําแหนง 
(๕) ตองถูกปลดหรือไลออกจากตําแหนง 
การออกจากตําแหนงกํานันนั้นใหออกจากตําแหนงผูใหญบานดวย เวนแตการ

ออกตาม (๒) (๓) และ (๔) ไมตองออกจากตําแหนงผูใหญบาน 
 

                                                                                                                                            
๒๔ มาตรา ๒๙ ตรี แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๒๕ มาตรา ๓๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๖ มาตรา ๓๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับที่ ๒) 

พุทธศักราช ๒๔๘๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๒๒๗  ในกรณีที่ตําแหนงกํานันวางลง ใหคัดเลือกกํานันขึ้นใหมภายใน
กําหนดเวลาสี่สิบหาวันนับแตวันที่นายอําเภอไดทราบการวางนั้น 

หากมีความจําเปนไมอาจจัดใหมีการคัดเลือกกํานันภายในกําหนดตามวรรคหนึ่ง
ได ใหผูวาราชการจังหวัดขยายเวลาออกไปไดเทาที่จําเปน และในระหวางที่ยังมิไดมีการเลือก
กํานัน ผูวาราชการจังหวัดจะแตงตั้งบุคคลผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒ 
เปนผูรักษาการกํานันจนกวาจะมีการคัดเลือกกํานันก็ได 

 
มาตรา ๓๓  ถากํานันทําการในหนาที่ไมได ในชั่วคราวเวลาใด เชนไปทางไกล

เปนตน ใหมอบอํานาจและหนาที่ไวแกผูใหญบานคนใดคนหนึ่ง ซึ่งอยูในตําบลเดียวกันใหทําการ
แทน และใหผูแทนนี้มีอํานาจเต็มที่ในตําแหนงกํานัน แตการที่กํานันจะมอบหมายหนาที่ใหแก
ผูใหญบานทําการแทนเชนนี้ ใหบอกผูใหญบานทั้งหลายในตําบลเดียวกันและบอกกรมการอําเภอ
ใหทราบไวดวย 

 
ตอน ๓ 

หนาที่และอํานาจของกํานนั 
   

 
มาตรา ๓๔  บรรดาการที่จะตรวจตรารักษาความปกติเรียบรอยในตําบล คือ การ

ที่จะวากลาวราษฎรในตําบลนั้น ใหประพฤติตามพระราชกําหนดกฎหมายก็ดี หรือการที่จะปองกัน
ภยันตรายและรักษาความสุขสําราญของราษฎรในตําบลนั้นก็ดี หรือการที่จะรับกิจสุขทุกขของ
ราษฎรในตําบลนั้นขึ้นรองเรียนตอผูวาราชการเมือง กรมการอําเภอ และจะรับขอราชการมา
ประกาศแกราษฎรในตําบลนั้นก็ดีหรือที่จะจัดการตามพระราชกําหนด กฎหมาย เชนการตรวจ
และนําเก็บภาษีอากรในตําบลนั้นก็ดี การทั้งนี้อยูในหนาที่ของกํานันผูเปนนายตําบล ผูใหญบาน
ทั้งปวงในตําบลนั้น และแพทยประจําตําบลจะตองชวยกันเอาเปนธุระจัดการใหเรียบรอยไดตาม
สมควรแกหนาที่ 

 
มาตรา ๓๔ ทวิ๒๘  นอกจากอํานาจหนาที่ที่กลาวโดยเฉพาะใหเปนอํานาจหนาที่

ของกํานัน ใหกํานันมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูใหญบานดวย 
 
มาตรา ๓๕  กํานันมีหนาที่และอํานาจในการที่เก่ียวดวยความอาญาดังตอไปนี้ 

คือ 
ขอ ๑  เมื่อทราบขาววา มีการกระทําผิดกฎหมายเกิดขึ้น หรือสงสัยวาไดเกิดขึ้น

ในตําบลของตน ตองแจงความตอกรมการอําเภอใหทราบ 

                                                 
๒๗ มาตรา ๓๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๘ มาตรา ๓๔ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช 

๒๔๘๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๒  เมื่อทราบขาววามีการกระทําผิดกฎหมายเกิดขึ้น หรือสงสัยวาไดเกิดขึ้นใน
ตําบลที่ใกลเคียงตองแจงความตอกํานันนายตําบลนั้นใหทราบ 

ขอ ๓  เมื่อปรากฏวา ผูใดกําลังกระทําผิดกฎหมายก็ดี หรือมีเหตุควรสงสัยวา
เปนผูที่ไดกระทําผิดกฎหมายก็ดี ใหจับผูนั้นไว และรีบนําสงตอกรมการอําเภอ 

ขอ ๔  ถามีหมายหรือมีคําส่ังตามหนาที่ราชการใหจับผูใดในตําบลนั้น เปนหนาที่
ของกํานันที่จะจับผูนั้นแลวรีบสงตอกรมการอําเภอตามสมควร 

ขอ ๕  เมื่อเจาพนักงานผูมีหนาที่ออกหมายสั่งใหคนหรือใหยึด กํานันตองจัดการ
ใหเปนไปตามหมาย 

ขอ ๖  ถามีผูมาขออายัดตัวคนหรือส่ิงของก็ดีหรือผูตองโจรกรรม จะทํากฎหมาย
ตราสิน หรือมีผูจะขอทําชันสูตรบาดแผลก็ดี ทั้งนี้ใหกํานันสืบสวนฟงขอความแลวรีบนําตัวผูขอ
และผูตองอายัด และทรัพยส่ิงของบรรดาที่จะพาไปดวยนั้นไปยังกรมการอําเภอ ถาส่ิงของอยางใด
จะพาไปไมได ก็ใหกํานันชันสูตรใหรูเห็น แลวนําความไปแจงตอกรมการอําเภอในขณะนั้น 

 
มาตรา ๓๖  ถากํานันรูเห็นเหตุทุกขรอนของราษฎร หรือการแปลกประหลาด

เกิดข้ึนในตําบลตองรีบรายงานตอกรมการอําเภอใหทราบ 
 
มาตรา ๓๗  ถาเกิดจลาจลก็ดี ฆากันตายก็ดี ชิงทรัพยก็ดี ปลนทรัพยก็ดี ไฟไหม

ก็ดี หรือเหตุรายสําคัญอยางใดๆ ในตําบลของตน หรือในตําบลที่ใกลเคียงอันสมควรจะชวยไดก็ดี 
หรือมีผูรายแตที่อ่ืนมามั่วสุมในตําบลนั้นก็ดี หรือมีเหตุควรสงสัยวาลูกบานในตําบลนั้น บางคนจะ
เก่ียวของเปนโจรผูรายก็ดี เปนหนาที่ของกํานันจะตองเรียกผูใหญบานและลูกบานในตําบลออก
ชวยตอสูติดตามจับผูรายหรือติดตามเอาของกลางคืน หรือดับไฟ หรือชวยอยางอ่ืนตามควรแก
การโดยเต็มกําลัง 

 
มาตรา ๓๘  ใหกํานันดูแลคนเดินทาง ซึ่งไมมีเหตุควรสงสัยวาจะเปนผูราย ใหได

มีที่พักตามควร 
 
มาตรา ๓๙  ถาผูเดินทางดวยราชการจะตองการคนนําทาง หรือขาดแคลน

พาหนะเสบียงอาหารลงในระหวางทาง และจะรองขอตอกํานันใหชวยสงเคราะห กํานันตองชวย
จัดหาใหตามที่จะทําได ถาหากวาการที่จะชวยเหลือนั้นจะตองออกราคาคาจางเพียงใด ใหกํานัน
เรียกเอาแกผูเดินทางนั้น 

 
มาตรา ๔๐๒๙  กํานันตองรวมมือและชวยเหลือนายอําเภอและองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน และส่ิง
ซึ่งเปนสาธารณประโยชนอ่ืนอันอยูในตําบลนั้น 

                                                 
๒๙ มาตรา ๔๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๔๑  กํานันตองรักษาบัญชีสํามะโนครัว และทะเบียนบัญชีของรัฐบาลใน

ตําบลนั้น และคอยแกไขเพิ่มเติมใหถูกตองกับบัญชีของผูใหญบาน 
 
มาตรา ๔๒  กํานันตองทําบัญชีส่ิงของ ซึ่งตองภาษีอากรในแขวงนั้นยื่นตอ

กรมการอําเภอและนําราษฎรไปเสียภาษีอากรตามพระราชบัญญัติภาษีอากร 
 
มาตรา ๔๓  กํานันกระทําการตามหนาที่จะเรียกผูใดมาหารือใหชวยก็ได 
 
มาตรา ๔๔  ในตําบลหนึ่ง ใหมีสารวัตรสําหรับเปนผูชวยและรับใชสอยของกํานัน 

๒ คน ผูที่จะเปนสารวัตรนี้แลวแตกํานันจะขอรองใหผูใดเปน แตตองไดรับความเห็นชอบของผูวา
ราชการเมืองดวยจึงเปนได และกํานันมีอํานาจเปลี่ยนสารวัตรได 

 
ตอน ๔ 

แพทยประจําตําบล การตั้งและหนาที ่
   

 
มาตรา ๔๕  ในตําบล ๑ ใหกํานันและผูใหญบานประชุมพรอมกันเลือกผูที่มี

ความรูในวิชาแพทย เปนแพทยประจําตําบลคน ๑ สําหรับจัดการปองกันความไขเจ็บของราษฎร
ในตําบลนั้น 

 
มาตรา ๔๖๓๐  การแตงตั้งแพทยประจําตําบล ใหขาหลวงประจําจังหวัดแตงตั้ง

จากบุคคลผูมีสัญชาติไทย และตองแตงตั้งจากผูที่มีถ่ินที่อยูในตําบลนั้น เวนแตผูที่เปนแพทย
ประจําตําบลที่ใกลเคียงกันอยูแลว และยอมกระทําการรวมเปนสองตําบล ถาขาหลวงประจํา
จังหวัดเห็นสมควรก็แตงตั้งได 

 
มาตรา ๔๗  เหตุที่แพทยประจําตําบลจะตองออกจากตําแหนงนั้น เหมือนกับ

เหตุที่กํานันจะตองออกจากตําแหนงทุกประการ 
 
มาตรา ๔๘  แพทยประจําตําบล มีหนาที่ดังกลาวตอไปนี้ คือ 
ขอ ๑  ที่จะชวยกํานันผูใหญบานคิดอานและจัดการรักษาความสงบเรียบรอยใน

ตําบล  ดังกลาวไวในมาตรา ๓๖ และ ๕๒ แหงพระราชบัญญัตินี้ 
ขอ ๒  ที่จะคอยสังเกตตรวจตราความไขเจ็บที่เกิดขึ้นแกราษฎรในตําบลนั้น และ

ตําบลที่ใกลเคียง ถาเกิดโรคภัยรายแรงเชนอหิวาตกโรคก็ดี กาฬโรคก็ดี ไขทรพิษก็ดี ตองคิด
ปองกัน ดวยแนะนํากํานันผูใหญบานใหส่ังราษฎรใหจัดการปองกันโรคเชนทําความสะอาดเปนตน 
และแพทยประจําตําบลตองเที่ยวตรวจตราชี้แจงแกราษฎรดวย 

                                                 
๓๐ มาตรา ๔๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับที่ ๒) 

พุทธศักราช ๒๔๘๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๓  การปองกันโรคภัยในตําบลนั้น เชน ปลูกทรพิศม ปองกันไขทรพิษก็ดี ที่
จะมียาแกโรคไวสําหรับตําบลก็ดี ดูแลอยาใหในตําบลนั้นมีส่ิงโสโครกอันเปนเชื้อโรคก็ดี การ
เหลานี้อยูในหนาที่แพทยประจําตําบลๆ จะตองคิดอานกับแพทยประจําเมือง และกํานัน
ผูใหญบานในตําบลนั้นใหสําเร็จตลอดไป 

ขอ ๔  ถาโรคภัยรายกาจ เชน อหิวาตกโรค กาฬโรค ไขทรพิษ โรคระบาดปศุ
สัตว เกิดขึ้นในตําบลนั้น แพทยประจําตําบลตองรีบรายงานยังกรมการอําเภอ ใหทราบโดยทันที 
และตอไปเนืองๆ จนกวาจะสงบโรค 

 
มาตรา ๔๙  แพทยประจําตําบลมีสังกัดขึ้นอยูในแพทยประจําเมือง แพทยประจํา

เมืองมีหนาที่จะตองตรวจตราแนะนําการงานในหนาที่แพทยประจําตําบลในเมืองนั้นทั่วไป 
 

ตอน ๕ 
การประชุมกํานัน ผูใหญบาน กรรมการตาํบล 

กรรมการหมูบาน แพทยประจําตาํบล 
และวินัยของกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตาํบล 

และผูชวยผูใหญบาน๓๑ 
   

 
มาตรา ๕๐  เมื่อกํานันเห็นวามีการอันใดเนื่องในการรักษาความปกติเรียบรอยใน

ตําบลสมควรจะปรึกษาหารือกันในระหวางกํานันผูใหญบานทั้งปวง และแพทยประจําตําบล กํานัน
ก็มีอํานาจที่จะเรียกมาประชุมปรึกษาหารือกัน และใหเอาเสียงที่เห็นพรอมกันโดยมากเปนที่ช้ีขาด
ตกลงในการที่ปรึกษาหารือกันนั้น 

 
มาตรา ๕๑๓๒  ใหกํานันเรียกผูใหญบานและแพทยประจําตําบลมาประชุมเพื่อ

ปรึกษาหารือการที่จะรักษาหนาที่ในตําบลใหเรียบรอย ไมนอยกวาเดือนละหนึ่งครั้ง 
ใหผูใหญบานเรียกประชุมคณะกรรมการหมูบานตามครั้งคราวที่เห็นสมควร หรือ

เมื่อกรรมการมีจํานวนไมนอยกวาก่ึงรองขอใหมีการประชุม แตเมื่อรวมปหนึ่งจะตองมีการประชุม
ไมนอยกวาหกครั้ง 

ใหกํานันเรียกประชุมคณะกรรมการตําบลไมนอยกวาเดือนละหนึ่งครั้ง 
 
มาตรา ๕๒  ถามีเหตุสงสัยวาผูใดในตําบลนั้น แสดงความอาฆาตมาดรายแก

ผูอ่ืนก็ดี หรือเปนคนจรจัดไมปรากฏการทํามาหาเลี้ยงชีพ และไมสามารถจะชี้แจงความบริสุทธิ์

                                                 
๓๑ ชื่อของตอน ๕ ในหมวดที่ ๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๓๒ มาตรา ๕๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับที่ ๒) 

พุทธศักราช ๒๔๘๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ของตนไดก็ดี ใหกํานันเรียกประชุมผูใหญบานสืบสวน ถามีหลักฐานควรเชื่อวาเปนความจริง ก็ให
เอาตัวผูนั้นสงกรมการอําเภอไปฟองรองเอาโทษตามมาตรา ๓๐ แหงประมวลกฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๕๓  เมื่อมีผูใหญบานนําคนจรแปลกหนานอกสํามะโนครัวตําบลมาสง

กํานันตามความในมาตรา ๒๗ ขอ ๖ ใหกํานันปรึกษาหารือกับผูใหญบาน เมื่อเห็นสมควรจะขบัไล
คนผูนั้นออกไปเสียจากทองที่ตําบลนั้นก็ได 

 
มาตรา ๕๔  ถาลูกบานผูใดไปตั้งทับกระทอมหรือเรือนโรงอยูในที่เปลี่ยวในตําบล

นั้น ซึ่งนากลัวจะเปนอันตรายดวยโจรผูรายหรือนาสงสัยวาจะเปนสํานักโจรผูราย การอยางนี้ให
กํานันกับผูใหญบานในตําบลนั้นประชุมปรึกษากันดู เมื่อเห็นเปนการสมควรแลวจะบังคับให
ลูกบานคนนั้นยายเขามาอยูเสียในหมูบานราษฎรก็ได และใหนําความแจงตอกรมการอําเภอดวย 

 
มาตรา ๕๕  ถาราษฎรคนใดทิ้งใหบานเรือนชํารุดรุงรัง หรือปลอยใหโสโครก

โสมมอาจจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกผูอยูในที่นั้นหรือผูที่อยูใกลเคียงกัน หรือผูที่ไปมา หรือให
เกิดอัคคีภัยหรือโรคภัย ใหกํานันผูใหญบานและแพทยประจําตําบลปรึกษากัน ถาเห็นควรจะ
บังคับใหผูที่อยูในที่นั้นแกไขเสียใหดี ก็บังคับได ถาผูนั้นไมทําตามบังคับ  ก็ใหกํานันนําความ
รองเรียนตอกรมการอําเภอ 

 
มาตรา ๕๖  ในเวลาใดจะมีอันตรายแกการทํามาหากินของลูกบานในตําบลนั้น 

เชน มีเหตุโรคภัยไขเจ็บติดตอเกิดขึ้น หรือน้ํามากหรือน้ํานอยเกินไปเปนตน ใหกํานันผูใหญบาน
และแพทยประจําตําบลปรึกษาหารือกันในการที่จะปองกันแกไขเยียวยาภยันตรายดวยอาการที่
แนะนําลูกบานใหทําอยางใด หรือลงแรงชวยกันไดประการใด กํานันมีอํานาจที่จะบังคับการนั้นได 
ถาเห็นเปนการเหลือกําลังใหรองเรียนตอกรมการอําเภอ และผูวาราชการเมืองขอกําลังรัฐบาลชวย 

 
มาตรา ๕๗  ในการที่จะสํารวจสํามะโนครัวและทะเบียนบัญชีตางๆ เพ่ือ

ประโยชนในราชการ เชนการที่จะสํารวจสํามะโนครัวและทําบัญชีไรนา และส่ิงของตองพิกัดภาษี
อากรในตําบลนั้น กํานันจะเรียกผูใหญบานทั้งปวงประชุมกันตรวจทําบัญชีใหถูกตอง และใหลงช่ือ
พรอมกันเปนพยานในบัญชีที่จะยื่นตอเจาพนักงานก็ได 

 
มาตรา ๕๘  ในการที่จะทํารายงานประจําหรือรายงานจรอยางใดๆ ย่ืนตอ

กรมการอําเภอ กํานันจะเรียกประชุมผูใหญบานและแพทยประจําตําบลในตําบลนั้นพรอมกัน
ตรวจสอบกอน และจะใหลงช่ือเปนพยานในรายงานนั้นก็ได 

 
มาตรา ๕๙  ในเวลาที่ผูวาราชการเมือง หรือกรมการอําเภอ มีหมายใหประกาศ

ขอราชการอันใดแกราษฎร กํานันจะเรียกประชุมผูใหญบานในตําบลนั้นพรอมกันชี้แจงใหเปนที่
เขาใจขอราชการอันนั้นแลวใหรับขอราชการไปประกาศแกราษฎรอีกช้ันหนึ่งก็ได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๐  ในเวลาใดมีการนักขัตฤกษ หรือประชุมชนเปนการใหญในตําบลนั้น 
กํานันจะเรียกผูใหญบานและแพทยประจําตําบลพรอมกันมาชวยพิทักษรักษาความเรียบรอยในที่
อันนั้น ถาและเห็นเปนการจําเปนแลว จะขอแรงราษฎรมาชวยดวยก็ได 

 
มาตรา ๖๑  เวลาขาราชการผูใหญหรือผูบังคับบัญชาโดยตรงมาตรวจราชการใน

ทองที่ กํานันจะเรียกผูใหญบานและแพทยในตําบลประชุมพรอมกันเพื่อแจงขอราชการ หรือฟง
ราชการก็ได 

 
มาตรา ๖๑ ทวิ๓๓  กํานัน ผูใหญบาน และแพทยประจําตําบลตองรักษาวินัยโดย

เครงครัดอยูเสมอ ผูใดฝาฝนใหถือวาผูนั้นกระทําผิดตองไดรับโทษ 
วินัยและโทษผิดวินัยใหใชกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
อํานาจการลงโทษ กํานัน ผูใหญบาน และแพทยประจําตําบลใหเปนไปดังนี ้
(๑) กํานันมีอํานาจลงโทษภาคทัณฑผูใหญบาน 
(๒) นายอําเภอมีอํานาจลงโทษกํานัน ผูใหญบาน และแพทยประจําตําบลดังนี้ 

(ก) ลดอันดับเงินเดือนไมเกินหนึ่งอันดับ 
(ข) ตัดเงินเดือน โดยเทียบในฐานะเปนผูบังคับบัญชาชั้นหัวหนาแผนกกับ

ผูกระทําผิดชั้นเสมียนพนักงาน ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
(ค) ลงโทษภาคทัณฑ 

เมื่อกํานันผูใหญบานคนใดถูกฟองในคดีอาญา เวนแตคดีความผิดในลักษณะ
ฐานลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือมีกรณีที่ตองหาวาทําผิดวินัยอยางรายแรง
ถูกสอบสวนเพื่อไลออกหรือปลดออก ถานายอําเภอเห็นวาจะคงใหอยูในตําแหนงจะเปนการ
เสียหายแกราชการจะสั่งใหพักหนาที่ก็ได แลวรายงานใหขาหลวงประจําจังหวัดทราบการสั่งให
กลับเขารับหนาที่ตลอดถึงการวินิจฉัยวาจะควรจายเงินเดือนระหวางพักใหเพียงใดหรือไม ให
ขาหลวงประจําจังหวัดเปนผูพิจารณาสั่ง อนุโลมตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

(๓) ขาหลวงประจําจังหวัดมีอํานาจลงโทษกํานันผูใหญบานและแพทยประจํา
ตําบลในทุกสถาน ในกรณีการลดอันดับและตัดเงินเดือน ใหเทียบขาหลวงประจําจังหวัดในฐานะ
เปนผูบังคับบัญชาชั้นหัวหนากอง และกํานันผูใหญบานแพทยประจําตําบลเปนชั้นเสมียนพนักงาน
ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

โดยเฉพาะโทษปลด หรือไลออก ถากํานันผูใหญบานและแพทยประจําตําบลผูถูก
ลงโทษเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม ก็มีสิทธิ์รองทุกขตอกระทรวงมหาดไทย 

การรองทุกขใหทําคํารองลงลายมือช่ือย่ืนตอนายอําเภอภายในกําหนดสิบหาวัน
นับแตวันไดทราบคําส่ังการลงโทษเพื่อนายอําเภอจักไดเสนอตอไปยังขาหลวงประจําจังหวัดและ
กระทรวงมหาดไทยตามลําดับ ภายในกําหนดสิบหาวัน นับแตวันไดรับคํารองทุกข พรอมดวยคํา

                                                 
๓๓ มาตรา ๖๑ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช 

๒๔๘๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ช้ีแจง ถาจะพึงมี ใหกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจสั่งใหยกคํารองทุกขหรือเพิกถอนคําส่ังการลงโทษ
หรือลดโทษ 

 
มาตรา ๖๑ ตรี๓๔  ใหนําความในมาตรา ๖๑ ทวิ เฉพาะที่เก่ียวกับผูใหญบานมาใช

บังคับแกผูชวยผูใหญบานฝายปกครองและผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบโดยอนุโลม 
 

หมวดที่ ๕ 
วาดวยลักษณะปกครองอําเภอ 

   
 

ตอน ๑ 
การตั้งอําเภอและก่ิงอําเภอ 

   
 

มาตรา ๖๒  ทองที่หลายตําบลอันสมควรอยูในความปกครองอันเดียวกันได ให
จัดเปนอําเภอหนึ่ง 

 
มาตรา ๖๓  ลักษณะการตั้งอําเภอ ใหสมุหเทศาภิบาลจัดการดังนี้ คือ 
ขอ ๑ ใหกําหนดเขตทองที่อําเภอ มีเครื่องหมายและจรดเขตอําเภออ่ืนทุกดาน 

อยาใหมีที่วางเปลาอยูนอกเขตอําเภอ 
ขอ ๒ ใหกําหนดจํานวนตําบลที่รวมเขาเปนอําเภอและใหกําหนดเขตตําบลให

ตรงกับเขตอําเภอ ถามีที่วางเปลา เชน ทุงหรือปาเปนตนอยูใกลเคียงทองที่อําเภอใด หรือจะตรวจ
ตราปกครองไดสะดวกจากอําเภอใด ก็ใหสมุหเทศาภิบาลกําหนดที่วางนั้นเปนที่ฝากในอําเภอนั้น 

ขอ ๓ ใหกําหนดที่ตั้งที่วาการอําเภอใหอยูในที่ซึ่งจะทําการปกครองราษฎรใน
อําเภอนั้นไดสะดวก 

ขอ ๔ ใหสมุหเทศาภิบาลบอกขอกําหนดเหลานี้เขามายังเสนาบดีในเวลาที่จะ
จัดตั้งอําเภอใหม เมื่อไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแลว จึงประกาศตั้งอําเภอได 

 
มาตรา ๖๔  อําเภอใดทองที่กวางขวางกรมการอําเภอจะไปตรวจตราใหตลอด

ทองที่ไดโดยยาก แตหากในทองที่นั้นผูคนไมมากมายพอแกจะตั้งข้ึนเปนอําเภอหนึ่ง ตางหากก็ดี 
หรือในทองที่อําเภอใดมีที่ประชุมชนมากอยูหางไกลจากที่วาการอําเภอ กรมการอําเภอจะไปตรวจ
การไมไดดังสมควร แตจะตั้งที่ประชุมชนแหงนั้นขึ้นเปนอําเภอตางหาก ทองที่จะเล็กไปก็ดี ถา
ความขัดของในการปกครองมีข้ึนอยางใดดังวามานี้ จะแบงทองที่นั้นออกเปนกิ่งอําเภอเพ่ือให
สะดวกแกการปกครองก็ได ใหพึงเขาใจวาการที่ตั้งก่ิงอําเภอนั้น ใหตั้งตอเมื่อมีความจําเปนในการ
ปกครอง อําเภอหนึ่ง จะมีก่ิงอําเภอเดียวหรือหลายกิ่งอําเภอก็ได 

 

                                                 
๓๔ มาตรา ๖๑ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๕  การจัดตั้งก่ิงอําเภอใด ก็เสมอตั้งที่วาการอําเภอนั้นเองข้ึนอีกแหง
หนึ่ง เพ่ือความสะดวกแกการปกครอง การที่จะกําหนดจะตองกําหนดแตวาตําบลใดๆ บาง ที่
จะตองอยูในปกครองของกิ่งอําเภอ เมื่อสมุหเทศาภิบาลไดรับอนุญาตของเสนาบดีแลว ก็จัดตั้งก่ิง
อําเภอได 

 
ตอน ๒ 

การจัดตั้งกรมการอําเภอ 
   

 
มาตรา ๖๖  อําเภอหนึ่ง ใหมีพนักงานปกครองคณะหนึ่ง เรียกรวมกันวา 

กรมการอําเภอๆ แยกเปนรายตําแหนง ดังนี้ คือ 
(๑) นายอําเภอ หรือถาเปนตําแหนงพิเศษ เรียกวาผูวาราชการอําเภอ เปน

หัวหนาการปกครองทั่วไปในอําเภอ และข้ึนตรงตอผูวาราชการเมือง มีอําเภอละคนหนึ่ง 
(๒) ปลัดอําเภอเปนผูชวยและผูแทนนายอําเภออยูในบังคับนายอําเภอ อําเภอ

หนึ่ง มีจํานวนปลัดอําเภอมากนอยตามสมควรแกราชการ 
(๓) สมุหบัญชีอําเภอ คือ ขาราชการมีสังกัดในกรมสรรพากรมีหนาที่เปนผูชวย

นายอําเภอในการเก็บภาษีอากรและผลประโยชนแผนดินอยูในบังคับนายอําเภอ 
 
มาตรา ๖๗  นายอําเภอ ปลัดอําเภอ สมุหบัญชีซึ่งรวมเรียกกันวากรมการอําเภอ

นี้ แมมีตําแหนงตางกันยอมมีหนาที่และความรับผิดชอบรวมกันในการที่จะใหการปกครองอําเภอ
นั้นเรียบรอย และเมื่อตําแหนงใดการมากเหลือมือ หรือวาวางพนักงานกรมการอําเภอ แมอยูใน
ตําแหนงอ่ืน ตองชวยและตองทําแทนกัน จะถือวาเปนพนักงานตางกันนั้นไมได 

 
มาตรา ๖๘  นายอําเภอมีอํานาจในสวนธุรการฝายพลเรือนเหนือขาราชการทุก

แผนกที่ประจํารักษาราชการในอําเภอนั้น อํานาจที่วานี้ไมมีแกอําเภอที่ตั้งที่วาการเมือง หรือที่วา
การมณฑล 

 
มาตรา ๖๙๓๕  ในอําเภอหนึ่ง นอกจากมีกรมการอําเภอใหมีตําแหนงเสมียน

พนักงานอยูในบังคับบัญชากรมการอําเภออีกมากนอยตามสมควรแกราชการ กับมีปลัดอําเภอ
ประจําตําบลซึ่งมีอํานาจบังคับบัญชาเหนือกํานันผูใหญบานและแพทยประจําตําบลในตําบลนั้น 

ปลัดอําเภอประจําตําบลมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับกรมการอําเภอซึ่งมีอยูตาม
กฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ แตรับผิดชอบในกิจการเฉพาะตําบลที่ตนมีหนาที่ประจํา
อยู 

 

                                                 
๓๕ มาตรา ๖๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับที่ ๒) 

พุทธศักราช ๒๔๘๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๐  พนักงานปกครองกิ่งอําเภอ จะมีกรมการอําเภอรองแตนายอําเภอ
ตําแหนงใดอยูประจําการ และจะมีเสมียนพนักงานอยูประจําทําการที่ก่ิงอําเภอเทาใด ทั้งนี้แลวแต
จะสมควรแกราชการ แตผูที่เปนใหญอยูประจําทําการที่ก่ิงอําเภอตองอยูในบังคับนายอําเภอ และ
ทําการในหนาที่ในเวลาที่นายอําเภอมิไดมาอยูที่ก่ิงอําเภอเหมือนเปนผูแทนนายอําเภอฉะนั้น 

 
มาตรา ๗๑  อําเภอใดมีก่ิงอําเภอ การอยางใดจะควรแยกเปนสวนไปสําหรับกิ่ง

อําเภอ และการอยางใดควรรวมทําแตในที่วาการอําเภอแหงเดียว ทั้งนี้ผูวาราชการเมืองมีอํานาจที่
จะกําหนดไดโดยอนุมัติของสมุหเทศาภิบาล 

 
มาตรา ๗๒  การเลือกตั้งยายถอนนายอําเภอ ใหสมุหเทศาภิบาลมีอํานาจที่จะทํา

ได โดยอนุมัติของเสนาบดี 
 
มาตรา ๗๓  การเลือกตั้งยายถอนปลัดอําเภอสมุหบัญชีอําเภอ ใหผูวาราชการ

เมืองมีอํานาจที่จะทําได โดยอนุมัติของสมุหเทศาภิบาล สมุหเทศาภิบาลตองบอกเขามายัง
เสนาบดีใหทราบจงดวยทุกคราว 

 
มาตรา ๗๔  การเลือกตั้งยายถอนเสมียนพนักงานในอําเภอ ใหผูวาราชการเมือง

มีอํานาจที่จะทําได ตองบอกใหสมุหเทศาภิบาลทราบดวยจงทุกคราว 
 
มาตรา ๗๕  เวลาตําแหนงปลัดอําเภอ หรือสมุหบัญชีอําเภอวาง ใหนายอําเภอมี

อํานาจที่จะจัดผูหนึ่งผูใดในขณะกรมการอําเภอ หรือเสมียนพนักงานคนหนึ่งคนใดเขาทําการใน
ตําแหนงนั้นๆ ไดช่ัวคราว แตตองรีบบอกไปยังผูวาราชการเมือง และใหผูนั้นทําการในตําแหนง
นั้นไปกวาจะไดรับคําส่ังจากเจาพนักงานผูใหญใหเปนประการใด 

เวลาตําแหนงเสมียนพนักงานในอําเภอวาง ใหนายอําเภอมีอํานาจที่จะจัดคนเขา
ทําการในตําแหนงนั้นๆ ไดช่ัวคราว แตตองบอกขออนุมัติของผูวาราชการเมืองภายในเดือนหนึ่ง 
แลวแตผูวาราชการเมืองจะตั้งผูนั้นหรือผูอ่ืนใหเปนแทนในตําแหนงที่วาง 

 
มาตรา ๗๖  บรรดาขาราชการซึ่งมีสังกัดทําราชการอยูในที่วาการอําเภอ 

นายอําเภอมีอํานาจที่จะใหลาไดคราวละไมเกิน ๑๕ วัน 
 
มาตรา ๗๗  ถาและผูใดมีเหตุอันนายอําเภอเห็นวาจะใหทําราชการอยูใน

ตําแหนงจะเสียราชการ นายอําเภอจะใหผูนั้นพักราชการเสียชั่วคราวก็ได แตในการที่ส่ังใหพัก
ราชการนี้ ตองบอกใหผูวาราชการเมืองทราบภายใน ๑๕ วัน คําตัดสินเปนเด็ดขาดในเรื่องนั้นให
เปนหนาที่ของผูมีอํานาจที่จะตั้งตําแหนงที่เกิดเหตุนั้น 

 
มาตรา ๗๘  ใหมีดวงตราประจําตําแหนงนายอําเภอ และดวงตราสําหรับนายกิ่ง

อําเภอ สําหรับประทับกํากับลายมือที่ลงช่ือในหนังสือสําคัญตางๆ บรรดาหนังสือที่ทําในนามและ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หนาที่กรมการอําเภอ หามมิใหใชตราอื่นประทับ และตราประจําตําแหนงนี้ในเวลาผูใดทําการแทน
หรือร้ังตําแหนงนั้นก็ใหใชได 

 
มาตรา ๗๙  ในเวลาตําแหนงนายอําเภอวางก็ดี หรือนายอําเภอจะทําการใน

หนาที่ไมไดช่ัวคราวก็ดี ถาและสมุหเทศาภิบาลหรือผูวาราชการเมืองมิไดมีคําส่ังเปนอยางอ่ืนแลว 
ใหกรมการอําเภอซึ่งมียศสูงกวาผูอ่ืนเปนผูแทน 

 
มาตรา ๘๐  ผูแทนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงที่แทนนั้นทุก

อยาง เวนไวแตอํานาจอันเปนสวนบุคคล หรือที่มีขอหามไว โดยเฉพาะมิใหผูแทนทําได 
 
มาตรา ๘๑  หนาที่กรมการอําเภอที่กลาวไวในพระราชบัญญัตินี้ก็ดี หรือในที่อ่ืน

ก็ดี ถามิไดระบุวาเปนหนาที่เฉพาะนายอําเภอ หรือเฉพาะตําแหนงใดในกรมการอําเภอไซร ใหพึง
เขาใจวาเปนหนาที่และรับผิดชอบรวมกัน นายอําเภอเปนหัวหนาจะทําการนั้นเอง หรือจะ
มอบหมายใหกรมการอําเภอคนใดทําโดยอนุมัติของนายอําเภอก็ได แตนายอําเภอจะหลีกความ
รับผิดชอบในการทั้งปวง เพราะเหตุที่อางวาไดใหผูอ่ืนทําแทนนั้นไมได 

 
มาตรา ๘๒  ในการที่จะฟงบังคับบัญชาราชการทั่วไป กรมการอําเภออยูในบังคับ

บัญชาผูวาราชการเมืองโดยตรง จะลบลางคําส่ังผูวาราชการเมืองได แตผูสําเร็จราชการมณฑลหรือ
เสนาบดีเจากระทรวงในกรุงเทพฯ ผูบัญชาการนั้นๆ แตการโดยปกติซึ่งยอมมีขาราชการเปนเจา
แผนกจากเมืองหรือมณฑลไปตรวจการเฉพาะแผนกในที่วาการอําเภอ ถาและผูตรวจนั้นกระทํา
การตามคําส่ังและรับอํานาจไปจากผูวาราชการเมืองหรือผูสําเร็จราชการมณฑลหรือเจากระทรวง 
กรมการอําเภอตองเช่ือฟงเหมือนคําส่ังผูวาราชการเมืองผูสําเร็จราชการมณฑลและเจากระทรวงที่
ใชมานั้น ถาหากวาผูตรวจการนั้นมาโดยลําพังหนาที่ของตน จะสั่งใหจัดการในแผนกนั้นๆ 
ประการใดกรมการอําเภอควรทําตาม ตอเมื่อคําส่ังไมขัดกับคําส่ังผูวาราชการเมืองและนายอําเภอ
เห็นชอบดวย ถามีเจาพนักงานมาสั่งการประการใดๆ กรมการอําเภอตองรายงานใหผูวาราชการ
เมืองทราบดวยจงทุกคราว 

 
ตอน ๓ 

หนาที่และอํานาจของกรมการอําเภอ 
ก. การปกครองทองที่ 

   
 

มาตรา ๘๓  กรมการอําเภอตองตรวจตราและจัดการปกครองตําบลและหมูบาน
ใหเปนไปไดจริงดังพระราชบัญญัตินี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นอกจากอํานาจหนาที่ที่กลาวโดยเฉพาะใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมการอําเภอ 
ใหกรมการอําเภอมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับกํานันผูใหญบานดวย๓๖ 

 
มาตรา ๘๔  กรมการอําเภอตองเอาใจใสสมาคมใหคุนเคยกับกํานันผูใหญบาน 

แพทยประจําตําบลเปนที่ปรึกษาหารือ และเปนผูรับชวยแกไขความขัดของใหแกเขา 
 
มาตรา ๘๕  ใหกรมการอําเภอเรียกประชุมกํานันผูใหญบานแพทยประจําตําบล

พรอมกัน หรือเรียกประชุมแตเฉพาะตําแหนงมีประชุมกํานัน เปนตน ในเวลามีการจะตองปรึกษา
หรือตองถามตองส่ังตามสมควร 

 
มาตรา ๘๖  กรมการอําเภอรับผิดชอบที่จะรักษาสถานที่วาการอําเภอสรรพ

หนังสือและบัญชีตลอดจนบริเวณที่วาการอําเภอใหเรียบรอย 
 
มาตรา ๘๗  กรมการอําเภอตองใหราษฎรที่มีกิจธุระหาไดทุกเมื่อ ถาราษฎรมา

รองทุกขอยางใด ซึ่งกรมการอําเภอควรชวยได ตองชวยตามสมควร 
 
มาตรา ๘๘  กรมการอําเภอตองหมั่นตรวจทองที่ในเขตอําเภอของตน และทองที่

อําเภออ่ืนที่ติดตอกันใหรูความเปนไปในทองที่นั้นๆ 
 
มาตรา ๘๙  บรรดาหนังสือสําคัญที่ตองทําตามกฎหมาย ถากฎหมายและ

ขอบังคับมิไดระบุไววาเปนหนาที่ของพนักงานอื่นทําแลว ใหเปนหนาที่ของกรมการอําเภอที่จะทํา
สําหรับการในอําเภอนั้น 

 
มาตรา ๙๐  กรมการอําเภอเปนพนักงานทําหนังสือเดินทางสําหรับราษฎรใน

ทองที่อําเภอนั้นจะไปมาคาขายในที่อ่ืน 
 
มาตรา ๙๑  หนาที่ของกรมการอําเภอในการทําทะเบียนบัญชีนั้น คือทําบัญชี

สํามะโนครัว และทะเบียนทุกๆ อยาง บรรดาที่ตองการใชในราชการ 
 
มาตรา ๙๒  รายงานราชการที่กรมการอําเภอจะตองทํานั้นจําแนกเปนกิจตางๆ 

ดังนี้ คือ 
ขอ ๑  กรมการอําเภอเปนหูเปนตาของรัฐบาลตองเอาใจใสตรวจตราสืบสวน

ความทุกขสุขของราษฎร และเหตุการณที่เกิดมีในทองที่ของตน การอันใดที่รัฐบาลควรรูเพ่ือ
ความสุขของราษฎรและประโยชนของราชการ กรมการอําเภอตองถือเปนหนาที่ๆ จะรายงานให
รัฐบาลทราบความตามที่เปนจริง 

                                                 
๓๖ มาตรา ๘๓ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับที่ ๒) 

พุทธศักราช ๒๔๘๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๒  โดยปกติใหกรมการอําเภอรายงาน ตอผูวาราชการเมืองของตน แตถามี
คําส่ังโดยเฉพาะวาใหรายงานการอยางใดตอผูใดก็ดีหรือวาเหตุการณอันใดเกิดขึ้น กรมการอําเภอ
เห็นวาจะรายงานตอผูวาราชการเมืองของตนกอนจะไมทันประโยชนของราชการจะรายงานไปยังที่
แหงนั้นๆ ซึ่งเห็นวาจะเปนประโยชนอยางดีแกราชการก็ไดแตตองบอกใหผูวาราชการเมืองของตน
ทราบจงทุกคราว 

ขอ ๓  รายงานประจําบอกเหตุการณ และขอราชการบรรดามีในอําเภอ ควรยื่น
ตอผูวาราชการเมืองไมนอยกวาเดือนละครั้งหนึ่ง รายงานการจรนั้นแลวแตกําหนดในขอบังคับ 
หรือเหตุการณอันควรรายงาน สวนรายงานดวนบอกเหตุสําคัญ ซึ่งเปนปจจุบันทันดวนเกิดขึ้นนั้น 
ตองรีบรายงานทันที และสงโดยโทรเลข หรือโทรศัพทอยางเร็วที่สุดที่จะสงได 

 
ข. การปองกันภยันตรายของราษฎร และรักษาความสงบในทองที ่

   
 

มาตรา ๙๓  เวลามีการประชุมชนมากในที่ใด เชนในเวลามีการนักขัตฤกษเปน
ตน กรมการอําเภอกับกํานันผูใหญบานตําบลนั้นตองจัดการรักษาความเรียบรอยในที่ประชุมชน 

 
มาตรา ๙๔  กรมการอําเภอตองคอยตรวจตราตักเตือนกํานันผูใหญบานใหมี

เครื่องสัญญาเรียกลูกบานชวยกันดับไฟ หรือระงับเหตุภยันตรายอยางอ่ืน หรือจับโจรผูรายทุก
หมูบาน 

 
มาตรา ๙๕  เมื่อกรมการอําเภอไดปรึกษากํานันผูใหญบานในทองที่นั้นแลว เห็น

วาหมูบานใดอยูในที่ซึ่งสมควรจะจัดการลอมรั้วปองกันโจรได ใหกรมการอําเภอนําเสนอตอผูวา
ราชการเมือง เมื่อผูวาราชการเมืองเห็นชอบดวยแลว ก็ใหกรมการอําเภอช้ีแจงและสั่งผูใหญบาน 
และราษฎรในหมูบานนั้นทําร้ัวลอมรอบหมูบาน มีประตูเปนทางเขาออกกี่แหงแลวแตชาวบานนั้น
จะเห็นควร เวลากลางคืนใหผูใหญบานจัดราษฎรผลัดเปลี่ยนกันรักษาประตูปองกันโจรผูรายใหทั้ง
หมูบาน 

มาตรา ๙๖  หมูบานใดตั้งอยูใกลปาพงอันเปนเชื้อไฟ เมื่อถึงฤดูพงแหงให
กรมการอําเภอส่ังราษฎรในหมูบานนั้น ใหชวยกันถางพงใหเตียนออกไปหางบานเรือน ปองกัน
อยาใหเปนอัคคีภัยแกหมูบานนั้น 

 
มาตรา ๙๗  เมื่อกํานันตําบลใดรายงานมาวาเจาของหรือผูที่อยูในเหยาเรือนแหง

ใดที่รางหรือทรุดโทรม ไมกระทําการตามคําส่ังใหจัดการซอมแซมรักษาเรือนนั้น ใหดีตามความที่
กลาวไวในมาตรา ๕๕ ใหกรมการอําเภอไตสวนและบังคับตามควรแกการ ถาไมทําตามบังคับให
กรมการอําเภอมีอํานาจรื้อเรือนนั้นได และเรียกเอาคาร้ือแกเจาของ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙๘  ราษฎรคนใดไปปลูกเรือนอยูในที่เปลี่ยว อันนากลัวอันตรายดวยโจร
ผูรายก็ดี หรือนากลัวจะเปนที่ซอนของโจรผูรายก็ดี เมื่อกรมการอําเภอไดปรึกษากับกํานันใน
ทองที่นั้นเห็นดวยกันแลว ก็ใหบังคับใหผูนั้นยายเขามาอยูเสียในหมูบาน 

 
มาตรา ๙๙  ในเวลาอัตคัดอาหาร ใหกรมการอําเภอประกาศตักเตือนราษฎรให

เก็บรักษาเขาไวใหพอบริโภค 
 
มาตรา ๑๐๐  ถาแหงใดขาวไมพอแกราษฎรในเวลาอัตคัด ใหกรมการอําเภอรีบ

รายงาน และกะประมาณจํานวนขาวที่ขาด อันราษฎรจะไมพึงขวนขวายหาเองได แจงตอผูวา
ราชการเมือง ถาและรัฐบาลจัดสงขาวหลวงมาแกอัตคัดไซร เปนหนาที่ของกรมการอําเภอท่ีจะ
จัดการจําหนายขาวตามวิธีที่สมควร คือ 

(๑) ผูใดมีทุนพอซื้อ ใหผูนั้นซื้อไดเทาราคาทุน 
(๒) ผูใดทํานาไวยังไมไดผล ใหผูนั้นยืมโดยสัญญาสงเงินเมื่อขายขาวใหมไดเทา

ราคาทุนที่รับขาวไปในเวลานั้น หรือใชดวยขาวใหมเมื่อทําได คิดตามราคาขาวใหมในเวลานั้นเทา
ทุนที่รัฐบาลใหยืมไป 

(๓) ผูใดทําการเพาะปลูก หรือหาสินคาปาอันอาจจะหาสินคามาแลกขาวได ก็
ยอมรับสินคาจากผูนั้น แลกขาวโดยคิดราคาตามสมควรและพอใจทั้ง ๒ ฝาย 

(๔) ผูใดอาจจะทําการไดแตดวยแรง ก็หางานอันประกอบดวยสาธารณประโยชน 
เชน ขุดสระน้ํา ทําถนนหรือซอมแซมสถานที่ทําราชการเปนตน ใหผูนั้นรับจางทําคิดขาวใหตาม
ราคาทุนเปนคาจาง โดยอัตราสูงกวาที่เขาจางกันทําการในที่นั้น ๑ ใน ๔ สวน คือ ถาอัตราคาจาง
เขาจางกันโดยปกติวันละบาทหนึ่ง ใหใหขาวเทาราคาวันละ ๑ บาท ๒๕ สตางค เปนตน 

(๕) หามมิใหๆ ขาวแกผูที่ยังสามารถกระทําการแลกไดดวยประการใดๆ แตผูซึ่ง
ไมสามารถกระทําการแลกไดจริงๆ เชน คนเจ็บไข ชรา ทุพพลภาพ หรือทารกนั้น ควรใหไดรับ
ขาวของหลวงพอสมควรแตที่จะเลี้ยงชีวิตในเวลาอัตคัตนั้น 

 
ฃ. การที่เก่ียวดวยความแพงและความอาญา 

   
 

มาตรา ๑๐๑  หนาที่และอํานาจของกรมการอําเภอในการที่เก่ียวดวยความอาญา
นั้น มีดังตอไปนี้ คือ 

ขอ ๑ บรรดาอํานาจซึ่งกฎหมายกําหนดไวสําหรับผูใหญบานและกํานันนั้น ให
กรมการอําเภอใชไดทุกอยาง 

ขอ ๒ ความอาญาเกิดขึ้นในทองที่อําเภอใด หรือตัวจําเลยมาอาศัยอยูในทองที่
อําเภอใด ใหกรมการอําเภอมีอํานาจที่จะสั่งใหจับผูตองหามาไตสวนคดีเร่ืองนั้นในชั้นตน 

ขอ ๓ ในการไตสวนในชั้นตนก็ดี หรือจัดการตามหมายอยางใดๆ หรือตามคําส่ัง
ของศาล หรือคําส่ังในทางราชการอยางใดๆ ก็ดี ใหกรมการอําเภอมีอํานาจที่จะออกหมายเรียกตัว
คนมาสาบานใหการเปนพยานหมายคนบานเรือน หรือหมายยึดสิ่งของได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๔  ในการคนบานเรือน หรือยึดสิ่งของนั้น ถานายอําเภอไปคน หรือยึดเองไม
ตองมีหมาย ถาจะแตงใหผูอ่ืนไปคนหรือยึด ก็ใหนายอําเภอมีหมายสั่งเจาพนักงานผูถือหมายมี
อํานาจที่จะคนและยึดไดตามหมาย 

ขอ ๕  ตัวผูตองหาในคดีอาญา ซึ่งไดตัวมาตอหนากรมการอําเภอนั้น โดยปกติ
นายอําเภอควรยอมใหมีประกัน แตถานายอําเภอเห็นวามีเหตุการณอยางหนึ่งอยางใดที่จะกลาวใน
มาตรานี้ ก็ใหเอาตัวไว คือ 

(ก) เปนคดีฉกรรจที่ตองดวยโทษจําคุกตั้งแต ๑๐ ปข้ึนไปอยางหนึ่ง หรือ 
(ข) ถาผูตองหาหลบหนีจะจับได โดยยากอยางหนึ่ง หรือ 
(ค) เห็นไดวาถาปลอยผูนั้นไปจะทําใหเกิดเหตุอันตรายอยางหนึ่ง หรือ 
(ง) ถาปลอยไปจะขัดของหรือลําบากแกการไตสวนคดีในชั้นตนอยางหนึ่ง 
ขอ ๖  การไตสวนคดีในชั้นตนนั้น ตองลงมือภายใน ๔๘ ช่ัวโมง ตั้งแตเวลาที่จับ

ผูตองหา นายอําเภอตองรีบจัดการโดยเร็วที่จะทําได แลวสงตัวผูตองหายังเมือง ใหสงตอไปยัง
ศาลซึ่งมีหนาที่พิจารณาคดีนั้น โดยวิธีที่กลาวตอไปนี ้

ถาเปนตําบลที่มีศาลซึ่งมีอํานาจ และที่วาการอําเภอตั้งอยูดวยกัน ใหสงตัว
ผูตองหาตอศาลภายใน ๔๘ ช่ัวโมง ตั้งแตเวลาที่ผูตองหาไดตกมาอยูในความควบคุมของกรมการ
อําเภอ 

ถาเปนที่อ่ืนๆ ใหสงตัวผูตองหายังศาลโดยเร็วที่จะทําได และหามมิใหกักขังตัวไว
ที่ๆ วาการอําเภอเกินกวา ๔๘ ช่ัวโมง โดยไมมีเหตุจําเปน 

ถาเมื่อสงผูตองหาไปยังศาล นายอําเภอทําการไตสวนคดีในชั้นตนยังไมสําเร็จ ก็
ใหเจาพนักงานเมืองรองตอศาลขอผัดใหมีเวลาไตสวนตอไปตามสมควร 

ขอ ๗  ในการไตสวนความอาญา ถานายอําเภอเห็นวาไมมีหลักฐานขางฝายโจทก 
ใหปลอยตัวผูตองหาไป ถาผูตองหาตองดวยหมายสั่งจับของศาลอยูแลว ก็ใหเจาพนักงานเมือง
รองขอตอศาลใหส่ังปลอยตัวผูตองหา 

 
มาตรา ๑๐๒  กรมการอําเภอตองจัดพนักงานออกตรวจตระเวนรักษาความ

เรียบรอย และคอยสืบจับโจรผูรายในทองที่ของตน 
 
มาตรา ๑๐๓  เมื่อมีเหตุผูคนถูกกระทํารายตายลงในทองที่อําเภอใดก็ดี ฟกชํ้า

หรือมีบาดแผลเจ็บปวยสาหัสก็ดี ผูที่ถูกกระทํารายฟกช้ํา หรือมีบาดแผลมาขอใหชันสูตรก็ดี เปน
หนาที่ของกรมการอําเภอที่จะตรวจชันสูตรหรือพลิกศพตามพระราชบัญญัติ และจดคําใหการ
พรอมดวยพยาน และทําหนังสือชันสูตรไวเปนหลักฐาน 

 
มาตรา ๑๐๔  เมื่อเกิดเหตุเสียทรัพยแกผูหนึ่งผูใด เชนถูกโจรภัยเปนตน เปน

หนาที่ของกรมการอําเภอที่จะทําคําตราสินตามคําขอรองของเจาทรัพย หรือเพ่ือหลักฐานใน
ราชการ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐๕  ความผิดอยางใดๆ อันตองตามประมวลกฎหมายอาญา หรือ
กฎหมายอื่น กําหนดเปนลหุโทษก็ดี ความผิดลวงละเมิดพระราชบัญญัติภาษีอากร อันเบี้ยปรับ
กําหนดไวในพระราชบัญญัติไมเกิน ๒๐๐ บาทก็ดี เมื่อกรมการอําเภอไตสวนเห็นวาจําเลยมีพิรุธ 
ใหกรมการอําเภอมีอํานาจที่จะเปรียบเทียบใหตกลงกันไดถาไมตกลงกันไดก็ดี หรือกรมการ
อําเภอเห็นวาโทษของจําเลยเกินกวาปรับ ๒๐๐ บาท หรือเปนโทษทั้งปรับทั้งจํา หรือโทษจําอยาง
เดียวก็ดี ก็ใหสงคดีเร่ืองนั้นไปยังเมือง 

 
มาตรา ๑๐๖  ถามีผูขอรองอายัดตัวคน หรือส่ิงของโดยชอบดวยกฎหมาย เปน

หนาที่ของกรมการอําเภอที่จะรับอายัด และทําหนังสือหลักฐานในการอายัดนั้น 
 
มาตรา ๑๐๗  เงินกลาง หรือของกลาง ในคดีที่จะตองรักษาไวในอําเภอนั้น หรือ

จะตองนําสงไปยังเมือง เปนหนาที่ของกรมการอําเภอที่จะจัดการรักษาและนําสง 
 
มาตรา ๑๐๘๓๗  (ยกเลิก) 

 
ค. การปองกันโรคราย 

   
 

มาตรา ๑๐๙  กรมการอําเภอตองคอยระวัง อยาใหโรครายแพรหลายไปใน
ประชุมชน ตองคอยดูแลปองกัน หรือเมื่อโรคเกิดขึ้นก็ตองจัดการรักษาอยาใหติดตอลุกลามมาก
ไป 

 
มาตรา ๑๑๐  เพราะเหตุที่โสโครกเปนแดนเกิดของโรคราย คือ อหิวาตกโรค 

และกาฬโรคเปนตน กรมการอําเภอตองคอยตรวจตราวากลาวคนในทองที่อยาใหทอดท้ิงหรือ
ปลอยใหเกิดความโสโครกอันจะเปนเหตุใหเกิดโรคภัยไขเจ็บแกประชาชน 

 
มาตรา ๑๑๑  กรมการอําเภอตองเอาเปนธุระตรวจตราอุดหนุนใหแพทยประจํา

ตําบลดูแลการรักษาพยาบาล คือ การปลูกทรพิศม และจําหนายยาหลวงเปนตน และใหราษฎร
ไดรับความปองกัน และรักษาโรคตามสมควรแกการที่จะเปนได 

 
มาตรา ๑๑๒  ในเวลาเกิดโรครายติดตอข้ึนในอําเภอนั้น หรือในทองที่อําเภออ่ืน 

ซึ่งอาจจะลุกลามมาถึงอําเภอนั้น ใหกรมการอําเภอประกาศตักเตือนแกราษฎรใหจัดการปองกัน
และรักษาโรค ถาหากวาจะควรจัดการปองกันไดอยางใด หรือวาควรจะรีบรองเรียนตอผูใหญขอ
กําลังอุดหนุนประการใด ก็ใหกรมการอําเภอจัดการตามสมควร 

 

                                                 
๓๗ มาตรา ๑๐๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๑๓  ถาเกิดโรครายที่ติดตอข้ึนในอําเภอใด ใหกรมการอําเภอนั้นรีบ
บอกขาวโดยทางอยางเร็วที่สุดที่จะบอกไดใหผูใหญเหนือตนทราบ แลวใหรายงานเหตุความไขนั้น
ตอไปเนืองๆ จนกวาโรคจะสงบ 

 
ฅ. บาํรุงการทํานาคาขายปาไมและทางไปมาตอกัน 

   
 

มาตรา ๑๑๔  กรมการอําเภอตองตรวจใหรูทําเลที่ทํามาหาเลี้ยงชีพของราษฎรใน
อําเภอนั้น คือ ที่นา ที่สวน ที่จับสัตวน้ําเปนตน และตองสอบสวนใหรูวาที่เหลานั้นอาศัยสายน้ํา
ทางใด ควรทําบัญชีมีทะเบียนไวในที่วาการอําเภอ 

 
มาตรา ๑๑๕  การบํารุงผลประโยชนในการหาเลี้ยงชีพของราษฎรก็ดี การปองกัน

ภยันตรายมิใหเกิดแกการหาเลี้ยงชีพของราษฎรก็ดี อันตองการความพรอมเพรียงชวยกันในหมู
ราษฎร ยกตัวอยางดังบางคราวจะตองทําทํานบปดน้ํา บางคราวตองระบายน้ําสําหรับการ
เพาะปลูก การเหลานี้เปนหนาที่ของกรมการอําเภอจะตองเอาใจใสคอยตรวจตราและปรึกษา
กํานันผูใหญบาน ถามีการสมควรจะตองทําเพ่ือใหเจริญผลประโยชนแกราษฎรก็ดี หรือเพ่ือ
ปองกันความเสียหายแกผลประโยชนนั้นก็ดี ใหกรมการอําเภอเรียกราษฎรชวยกันทําการนั้นๆ ให
สําเร็จทันฤดูกาล 

 
มาตรา ๑๑๖  การรักษาผลประโยชนในการหาเลี้ยงชีพของราษฎร เชนการปดน้ํา 

และระบายน้ําเชนกลาวมาในมาตรากอนเปนตน ตลอดจนอยางอ่ืนๆ ถาหากเกิดเกี่ยงแยงกันใน
ประโยชนที่จะพึงไดยกตัวอยางดังเชนชาวนาตองการใหปดน้ํา ชาวเรือตองการใหเปดน้ําใหเรือ
เดินเปนตน ใหกรมการอําเภอเรียกกํานันประชุมปรึกษาหาวิธีที่จะรักษาประโยชนทั้ง ๒ ฝาย หรือ
ถาจะใหไดประโยชนไมไดทั้ง ๒ ฝาย ก็ใหรักษาประโยชนใหญโดยยอมทิ้งประโยชนนอยดวยความ
จําเปน 

เมื่อเห็นดวยกันโดยมากประการใด ก็ใหกรรมการอําเภอจัดการตามนั้น 
 
มาตรา ๑๑๗  หวย คลอง และลําน้ําตางๆ ยอมเปนของที่รัฐบาลปกปกรักษา 

เปนหนาที่ ของกรมการอํา เภอจะตองตรวจตราอยาให เ สีย  และอยาใหผู ใดทําให เ สีย
สาธารณประโยชน ถาจะตองซอมแซมตกแตงใหกรมการอําเภอเรียกราษฎรชวยกันทําอยางกันปด
น้ํา ฉะนั้น 

 
มาตรา ๑๑๘ กรมการอําเภอมีหนาที่จะตองตรวจตราและจัดการรักษาทางบก 

ทางน้ํา อันเปนทางที่ราษฎรไปมาคาขาย ใหไปมาโดยสะดวกตามที่จะเปนไดทุกฤดูกาลอันนี้ ถา
จะตองทําการซอมแซม หรือแกไขความขัดของ ใหกรมการอําเภอเรียกราษฎรชวยกันทําอยางวา
มาแลว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๑๙  กรมการอําเภอตองตรวจตรารักษาปาไม ซึ่งรัฐบาลหวงหามตาม
ขอบังคับการปาไม 

 
มาตรา ๑๒๐  ที่วางซึ่งรัฐบาลอนุญาตใหราษฎรทําการเพาะปลูกนั้น เปนหนาที่

ของกรมการอําเภอที่จะตองตรวจตราจัดการ ปองกัน การเกี่ยงแยง ในระหวางราษฎรที่ไปตั้งทํา
การเพาะปลูกกอนไดรับโฉนด 

 
มาตรา ๑๒๑  ที่น้ําอันเปนที่รักษาพันธสัตวน้ํา เปนหนาที่ของกรมการอําเภอที่จะ

ตรวจตรารักษาปองกันมิใหพืชพันธสัตวน้ําสูญไป 
 
มาตรา ๑๒๒๓๘  นายอําเภอมีหนาที่รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ

ดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชน
รวมกัน และส่ิงซึ่งเปนสาธารณประโยชนอ่ืนอันอยูในเขตอําเภอ 

นายอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีอํานาจใชหรือยินยอมใหบุคคล
อ่ืนใชที่ดินตามวรรคหนึ่ง เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดและปฏิบัติตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 

ในกรณีที่มีขอพิพาทหรือคดีเก่ียวกับที่ดินตามวรรคหนึ่ง นายอําเภอและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะรวมกันดําเนินการหรือฝายใดฝายหนึ่งจะเปนผูดําเนินการ ก็ใหมีอํานาจ
กระทําได ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑเปนแนวปฏิบัติดวยก็ได 

คาใชจายในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสามใหจายจากงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา ๑๒๓  ที่วัด หรือกุศลสถานอยางอ่ืน ซึ่งเปนของกลางสําหรับมหาชน ก็ให

อยูในหนาที่กรมการอําเภอจะตองคอยตรวจตราอุดหนุนผูปกปกรักษาอยาใหผูใดรุกลํ้าเบียดเบียน
ที่อันนั้น 

 
ฆ. บาํรุงการศกึษา 
   

 
มาตรา ๑๒๔  กรมการอําเภอตองปรึกษาดวยกํานัน ผูใหญบาน และผูอุปการะ

การศึกษาในทองที่ มีพระภิกษุสงฆเปนตน ชวยกันแนะนําและจัดใหมีสถานที่เลาเรียนใหพอแก
เด็กในอําเภอนั้น 

 
มาตรา ๑๒๕  กรมการอําเภอตองตรวจตราปรึกษาดวยกํานัน ผูใหญบาน และผู

อุปการะการศึกษาในทองที่ จัดบํารุงการสั่งสอนอยาใหเส่ือมทราม 

                                                 
๓๘ มาตรา ๑๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับที่ ๑๑) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๒๖  กรมการอําเภอตองคอยชี้แจงตักเตือนแกกํานันผูใหญบาน บิดา

มารดา และผูปกครองเด็กใหสงบุตรหลานไปเลาเรียน 
 

ง. การเก็บภาษีอากร 
   

 
มาตรา ๑๒๗  บรรดาภาษีอากร ซึ่งมิไดมีกฎหมายหรือขอบังคับใหพนักงานอื่น

เก็บแลว เปนหนาที่ของกรมการอําเภอที่จะจัดการเก็บในอําเภอนั้น 
 
มาตรา ๑๒๘  ในการเก็บภาษีอากร กรมการอําเภอตองคอยตรวจตราเวลาเกิด

อุบัติเหตุ หรือเปนเวลาราษฎรอัตคัดขัดสนเมื่อถึงกําหนดที่จะเก็บภาษีอากรนั้นๆ ใหรูและรายงาน
พรอมทั้งความเห็นที่ควรจะจัดการผอนผันอยางใด ใหผูวาราชการเมืองทราบ 

 
มาตรา ๑๒๙  เงินหลวงที่เก็บภาษีอากรไดก็ดี หรือที่ไดจากประเภทอื่นก็ดี ซึ่ง

จะตองนําสงพระคลัง เปนหนาที่ของกรมการอําเภอที่จะรักษาและนําสงถึงพระคลัง 
 

จ. หนาที ่เบด็เสร็จ 
   

 
มาตรา ๑๓๐  ในหนาที่ของกรมการอําเภอที่จะจัดการทั้งปวงในอําเภอให

เรียบรอยนั้น ถาหากวากรมการอําเภอเห็นวิธีการงานอยางใดยังบกพรอง ใหรายงานชี้แจง
ความเห็นตอผูวาราชการเมือง ขออนุญาตแกไขตามที่คิดเห็นวาเปนอยางด ี

 
มาตรา ๑๓๑  กรมการอําเภอมีหนาที่จะตองชวยราชการของอําเภออ่ืนที่

ใกลเคียง แมตางเมืองกัน และในการที่ชวยนี้ไมจําจะตองรอจนอําเภอนั้นขอใหชวย ถารูเหตุการณ
ซึ่งเห็นวาตนควรจะชวยเหลือจึงจะเปนประโยชนแกราชการ ตองชวยเหลือทีเดียว 

 
มาตรา ๑๓๒  หนาที่ของกรมการอําเภอนอกจากที่กลาวไวในพระราชบัญญัติ

ลักษณะปกครองทองที่นี้ ยังตองทําตามความซึ่งกําหนดไวในพระราชกําหนดกฎหมายอยางอ่ืนๆ 
อันกําหนดไววาเปนหนาที่ของกรมการอําเภอ แมพระราชกําหนดกฎหมายใดมิไดระบุไวในพระ
ราชกําหนดกฎหมายนั้นๆ วาเปนหนาที่ของผูใด ก็ใหพึงเขาใจวาเปนหนาที่ของกรมการอําเภอท่ี
จะรักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินั้นๆ 

 
ประกาศมา ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ เปนวันที่ ๑๓๓๒ ใน

รัชกาลปจจุบันนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๖๓๙ 
 
มาตรา ๑๘  กํานันผูใหญบานที่มีอายุไมเกินหกสิบปซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันใช

พระราชบัญญัตินี้ใหคงอยูในตําแหนงตอไป แตถาขาหลวงประจําจังหวัดเห็นวาผูใดไมสามารถที่
จะบริหารราชการได ตามอํานาจหนาที่ในพระราชบัญญัตินี้ก็ใหขาหลวงประจําจังหวัดสั่งใหผูนั้น
พนจากตําแหนง 

 
มาตรา ๑๙  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ 
 

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๙๔๐ 
 
มาตรา ๕  กํานันผูใหญบานและผูชวยผูใหญบาน ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันใช

พระราชบัญญัตินี้ ใหคงอยูในตําแหนงตอไป 
 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐๔๑ 
 
มาตรา ๑๘  ผูชวยผูใหญบานซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช

บังคับ ใหเปนผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง และใหอยูในตําแหนงตามวาระของตําแหนงเดิม 
 
มาตรา ๑๙  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ดวยกระทรวงมหาดไทยได
พิจารณาเห็นวา หนาที่ในการรักษาความสงบเรียบรอยและปราบปรามโจรผูรายภายในเขตหมูบาน 
เปนหนาที่สําคัญประการหนึ่งของผูใหญบาน แตในปจจุบันผูใหญบานยังมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ
ในดานอื่นๆ ตามอํานาจหนาที่ที่มีตามกฎหมายอยางกวางขวางและผูใหญบานก็มีแตเพียงผูชวย
ผูใหญบานเทานั้นที่มีหนาที่ชวยเหลือผูใหญบานในกิจการตางๆ ตามที่ผูใหญบานจะมอบหมายให 
ผูใหญบานยังไมมีเจาหนาที่ผูทําหนาที่ชวยเหลือในดานการรักษาความสงบเรียบรอยและ
ปราบปรามโจรผูรายโดยตรง จึงทําใหการปฏิบัติหนาที่ในดานรักษาความสงบเรียบรอยและ
ปราบปรามโจรผูรายยังไมไดผลดีเทาที่ควร จึงเห็นสมควรกําหนดใหมี “ผูชวยผูใหญบานฝาย
รักษาความสงบ” ข้ึนเพื่อทําหนาที่เก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและปราบปรามโจรผูราย 

                                                 
๓๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๐/ตอนที่ ๑๔/หนา ๕๐๔/๙ มีนาคม ๒๔๘๖ 
๔๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๓/ตอนที่ ๘๓/หนา ๘๑๖/๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๙ 
๔๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๔/ตอนที่ ๑๑/ฉบับพิเศษ หนา ๔/๑ กุมภาพันธ ๒๕๑๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และเพ่ือใหเห็นความแตกตางกับผูชวยผูใหญบานปจจุบัน จึงไดเปลี่ยนชื่อผูชวยผูใหญบาน
ปจจุบันเปนผูชวยผูใหญบานฝายปกครองโดยใหกํานันและผูใหญบานรวมกันพิจารณาคัดเลือกได
ไมเกิน ๕ คน นอกจากนี้ กรรมการหมูบานและกรรมการตําบลตามกฎหมายที่มีอยูในปจจุบันนี้ยัง
ไมเปนการเหมาะสมและไมสามารถที่จะปฏิบัติงานซึ่งเพ่ิมเติมขึ้นอยางรวดเร็วของกระทรวง ทบวง 
กรมตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สมควรจะไดพิจารณาปรับปรุงแกไข 

 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๒ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๑๕๔๒ 

 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๖๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕๔๓ 

 
ขอ ๕  ใหกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และผูชวยผูใหญบาน ซึ่งดํารง

ตําแหนงอยูในวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ คงอยูในตําแหนงตอไป เวนแตผูที่มี
อายุเกินหกสิบปบริบูรณ 

 
ขอ ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประกาศของคณะ

ปฏิวัติฉบับนี ้
 

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๖๔๔ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๒ แหง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๖๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ กําหนดคุณสมบัติผูใหญบานใหมีพ้ืน
ความรูไมต่ํากวาประโยคประถมศึกษาตอนตนหรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบไมต่ํากวาประโยค
ประถมศึกษาตอนตน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนแตปรากฏวาบางหมูบานซึ่งเปนทองที่กันดาร
ชายแดนหรือเปนทองถ่ินที่มีชาวเขาอยูอาศัย ราษฎรยังไมอาจเลือกผูใหญบานที่มีพ้ืนความรู
ดังกลาวได เปนอุปสรรคแกการเรงรัดพัฒนา สมควรแกไขเพิ่มเติมใหอํานาจผูวาราชการจังหวัด
โดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเวนหรือลดหยอน
พ้ืนความรูของผูใหญบานในบางทองที่ได จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ข้ึน 

 
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๕๔๕ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ 

                                                 
๔๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๙/ตอนที่ ๕๗/ฉบับพิเศษ หนา ๔/๖ เมษายน ๒๕๑๕ 
๔๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๙/ตอนที่ ๑๙๐/ฉบับพิเศษ หนา ๓๐๒/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 
๔๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๐/ตอนที่ ๑๐๗/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๖ 
๔๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๙/ตอนที่ ๑๒๑/ฉบับพิเศษ หนา ๗/๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑.  เพ่ือเปดโอกาสใหสตรีเปนผูใหญบานได เพราะตําแหนงผูใหญบานปจจุบัน
ไมตองรับผิดชอบดานการปราบปรามอาชญากรรม ทั้งอาจจะแตงตั้งผูชวยผูใหญบานที่เปนผูชาย
ไดอยูแลว 

๒.  เพ่ือใหผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิดเทานั้น เปนผูใหญบานได 
๓.  เพ่ือกําหนดมิใหขาราชการการเมือง เปนผูใหญบานใหสอดคลองกับ

กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๗๔๖ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ไดกําหนดจํานวนทุนทรัพยในการเปรียบเทียบ
ความแพง คาธรรมเนียมหมายเรียกและคํารองรวมกัน และคาธรรมเนียมทําใบยอมไวในอัตราท่ี
ยังไมเหมาะสมกับคาของเงินตราและภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติมจํานวนทุน
ทรัพยและอัตราคาธรรมเนียมเสียใหมใหเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๒๔๗ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวย
ลักษณะปกครองทองที่ กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูที่จะไดรับเลือกเปน
ผูใหญบานไววาตองไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชทําใหผูใหญบานตองออกจาก
ตําแหนงถาอุปสมบทหรือบรรพชา เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหกํานันและผูใหญบานมีสิทธิ
อุปสมบทหรือบรรพชาได เชนเดียวกับขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ สมควรกําหนดใหกํานนั
และผูใหญบานมีสิทธิลาอุปสมบท หรือบรรพชาไดเปนเวลาติดตอกันไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน และ
ตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๕๔๘ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน นับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๗  ใหกํานัน ผูใหญบาน ซึ่งดํารงตําแหนงอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัติ

นี้ใชบังคับ ยังคงดํารงตําแหนงอยูตอไปจนกวาจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ 
 
มาตรา ๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๔๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๑/ตอนที่ ๑๑๒/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๗ 
๔๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๖/ตอนที่ ๑๑๔/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๒ 
๔๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๔๒/หนา ๙๐/๘ เมษายน ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ที่ใชบังคับในปจจุบัน กําหนดคุณสมบัติเก่ียวกับ
อายุของกํานัน ผูใหญบาน ไววา ตองมีอายุตั้งแตย่ีสิบหาปบริบูรณ แตไมเกินหกสิบปบริบูรณ ซึ่งมี
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงนานที่สุด ถึงสามสิบหาป ประกอบกับการกําหนดคุณสมบัติและ
ลักษณะตองหาม ยังไมเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน สมควรกําหนดระยะเวลา
การอยูในตําแหนงของผูใหญบานเปนวาระ คราวละหาป และกําหนดคุณสมบัติและลักษณะ
ตองหามเพิ่มขึ้นอีก จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒๔๙ 

 
มาตรา ๙  มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๒ (๗) แหงพระราชบัญญัติลักษณะ

ปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ กรณีการกําหนด
ลักษณะตองหามมิใหผูใหญบานเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินมาใช
บังคับกับกํานัน ผูใหญบาน หรือแพทยประจําตําบล ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับจนกวาจะพนจากตําแหนงหรือครบวาระ 

 
มาตรา ๑๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการใชสิทธิเลือกตั้ง
บุคคลใหทําหนาที่แทนราษฎรควรมีหลักเกณฑที่สอดคลองกัน ทั้งนี้ โดยรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐๕ บัญญัติใหผูมีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ ๑ มกราคม 
ของปที่มีการเลือกตั้ง เปนผูมีสิทธิเลือกตั้งได ซึ่งตอมาไดมีการแกไขสิทธิเลือกตั้งในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตางๆ ใหเปนไปตามเกณฑดังกลาวแลว สมควรแกไขอายุของผูมีสิทธิเลือก
ผูใหญบานใหสอดคลองกับหลักเกณฑของผูมีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญดวย และโดยที่การ
กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูที่จะไดรับเลือกเปนผูใหญบาน ผูมีสิทธิจะไดรับ
คัดเลือกเปนผูชวยผูใหญบานฝายปกครองหรือผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ วาที่
ผูใหญบาน และกรรมการหมูบาน ผูทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการออกจากตําแหนงของผูชวย
ผูใหญบานฝายปกครองและผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ และกรรมการหมูบาน
ผูทรงคุณวุฒิยังบัญญัติไวไมสอดคลองกัน รวมทั้งยังไมมีบทบัญญัติใหผูชวยผูใหญบานฝาย
ปกครองและผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบตองออกจากตําแหนงเมื่อผูใหญบานตองออก
จากตําแหนงไวดวย เพ่ือใหผูใหญบานที่เขารับตําแหนงใหมสามารถคัดเลือกตัวบุคคลมารวม
ปฏิบัติงานในทองที่ในฐานะผูชวยผูใหญบานไดตามความตองการแกการบริหารและการปกครอง
ทองที่ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๔๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๗๐ ก/หนา ๑/๔ สิงหาคม ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑๕๐ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
มาตรา ๑๔  ใหกํานันและผูใหญบานซึ่งดาํรงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตนิี้

ใชบังคับยังคงดํารงตาํแหนงตอไปจนกวาจะพนจากตําแหนงตามวาระหรือดวยเหตุอ่ืน ทั้งนี้ ตามที่
กําหนดไวในพระราชบัญญตัิลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ กอนการแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตันิี ้

 
มาตรา ๑๕  บรรดาความแพงซึ่งอยูในระหวางการดาํเนินการของนายอําเภอกอน

หรือในวันที่พระราชบัญญตันิี้ใชบังคบั ใหนายอําเภอมีอํานาจดาํเนินการตอไปจนแลวเสร็จตาม
มาตรา ๑๐๘ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศกัราช ๒๔๕๗ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัลัิกษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๗ กอนถูกยกเลิกโดย
พระราชบัญญตัินี้ หรือจะดําเนินการตามกฎหมายอื่นที่บญัญัตใินเรื่องดังกลาวไวเปนการเฉพาะก็
ได 

 
มาตรา ๑๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องดวยปจจุบนัไดมีการ
ปรับปรุงการบริหารราชการแผนดินใหเปนไปโดยรวดเร็ว คลองตัว และมีประสิทธภิาพ แตโดยที่
กระบวนการเขาสูตําแหนงระยะเวลาการดาํรงตําแหนง การพนจากตําแหนง และบทบาทและ
อํานาจหนาที่ของกํานันและผูใหญบานตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระ
พุทธศักราช ๒๔๕๗ ยังมิไดมีการปรับปรุงใหเหมาะสมทําใหการปฏิบัติงานของกํานันและ
ผูใหญบานไมเกิดประสิทธภิาพเทาที่ควร ประกอบกับอาํนาจหนาที่ยังมีความซ้ําซอนกับภารกิจ
และอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สมควรที่จะไดมีการปรับปรุงกระบวนการเขาสู
ตําแหนง ระยะเวลาการดาํรงตําแหนง การพนจากตาํแหนง และบทบาทและอาํนาจหนาที่ของ
กํานันและผูใหญบาน รวมถึงบทบาทและการปฏิบตัิหนาที่ของคณะกรรมการหมูบาน ให
สอดคลองกับการปรับปรุงการบริหารราชการแผนดินและอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญตันิี ้

 
 

สัญชัย/ปรับปรุง 
๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 

                                                 
๕๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๒๗ ก/หนา ๙๖/๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


