
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการใหองคการบริหารสวนจังหวัดออกขอบัญญตัิเพ่ือเก็บคาธรรมเนียม 
จากผูซึ่งใชประโยชนจากบรกิารสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด 

พ.ศ. ๒๕๔๑๑ 
   

 
อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา  ๖  มาตรา  ๔๕  และมาตรา  ๖๙  แหง

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึง
ออกระเบียบไว ดังตอไปนี้  

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใหองคการ

บริหารสวนจังหวัดออกขอบัญญัติเพ่ือเก็บคาธรรมเนียมจากผูซึ่งใชประโยชนจากบริการสาธารณะ
ขององคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๑”  

 
ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน

ตนไป  
 
ขอ ๓  ในระเบียบนี้  
“บริการสาธารณะ” หมายถึง บริการสาธารณะที่องคการบริหารสวนจังหวัดจัดให

มีข้ึนตามอํานาจหนาที่ และใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากผูใชหรือผูซึ่งไดรับประโยชนในบริการ
สาธารณะนั้นโดยไมรวมถึงบริการสาธารณะที่มีกฎหมายอื่นบัญญัติใหอํานาจไวแลว  

 
ขอ ๔  องคการบริหารสวนจังหวัดที่ประสงคจะเรียกคาเก็บคาธรรมเนียมจากผูซึ่ง

ใชหรือไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด ใหนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดจัดใหมีการศึกษาและวิเคราะหบริการสาธารณะนั้นวาสมควรจะเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมหรือไมโดยละเอียด และใหเสนอเปนขอบัญญัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  

 
ขอ ๕  ขอบัญญัติเก่ียวกับคาธรรมเนียมจากผูซึ่งใชหรือไดประโยชนจากบริการ

สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้  
(๑) ประเภทของบริการสาธารณะที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียม  
(๒) วัตถุประสงคในการจัดเก็บคาธรรมเนียมจากการใหบริการ  
(๓) หลักเกณฑ วิธีการปฏิบัติ เง่ือนไขและอัตราคาธรรมเนียมของการเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมจากผูซึ่งใชหรือไดประโยชนจากบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด  
(๔) การจัดสรรผลประโยชนและการจัดการคาธรรมเนียมที่ไดมาจากการเรียก

เก็บคาธรรมเนียมจากผูซึ่งใชหรือไดประโยชนจากบริการสาธารณะขององคการบริการสวนจังหวัด  

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนพิเศษ ๘๐ ง /หนา ๑๖/๙ กันยายน ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) การกําหนดความสัมพันธระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดกับองคกรของ
รัฐเกี่ยวกับการกํากับดูแลเทาที่จําเปน  

(๖) หลักเกณฑและวิธีการเขาไปตรวจสอบของประชาชน  
 
ขอ ๖  เมื่อไดมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากผูซึ่งใชหรือไดประโยชนจากบริการ

สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด ใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดตั้งคณะกรรมการขึ้น
คณะหนึ่งประกอบดวย รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนประธาน ปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ผูตรวจการสวนทองถ่ินและหัวหนาสวนขององคการบริหารสวนจังหวัดที่เก่ียวของ 
เปนเลขานุการคณะกรรมการ  

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้  
(๑) ติดตามกํากับดูแลใหมีการดําเนินงานตามที่กําหนดในขอบัญญัติ 
(๒) รายงานผลการดําเนินงาน ความคืบหนา ปญหา และแนวทางแกไขตอนายก

องคการบริหารสวนจังหวัดทราบ  
(๓) ระยะเวลาที่จะตองรายงานตาม (๒) ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด

แตตองไมเกินหกเดือนตอหนึ่งครั้ง  
 
ขอ ๗  ในกรณีปรากฏวาองคการบริหารสวนจังหวัดละเลยหรือไมปฏิบัติตาม

ขอบัญญัติใหคณะกรรมการตามขอ ๖ รายงานตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  
 
ขอ ๘  เมื่อองคการบริหารสวนจังหวัดตราขอบัญญัติวาดวยการเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมจากผูซึ่งใชหรือไดประโยชนจากบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดแลว 
ใหรายงานพรอมทั้งสงสําเนาขอบัญญัติใหจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยทราบ  

 
ขอ ๙  บริการสาธารณะซึ่งไดกระทําไปแลวในขั้นตอนใดกอนวันที่ระเบียบนี้ใช

บังคับใหเปนอันใชไดและการดําเนินการในขั้นตอนตอไปใหใชระเบียบนี้  
 
ขอ ๑๐  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความ

วินิจฉัยปญหากําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
ในกรณีมีเหตุอันสมควร ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจยกเวนหรือผอนผันการ

ปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได  
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ชํานิ  ศักดิ์เศรษฐ 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบตัริาชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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