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 เมื่อวนัที่ 15 เมษายน 2562 สมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บรดนิทรเทพวรางกูร มพีระราช
โองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่า พระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิ่นและผู้บรหิารท้องถิน่ พ.ศ. 
2562 และกฎหมายจดัตัง้องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ ได้แก่ พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิาร

                            กฎหมายน่ารู้ 

โปรดเกลา้ฯ พ.ร.บ.เลอืกตัง้ทอ้งถิน่  

และกฎหมายจดัตัง้ อปท. ฉบบั
แก้ไขเรยีบร้อยแลว้ 

งานกฎหมายและคดี ส านักปลดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
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ส่วนต าบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562, พระราชบญัญัติองค์การบริหารส่วนจงัหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562, 
พระราชบญัญตัิระเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบบัที่ 6) พ.ศ. 2562, พระราชบญัญตัิเทศบาล 
(ฉบบัที ่14) พ.ศ.2562 และพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2562  

  

ข่าวกฎหมายรายเดือน1 

 
 
 ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัขิึน้ไวโ้ดยค าแนะน าและยนิยอมของสภานิตบิญัญตัิ
แห่งชาตทิ าหน้าทีร่ฐัสภา ซึง่เวป็ไซดร์าชกจิจานุเบกประกาศเผยแพร่พระราชบญัญตัทิัง้ 6 ฉบบั เมื่อวนัที ่16 
เมษายน 2562 สามารถดาวน์โหลดรายละเอยีดตามลิง้คแ์ต่ละฉบบั ดงันี้ 
 1. พระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่และผูบ้รหิารทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562  
  https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0258.pdf 
   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตันิี้ คอื โดยที่บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทยบญัญตัใิห้สมาชกิสภาท้องถิน่ต้องมาจากการเลอืกตัง้ และผู้บรหิารทอ้งถิน่ใหม้าจากการเลอืกตัง้หรอืมา
จากความเหน็ชอบของสภาท้องถิน่ หรอืกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่รูปแบบพเิศษจะมาโดยวธิอีื่นก็ได ้
แต่ตอ้งค านึงการมสี่วนรว่มของประชาชนดว้ย โดยคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธเิลอืกตัง้และผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ 
รวมทัง้เกณฑแ์ละวธิกีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรผืูบ้รหิารทอ้งถิน่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายบญัญตั ิซึง่ต้อง
ค านึงถงึเจตนารมณ์ทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญ 
 2. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล  (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562 
  https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0151.pdf 
   เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิม่เตมิบทบญัญตัิ
เกี่ยวกบัจ านวนสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล คุณสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของผู้มสีทิธสิมคัรรบั
เลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลและนายองคก์ารบรหิารส่วนต าบลใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย
ว่าดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่และผูบ้รหิารท้องถิน่ รวมทัง้แก้ไขเพิม่เตมิการสิ้นสุดของสมาชกิภาพ
ของสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล รวมทัง้การกระท าอันเป็นการต้องห้ามของนายกองค์การบรหิาร
ส่วนต าบล รองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล และเลขานุการนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล และสมาชกิ
สภาองค์การบรหิารส่วนต าบล เพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล นายกองค์การบรหิาร
ส่วนต าบล และผู้ที่ท าหน้าที่ช่วยเหลอืในการบรหิารราชการขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลทีเ่หมาะสมแก่การ
ปฏบิตัหิน้าที ่มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ สามารถปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล 
และมปีระสทิธภิาพ 
 3. พระราชบญัญตัเิทศบาล (ฉบบัที ่14) พ.ศ.2562 
  https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0164.pdf 
   เหตุในการประกาศใช้พระราชบญัญตัฉิบบันี้  คอื  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิม่เตมิบทบญัญตัิ
เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตัง้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตร ี และจ านวนสมาชกิสภาเทศบาลให้สอดคล้องกบักฎหมายว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิสภา
ทอ้งถิน่และผูบ้รหิารทอ้งถิน่ รวมทัง้แกไ้ขเพิม่เตมิการสิน้สุดสมาชกิภาพของสมาชกิสภาเทศบาล  การพน้จาก
ต าแหน่งนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ี ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี และเลขานุการนายกเทศมนตร ี 



 
 

รวมทัง้การกระท าอนัเป็นการต้องหา้มของนายกเทศมนตร ี และสมาชกิสภาเทศบาล  ตลอดจนอ านาจหน้าที่
ของเทศบาลและการก ากบัดูแลเทศบาล เพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชกิสภาเทศบาล  นายกเทศมนตร ี และผู้ที่ท า
หน้าที่ช่วยเหลอืในการบรหิารราชการของเทศบาลที่เหมาะสมแก่การปฏบิตัิหน้าที่  มคีวามซื่อสตัย์สุจรติ  
สามารถปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม  เป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล และมปีระสทิธภิาพ 
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 4. พระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2562 
  https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0130.pdf 
   เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิม่เตมิบทบญัญตัิ
เกี่ยวกบัคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของผู้มสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วน
จงัหวดั และนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั และจ านวนสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัใหส้อดคลอ้ง
กบักฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชกิสภาท้องถิ่นและผู้บรหิารท้องถิ่น รวมทัง้แก้ไขเพิม่เติมการสิ้นสุด
สมาชกิของสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั การพน้ต าแหน่งจากนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั รอง
นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั เลขานุการนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั และที่ปรกึษานายกองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดั รวมทัง้การกระท าอนัเป็นการต้องห้ามของนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั รองนายก
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั เลขานุการนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ตลอดจนอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดัและการก ากับดูแลองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั และผู้ท าหน้าที่ช่วยเหลือในการบรหิาร
ราชการขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั และการก ากบัดูแลองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เพื่อใหไ้ดม้าซึง่สมาชกิ
สภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั และผู้ที่ท าหน้าที่ช่วยเหลอืในการบรหิาร
ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัทีเ่หมาะสมแก่การปฏบิตัหิน้าที ่มคีวามซื่อสตัย์สุจรติ สามารถปฏบิตัหิน้าที่
เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม เป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล และมปีระสทิธภิาพ 
 5. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2562 
  https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0142.pdf 
   เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิม่เตมิบทบญัญตัิ
เกีย่วกบัจ านวนสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร คุณสมบตัแิละลกัษณะต้องหา้มของผูม้สีทิธเิลอืกตัง้สมาชกิสภา
กรงุเทพมหานครและผูว้่าราชการกรงุเทพมหานคร และผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร
และผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร และการด าเนินการเลอืกตัง้สมาชกิสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการ
กรงุเทพมหานครใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้ริหารทอ้งถิน่ รวมทัง้
แก้ไขเพิ่มเติมการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร การพ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และการกระท าอันเป็นการต้องห้ามของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ตลอดจนอ านาจหน้าทีข่องกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร
และผูว้่าราชการกรงุเทพมหานครทีเ่หมาะสมแก่การปฏบิตัหิน้าที ่ มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ สามารถปฏบิตัหิน้าที่
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล และมปีระสทิธภิาพ 
 6. พระราชบญัญตัริะเบยีบราชการเมอืงพทัยา (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2562 
  https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0120.pdf 



 
 

   เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบัน้ี  คอื  โดยทีเ่ป็นการสมควรแก้ไขเพิม่เตมิบทบญัญตัิ
เกีย่วกบัจ านวนสมาชกิสภาเมอืงพทัยา  คุณสมบตัแิละลกัษณะต้องหา้มของผูม้สีทิธเิลอืกตัง้สมาชกิสภาเมอืง
พทัยา และผู้มสีทิธริบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาเมอืงพทัยา  และผู้มสีทิธเิลอืกตัง้นายกเมอืงพทัยา ผู้มสีทิธิ
สมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นนายกเมอืงพทัยาใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่หรอื
ผู้บรหิารท้องถิน่ รวมทัง้แก้ไขเพิม่เติมการสิ้นสุดสมาชกิภาพของสมาชิกสภาเมอืงพทัยา  การพ้นต าแหน่ง
นายกเมอืงพทัยา เลขานุการนายกเมอืงพทัยา  ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมอืงพทัยา  ประธานที่ปรกึษาและที่
ปรกึษา  รวมทัง้การกระท าเป็นการต้องหา้มของนายกเมอืงพทัยา  รองนายกเมอืงพทัยา  เลขานุการนายก
เมอืงพทัยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมอืงพทัยา ประธานที่ปรกึษา ที่ปรกึษา และสมาชกิสภาเมอืงพทัยา 
ตลอดจนอ านาจหน้าทีข่องเมอืงพทัยาและการก ากบัดูแลเมอืงพทัยา เพื่อให้ไดม้าซึ่งสมาชกิสภาเมอืงพทัยา 
นายกเมอืงพทัยา และผูท้ าหน้าทีช่่วยเหลอืในการบรหิารราชการเมอืงพทัยาทีเ่หมาะสมแก่การปฏบิตัหิน้าที ่มี
ความซื่อสัตย์สุจริต สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมี
ประสทิธภิาพ 
 

ทีม่า : https://siamrath.co.th/n/75039                                                    ข่าวกฎหมายรายเดือน3 


