เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบั ญญั ตินี้ ใ ห ใ ช บัง คับ เมื่ อพ น กํ าหนดหกสิบ วัน นับ แต วัน ถัด จากวั น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

มาตรา ๓ ใหย กเลิก ความในมาตรา ๑๑ แห งพระราชบั ญญัติ ลัก ษณะปกครองท องที่
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๑ ราษฎรผู มีสิ ท ธิเ ลื อกผู ใ หญ บา นต อ งมี คุ ณสมบัติ แ ละไมมี ลั กษณะต อ งห า ม
ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยและมีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ ๑ มกราคม ของปที่มีการเลือก
(๒) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๓) ไมเปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๔) มีภู มิ ลํ า เนาหรื อ ถิ่น ที่ อ ยู ป ระจํ า และมี ชื่ อ ในทะเบี ย นบ า นตามกฎหมายว า ด ว ยการ
ทะเบียนราษฎรในหมูบานนั้นติดตอกันมาแลวไมนอยกวาสามเดือนจนถึงวันเลือก”
มาตรา ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๑๕) ของมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
“(๑๕) ไม เป น ผู อยู ใ นระหว างเสี ยสิ ท ธิ ใ นกรณี ที่ ไ มไ ปใชสิ ท ธิ เลื อ กตั้ง หรื อถู ก เพิก ถอน
สิทธิเลือกตั้ง”
มาตรา ๕ ให ย กเลิ ก ความในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
ลั ก ษณะปกครองท อ งที่ พระพุ ท ธศั ก ราช ๒๔๕๗ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ
ลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๓ การเลือกผูใหญบานตองเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และใหกระทําโดยวิธีลับ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อประโยชนใ นการเลือกผูใ หญบาน ใหมี คณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งนายอําเภอแตงตั้ ง
จากเจาหนาที่ของรัฐไมเกินสามคน และราษฎรผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานในหมูบาน ซึ่งเปนที่ยอมรับ
นับถือของราษฎรในหมูบานจํานวนไมนอยกวาสี่คนแตไมเกินเจ็ดคน เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
และลักษณะตองหามของผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

การแตงตั้งกรรมการ วิธีการเลือกประธานคณะกรรมการ และวิธีการตรวจสอบตามวรรคสอง
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่ อ ราษฎรส ว นใหญ เ ลื อ กผู ใ ดเป น ผู ใ หญ บ า นแล ว ให น ายอํ า เภอออกคํ า สั่ ง เพื่ อ แต ง ตั้ ง
และใหถือวาผูนั้นเปนผูใหญบานนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง ในกรณีที่ผูรับเลือกมีคะแนนเสียงเทากันใหใช
วิธีจับสลาก ทั้งนี้ เมื่อนายอําเภอไดมีคําสั่งแตงตั้งผูใหญบานแลวใหรายงานใหผูวาราชการจังหวัดเพื่อออก
หนังสือสําคัญใหไวเปนหลักฐาน
ในกรณีที่มีการคัดคานวาผูซึ่งไดรับเลือกเปนผูใหญบานตามวรรคสี่ไดรับเลือกมาโดยไมสุจริต
และเที่ยงธรรม ใหนายอําเภอดําเนินการสอบสวน และถาผลการสอบสวนไดความตามที่มีผูคัดคาน
ใหรายงานผูวาราชการจังหวัดและใหผูวาราชการจังหวัดสั่งใหพนจากตําแหนงโดยเร็ว ทั้งนี้ ภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่นายอําเภอมีคําสั่งแตงตั้ง
การพ นจากตําแหนงของผู ใหญบ านตามวรรคหา ไมกระทบกระเทื อนกิจ การที่ผูใ หญบา น
ไดกระทําลงไปในขณะที่ดํารงตําแหนง
มาตรา ๑๔ ผูใหญบานตองพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) มีอายุครบหกสิบป
(๒) ขาดคุ ณ สมบั ติ ห รื อ มี ลั ก ษณะต อ งห า มตามมาตรา ๑๒ เว น แต ใ นกรณี ที่ ไ ด รั บ
อนุญาตจากผูวาราชการจังหวัดใหลาอุปสมบทหรือบรรพชาตามประเพณี มิใหถือวามีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๑๒ (๕)
(๓) ตาย
(๔) ไดรับอนุญาตจากนายอําเภอใหลาออก
(๕) หมูบานที่ปกครองถูกยุบ
(๖) เมื่ อ ราษฎรผู มีคุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี ลัก ษณะตอ งห า มตามมาตรา ๑๑ ในหมูบ า นนั้ น
จํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของราษฎรผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑ ทั้งหมด
เขาชื่อกันขอใหออกจากตําแหนง ในกรณีเชนนั้นใหนายอําเภอสั่งใหพนจากตําแหนง
(๗) ผู ว า ราชการจั ง หวั ด สั่ ง ให พ น จากตํ า แหน ง เมื่ อ ได รั บ รายงานการสอบสวนของ
นายอําเภอวาบกพรองในหนาที่ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนง
(๘) ไปเสียจากหมูบานที่ตนปกครองติดตอกันเกินสามเดือน เวน แตเมื่อมีเหตุอัน สมควร
และไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

(๙) ขาดการประชุมประจําเดือนของกํานัน ผูใหญบานที่นายอําเภอเรียกประชุมสามครั้ง
ติดตอกันโดยไมมีเหตุอันควร
(๑๐) ถูกปลดออกหรือไลออกจากตําแหนง เนื่องจากกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง
(๑๑) ไม ผ า นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ซึ่ ง ต อ งทํ า อย า งน อ ยทุ ก ห า ป นั บ แต วั น ที่
ไดรั บการแต งตั้ ง ทั้ งนี้ ตามหลัก เกณฑ แ ละวิ ธีก ารที่ก ระทรวงมหาดไทยกํ าหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่ผูใหญบานพนจากตําแหนงตาม (๘) ใหนายอําเภอรายงานใหผูวาราชการจังหวัด
ทราบโดยเร็วดวย
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก ระทรวงมหาดไทยกํา หนดตาม (๑๑) ต อ งกํ า หนดให ร าษฎร
ในหมูบานมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผูใหญบานดวย”
มาตรา ๖ ให ยกเลิก ความในมาตรา ๑๙ แหง พระราชบั ญญั ติลั ก ษณะปกครองทอ งที่
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๒)
พุทธศักราช ๒๔๘๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๙ เมื่อปรากฏเหตุอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหเลือกผูใหญบานขึ้นใหม
(๑) กรณีที่หมูบานใดมีจํานวนราษฎรเพิ่มขึ้นไมวาดวยเหตุใดก็ตาม เมื่อกํานันและผูใหญบาน
ในตํ า บลนั้ น ปรึ ก ษากัน เห็ น ว า จํ า นวนราษฎรนั้ น เกิ น กว าความสามารถของผู ใ หญ บ า นคนเดี ย ว
จะดูแ ลปกครองให เรี ยบร อยได ให กํ านั น รายงานตอ นายอํ า เภอเพื่อ พิจ ารณาและเสนอความเห็ น
ไปยังผูวาราชการจังหวัด ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควร ใหตั้งหมูบานขึ้นใหมและเลือกผูใหญบาน
เพิ่มเติมขึ้นใหมได
(๒) กรณีที่ ผูใหญบ านของหมู บ านใดว างลง ใหเลื อกผูใหญบ านภายในกํ าหนดสามสิบวั น
นับแตวันที่ผูใหญบานของหมูบานนั้นวางลง
ในกรณีมีความจําเปนไมอาจจัดใหมีการเลือกผูใหญบานภายในกําหนดตาม (๒) ได ใหผูวาราชการ
จังหวัดขยายเวลาออกไปไดเทาที่จําเปน และในระหวางที่ยังมิไดมีการเลือกผูใหญบาน ผูวาราชการจังหวัด
ุ สมบัตแิ ละ
จะแตงตั้งผูใหญบา นในตําบลนั้นคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทนผูใหญบาน หรือจะแตงตั้งบุคคลผูม คี ณ
ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒ เปนผูรักษาการผูใหญบานจนกวาจะมีการเลือกผูใหญบานก็ได”

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หนา ๑๐๐
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๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แห งพระราชบัญญัติลัก ษณะปกครองทองที่
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๒)
พุทธศักราช ๒๔๘๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๗ ผูใหญบานทําหนาที่ชวยเหลือนายอําเภอในการปฏิบัติหนาที่และเปนหัวหนา
ราษฎรในหมูบานของตน และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ดวย
(๑) อํา นวยความเป น ธรรมและดู แ ลรั กษาความสงบเรี ยบรอ ยและความปลอดภัย ให แ ก
ราษฎรในหมูบาน
(๒) สรางความสมานฉันทและความสามัคคีใหเกิดขึ้นในหมูบาน รวมทั้งสงเสริมวัฒนธรรม
และประเพณีในทองที่
(๓) ประสานหรืออํ านวยความสะดวกแก ราษฎรในหมู บานในการติ ดตอ หรือ รับบริการ
กับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๔) รับฟงป ญหาและนํา ความเดือดรอน ทุกข สุขและความตองการที่ จําเป น ของราษฎร
ในหมูบาน แจงตอสวนราชการ หนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสว นทองถิ่น หรือองคกรอื่ น
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการแกไขหรือชวยเหลือ
(๕) ใหการสนับสนุน สงเสริม และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่หรือการใหบริการ
ของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๖) ควบคุมดูแ ลราษฎรในหมูบานใหปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ โดยกระทําตนใหเปนตัวอยางแกราษฎรตามที่ทางราชการไดแนะนํา
(๗) อบรมหรือชี้แจงใหราษฎรมีความรูความเขาใจในขอราชการ กฎหมาย หรือระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ ในการนี้ สามารถเรียกราษฎรมาประชุมไดตามสมควร
(๘) แจ ง ให ร าษฎรให ค วามช ว ยเหลื อ ในกิ จ การสาธารณประโยชน เ พื่ อ บํ า บั ด ป ด ป อ ง
ภยันตรายสาธารณะอันมีมาโดยฉุกเฉิน รวมตลอดทั้งการชวยเหลือบรรเทาทุกขแกผูประสบภัย
(๙) จัดใหมีก ารประชุ มราษฎรและคณะกรรมการหมู บานเปน ประจําอยางนอยเดือ นละ
หนึ่งครั้ง
(๑๐) ปฏิบัติตามคําสั่งของกํานัน หรือทางราชการและรายงานเหตุการณที่ไมปกติซึ่งเกิดขึ้น
ในหมูบานใหกํานันทราบ พรอมทั้งรายงานตอนายอําเภอดวย
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(๑๑) ปฏิบั ติตามภารกิ จหรื องานอื่น ตามกฎหมายหรื อระเบี ยบแบบแผนของทางราชการ
หรือตามที่กระทรวง ทบวง กรม หนวยงานอื่นของรัฐ ผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอมอบหมาย”
มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๘ ตรี แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๘ ตรี ในหมูบา นหนึ่ งให มีคณะกรรมการหมูบา นประกอบดว ย ผูใ หญบา น
เป น ประธาน ผู ชว ยผู ใ หญบ าน สมาชิ กสภาองคก รปกครองส ว นท องถิ่น ที่มี ภูมิ ลํา เนาในหมูบ า น
ผูนําหรือผูแทนกลุมหรือองคกรในหมูบาน เปนกรรมการหมูบานโดยตําแหนง และกรรมการหมูบาน
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายอําเภอแตงตั้งจากผูซึ่งราษฎรในหมูบานเลือกเปน กรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ
จํานวนไมนอยกวาสองคนแตไมเกินสิบคน
คณะกรรมการหมูบานมีหนาที่ชวยเหลือ แนะนํา และใหคําปรึกษาแกผูใหญบาน เกี่ยวกับ
กิจการอันเปนอํานาจหนาที่ของผูใหญบาน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ หรือที่นายอําเภอมอบหมาย หรือที่ผูใหญบานรองขอ
ใหคณะกรรมการหมูบานเปน องคก รหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนา
หมูบาน และบริหารจัดการกิจกรรมที่ดําเนินงานในหมูบานรวมกับองคกรอื่นทุกภาคสวน
ผูนําหรือผูแทนกลุมหรือองคกรใดจะมีสิทธิเปนกรรมการหมูบานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน
วิธีการเลือกและการแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ และการปฏิบัติหนาที่ การประชุม และการวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าด ของคณะกรรมการหมู บ า น
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการหมูบาน ใหกระทรวงมหาดไทยจายเปนเงินอุดหนุน
ใหตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง”
มาตรา ๙ ใหย กเลิ กความในมาตรา ๓๐ แหง พระราชบัญญั ติลัก ษณะปกครองทองที่
พระพุท ธศั กราช ๒๔๕๗ ซึ่ง แก ไขเพิ่ ม เติ มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบั บที่ ๓๖๔ ลงวัน ที่
๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
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“มาตรา ๓๐ ใหน ายอําเภอเปน ประธานประชุม ผูใ หญบ านในตํ าบลนั้น เพื่อปรึกษาหารื อ
คัดเลือกผูใหญบานคนหนึ่งในตําบลนั้นขึ้นเปนกํานัน เมื่อผูใหญบานที่มาประชุมเห็นชอบคัดเลือกผูใ ดแลว
ใหนายอําเภอคัดเลือกผูนั้นเปนกํานัน
ในกรณี ที่มีผู สมควรได รับการคัดเลือ กเป น กํ านัน มากกว าหนึ่งคน ให น ายอํา เภอจัด ให มี
การออกเสียงลงคะแนน เมื่อผูใหญบานคนใดไดรับคะแนนสูงสุดใหนายอําเภอคัดเลือกผูนั้นเปนกํานัน
ในกรณีที่ไดรับคะแนนเทากัน ใหใชวิธีจับสลาก
การลงคะแนนตองเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และใหกระทําโดยวิธีลับตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อคัดเลือกผูใ ดเปน กํานัน ตามวรรคหนึ่งหรือ วรรคสองแลว ใหน ายอําเภอรายงานไปยั ง
ผูวาราชการจังหวัดเพื่อออกหนังสือสําคัญใหไวเปนหลักฐาน
การประชุม ผู ใ หญ บานตามวรรคหนึ่ งตอ งมี ผูใ หญบา นมาประชุม ไมนอ ยกว ากึ่ง หนึ่ง ของ
จํานวนผูใหญบานทั้งหมดที่มีอยูในตําบลนั้น จึงเปนองคประชุม
ใหนําบทบัญญัติในวรรคหาและวรรคหกของมาตรา ๑๓ มาใชบังคับกับการเลือกกํานันดวย
โดยอนุโลม”
มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๒ แห งพระราชบั ญญัติลักษณะปกครองทองที่
พระพุท ธศั กราช ๒๔๕๗ ซึ่ง แก ไขเพิ่ ม เติ มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบั บที่ ๓๖๔ ลงวัน ที่
๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๒ ในกรณีท่ีตําแหนงกํานันวางลง ใหคัดเลือกกํานันขึ้นใหมภายในกําหนดเวลา
สี่สิบหาวันนับแตวันที่นายอําเภอไดทราบการวางนั้น
หากมีความจําเปนไมอาจจัดใหมีการคัดเลือกกํานันภายในกําหนดตามวรรคหนึ่งได ใหผูวาราชการ
จังหวัดขยายเวลาออกไปไดเทาที่จําเปน และในระหวางที่ยังมิไดมีการเลือกกํานัน ผูวาราชการจังหวัด
จะแตงตั้งบุคคลผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒ เปนผูรักษาการกํานันจนกวา
จะมีการคัดเลือกกํานันก็ได”
มาตรา ๑๑ ใหย กเลิ กความในมาตรา ๔๐ แหง พระราชบัญญั ติลัก ษณะปกครองทองที่
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
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“มาตรา ๔๐ กํานัน ตองรวมมือ และชวยเหลือนายอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการดู แ ลรั ก ษาและคุ ม ครองป อ งกั น ที่ ดิ น อั น เป น สาธารณสมบั ติ ข องแผ น ดิ น และสิ่ ง ซึ่ ง เป น
สาธารณประโยชนอื่นอันอยูในตําบลนั้น”
มาตรา ๑๒ ให ย กเลิ ก มาตรา ๑๐๘ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะปกครองท อ งที่
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๒๗
มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๒๒ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๒๒ นายอําเภอมีหนา ที่รวมกับองค กรปกครองส วนทองถิ่น ในการดูแ ลรักษา
และคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน และสิ่งซึ่ง
เปนสาธารณประโยชนอื่นอันอยูในเขตอําเภอ
นายอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีอํานาจใชหรือยินยอมใหบุคคลอื่นใชที่ดินตาม
วรรคหนึ่ง เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ในกรณีที่ มีขอพิพาทหรือคดี เกี่ยวกับ ที่ดิน ตามวรรคหนึ่ ง นายอําเภอและองคก รปกครอง
สวนทองถิ่น จะรวมกัน ดํา เนิน การหรือ ฝายใดฝายหนึ่งจะเปน ผู ดําเนิน การ ก็ใ หมีอํานาจกระทําได
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑเปนแนวปฏิบัติดวยก็ได
คาใชจายในการดําเนิน การตามวรรคหนึ่งและวรรคสามใหจายจากงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด”
มาตรา ๑๔ ใหกํานันและผูใหญบานซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ยังคงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะพนจากตําแหนงตามวาระหรือดวยเหตุอื่น ทั้งนี้ ตามที่กําหนด
ไวใ นพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ กอนการแกไขเพิ่ม เติม โดย
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๕ บรรดาความแพ ง ซึ่ ง อยู ใ นระหวา งการดํ า เนิ น การของนายอํ า เภอก อ นหรื อ
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหนายอําเภอมีอํานาจดําเนินการตอไปจนแลวเสร็จตามมาตรา ๑๐๘
แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๗ กอนถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ หรือจะดําเนินการ
ตามกฎหมายอื่นที่บัญญัติในเรื่องดังกลาวไวเปนการเฉพาะก็ได
มาตรา ๑๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องดวยปจจุบันไดมีการปรับปรุงการบริหาร
ราชการแผนดินใหเปนไปโดยรวดเร็ว คลองตัว และมีประสิทธิภาพ แตโดยที่กระบวนการเขาสูตําแหนง
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และบทบาทและอํานาจหนาที่ของกํานันและผูใหญบาน
ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ยังมิไดมีการปรับปรุงใหเหมาะสม
ทําใหการปฏิบัติงานของกํานันและผูใหญบานไมเกิดประสิทธิภาพเทาที่ควร ประกอบกับอํานาจหนาที่ยังมี
ความซ้ําซอนกับภารกิจและอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สมควรที่จะไดมีการปรับปรุ ง
กระบวนการเขาสูตําแหนง ระยะเวลาการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และบทบาทและอํานาจหนาที่
ของกํานันและผูใหญบาน รวมถึงบทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการหมูบาน ใหสอดคลองกับ
การปรับปรุ งการบริ หารราชการแผ นดิ นและอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนท องถิ่น จึง จํา เป น ต อ ง
ตราพระราชบัญญัตินี้

