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 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้ยกร่าง รัฐบาลเป็นผู้ตรา  
เริ่มใช้ ณ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ (วันเริ่มใช้รัฐธรรมนูญ คือวันเดียวกันกับวันที่ลงนามรับรองและ
ประกาศ) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) เป็นผู้ลงนามรับรอง รัฐธรรมนูญเป็น
กฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้1 มีทั้งหมด ๑๖ หมวด ๒๗๙ มาตรา ๑ บทเฉพาะ
กาล ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 โครงสร้างทั้งหมดแบ่งเป็น ๑๖ หมวด 

หมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ 

หมวด ๓  สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หมวด ๔ หน้าที่ของปวงชนชาวไทย 

หมวด ๕  หน้าที่ของรัฐ หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ 

หมวด ๗  รัฐสภา 
ส่วนท่ี ๑ บททั่วไป ส่วนท่ี ๒ สภาผู้แทนราษฎร 

ส่วนท่ี ๓ วุฒิสภา ส่วนท่ี ๔ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง 

ส่วนท่ี ๕ การประชุมร่วมกันของรัฐสภา 

หมวด ๘  คณะรัฐมนตรี 

หมวด ๙  การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หมวด ๑๐ ศาล 

ส่วนท่ี ๑ บททั่วไป ส่วนท่ี ๒ ศาลยุติธรรม 

ส่วนท่ี ๓ ศาลปกครอง ส่วนท่ี ๔ ศาลทหาร 

หมวด ๑๑ ศาลรัฐธรรมนูญ หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ 

ส่วนท่ี ๑ บททั่วไป ส่วนท่ี ๒ คณะกรรมการการ
เลือกตั้งส่วนท่ี ๓ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่วนท่ี ๔ 
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ส่วนท่ี ๕ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ส่วนท่ี ๖ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

หมวด ๑๓ องค์กรอัยการ หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวด ๑๕ การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 

                                                           
1 เปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ผู้ตราคือ สภานิตบิัญญตัิแห่งชาติ ผู้ยกร่างคอื สภา
ร่างรัฐธรรมนูญ ผู้ลงนามรับรองคอื นายมีชัย ฤชุพันธุ์ (ประธานสภานิติบัญญตัิแห่งชาติ) 

สงวนลขิสทิธิ์ตามพระราชบัญญัตลิขิสทิธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ________________________________________________________
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 การเรียกประชุมรัฐสภาหากมีความจ าเป็น กรณี ส.ส. ถึงเกณฑ์ 

 ในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับเลือกตั้งถึงร้อยละ ๙๕ ของ
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดแล้ว หากมีความจ าเป็นจะต้องเรียกประชุมรัฐสภา ก็ให้
ด าเนินการเรียกประชุมรัฐสภาได้โดยให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ แต่
ต้องด าเนินการให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ครบตามจ านวนโดยเร็ว 

 

 กาบัตรเดียวได้ทั้ง ส.ส.แบ่งเขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ใช้วิธีออกเสียง
ลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละหนึ่งคน 
และผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได้คนละหนึ่งคะแนน โดยจะลงคะแนนเลือก
ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใด หรือจะลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเลยก็ได้ 

 

 การประกาศผลการเลือกตั้ง 

 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีเหตุอัน
ควร เชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 
ของ เขตเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องตรวจสอบเบื้องต้นและประกาศผลการ
เลือกตั้ง ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า ๖๐ วันนับแต่วันเลือกตั้ง ทั้งนี้การประกาศผล
ดังกล่าวไม่เป็น การตัดหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะด าเนินการสืบสวน ไต่
สวน หรือวินิจฉัยกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้ง
ไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม ไม่ว่าจะได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตาม 

 

 การค านวณจ านวน ส.ส.แบบแบ่งเขต 

 การก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและการแบ่งเขต
เลือกตั้ง ให้ด าเนินการตามวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

ส.ส. ๕๐๐ คน 

แบบแบ่งเขต ๓๕๐ คน แบบบัญชีชายชื่อ ๑๕๐ คน 

_____________________________________________________________ คู่มอืเตรยีมสอบตําแหน่งสายงานผู้บรหิาร เล่ม ๑
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ตารางสรุปจ านวนตัวเลขสัดส่วนภาษีและอากร78 

การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรของ เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล 

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่ ๓ 
๓๐ ๓๐ ๓๐ ๔๐ ๔๐ ๒๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

เพ่ิม ธุรกิจ สรรพสามิต แร่ ปิโตรเลียม ครอบคลุม 
ใน

จังหวัด 
จังหวัด

อ่ืน 
สุรา 

การ
พนัน 

 
การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรของ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๓๐ ๓๐ ๒๐ ๒๐ 
น้ ามัน ก๊าช ยาสูบ เพ่ิม ธุรกิจ แร่ ปิโตรเลียม 

 
การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรของ ของกรุงเทพมหานคร 

๑๐ ๑๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๔๐ ๔๐ ๓๐ ๓๐ 
น้ ามัน ก๊าช เพ่ิม ธุรกิจ สรรพสามิต แร่ ปิโตรเลียม 

สุรา 
การ
พนัน 

 

 

 

 

 

 
                                                           
78  ๑. อบจ. ไม่มภีาษีสรรพสามิต แต่เทศบาล เมืองพัทยา อบต. และ กทม. มี 
    ๒. ค่าภาคหลวงแร่และปโิตรเลยีมของ อบจ. เก็บร้อยละ ๒๐ แตข่องเทศบาล เมืองพัทยา อบต. และ กทม. 
เก็บร้อยละ ๔๐ 
    ๓. แยกความแตกต่างให้ดรีะหว่าง “โดยออกข้อบัญญัติ” และ “ได้รับการจัดสรร” 
 

_____________________________________________________________ คู่มอืเตรยีมสอบตําแหน่งสายงานผู้บรหิาร เล่ม ๑
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 พระราชบัญญัตินี้ตราไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา บังคับใช้วันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๒ และไม่เคยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ เป็นกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับข้าราชการท้องถิ่นโดยตรง โดยในส่วนที่เราต้องศึกษามีท้ังหมด ๕ ส่วนคือ ๑. การ
บริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒. การบริหารงานบุคคลในเทศบาล   
๓. การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล ๔. การบริหารงานบุคคลในเมืองพัทยา   
๕. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น “ก.ถ.”  และหัวใจส าคัญของ
พระราชบัญญัตินี้คือต้องชื่อต าแหน่ง จ านวน อ านาจหน้าที่ ของคณะกรรมการให้ได้ ซึ่งมี
สาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง 
 “พนักงานส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล พนักงานส่วนต าบล ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และข้าราชการ
หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 
 ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

   การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารสว่นจังหวัด 
   คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง ให้มีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบด้วยบุคคลจ านวน ๑๒ คน ดังนี้ 

โดยต าแหน่ง ผู้แทน อปท. ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธาน 
๒. หัวหน้าสว่นราชการประจ า
จังหวัดจ านวน ๓ คน จากส่วน

ผู้แทนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจ านวน ๔ คน 
๑. นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  

ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๔ คน ซึ่ง
คัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้
ความเชี่ยวชาญ 
๑. ด้านการบริหารงานท้องถิ่น  
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   คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 
 เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละ
แห่งเป็นไปโดยมีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน ให้มีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลจ านวน ๑๘ 
คน ประกอบด้วย 

โดยต าแหน่ง ผู้แทน อปท. ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑. รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย หรือ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
มหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมาย 
เป็นประธาน 
๒. ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
๓. เลขาธิการคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 
๔. ผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ  
๕. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
๖. อธิบดีกรมการปกครอง91 

ผู้แทนองค์การบริหารส่วน
ต าบลจ านวน ๖ คน ซึ่ง
คัดเลือกจาก 
๑. ประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล
จ านวน ๓ คน92 
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน ๓ คน 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๖ คน 
ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ 
๑. ด้านการบริหารงาน
ท้องถิ่น  
๒. ด้านการบริหารงานบุคคล  
๓. ด้านระบบราชการ  
๔. ด้านการบริหารและการ
จัดการ 

                     

 การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้กรรมการโดยต าแหน่งเสนอรายชื่อบุคคลจ านวน ๙ 
คน และกรรมการผู้แทน อปท. เสนอรายชื่อบุคคลจ านวน ๙ คนและให้บุคคลทั้ง ๑๘ คนประชุม
เพ่ือคัดเลือกกันเองให้เหลือ ๖ คน วิธีการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นก าหนด 
 ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ด าเนินการจัดให้มีการคัดเลือกประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล แล้วแต่กรณี เป็นผู้แทนองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

                                                           
91  ปัจจุบันคือ “อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น”  ตามพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญตัใิห้
สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
92 ปัจจุบันคือ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
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 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐ 

 “คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 

 “คณะกรรมการวินิจฉัย” หมายความว่า คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 “คณะกรรมการราคากลาง” หมายความว่า คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ 

 “คณะกรรมการ ค.ป.ท.” หมายความว่า คณะกรรมการความร่วมมือปูองกันการทุจริต 

 “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ
ข้อร้องเรียน 

 หลักการจัดซื้อจัดจ้าง และการท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง 

 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ๔ ข้อ ดังนี้ 

 ๑. คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์
ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและ
ชัดเจน 

 ๒. โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระท าโดยเปิดเผย เปิดโอกาส
ให้มกีารแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลา
ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการด าเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผย
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกข้ันตอน 

 ๓. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี
ก าหนดเวลาที่เหมาะสมโดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ 

 ๔. ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบ
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
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กรมบัญชีกลาง และอาจประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา ให้ผู้ประกอบการพัสดุอ่ืน
นอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง เป็นผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐได้ ซ่ึงผู้ประกอบการนั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่จะเข้าร่วม
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการราคากลางประกาศก าหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการงานก่อสร้างทุกรายมีสิทธิขอขึ้น
ทะเบียนได้ตลอดเวลา 

 

   ๔. การจัดซื้อจัดจ้าง126 

 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ๓ วิธี127 

 ๑. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป128 
 ๒. วิธีคัดเลือก 
 ๓. วิธีเฉพาะเจาะจง 

 ๑. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไป
ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ 

                                                           
126 ให้ใช้บังคับกับการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ยกเว้นงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 
127 อ านาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหน่ึง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑. วิธีประกาศเชญิชวนทั่วไป 
- หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท / - ผู้มีอ านาจเหนือขึน้ไปหนึ่งชั้น เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. วิธีคัดเลือก 
- หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท / - ผู้มีอ านาจเหนือขึน้ไปหนึ่งชั้น เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๓. วิธีเฉพาะเจาะจง 
- หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท /- ผูม้ีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
128 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การซ้ือหรอืจ้างโดยวธิปีระกาศ
เชิญชวนทั่วไป สามารถจ าแนกได้อีก ๓ วิธีดังนี้ 
๑. วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ซ่ึงสามารถกระท าได้ ๒ ลกัษณะ  
    ๑.๑ การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือ การซ้ือหรือจา้งครั้งหนึ่ง ซ่ึงมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 
    ๑.๒ การเสนอราคาโดยการประมูลอเิล็กทรอนิกส์คือ การซ้ือหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซ่ึงมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
๒. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือ การซ้ือหรือจ้างครั้งหนึ่งซ่ึงมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
๓. วิธีสอบราคา คือ การซ้ือหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซ่ึงมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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   หลักทั่วไป 

 เทศบาลถือว่าเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดตั้งขึ้นในเขตชุมชนที่มีความเจริญ
และใช้ในการบริหารเมืองเป็นหลัก ซึ่งหลายประเทศประสบความส าเร็จในการใช้ “เทศบาล” เป็น
เครื่องมือที่ส าคัญใน การปกครองประเทศโดยเฉพาะประเทศท่ีพัฒนาแล้วทั้งหลาย ส าหรับ
สังคมไทยเทศบาลเป็นรูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตชุมชนเมืองที่ใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๔๗๖ และมีเทศบาลครั้งแรกเม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๘ โดยการยกฐานะสุขาภิบาลที่มีอยู่จ านวน ๓๕ แห่ง
ขึ้นเป็นเทศบาล ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ขึน้ใช้
แทนกฎหมายเก่าท้ังหมด และได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมแล้วถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเทศบาล 

   การจัดตั้งเทศบาล 

 เทศบาลเป็นทบวงการเมือง และเมื่อมีการจัดตั้งเทศบาล ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรีภายใน ๔๕ วันนับแต่วันที่ได้จัดตั้งเป็นเทศบาล ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ การ
เปลี่ยนแปลงเขต การยุบเลิกเทศบาลให้ท าโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย และเทศบาลนั้นแบ่งได้
เป็น ๓ ประเภทคือ 
 ๑. เทศบาลต าบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็น
เทศบาลต าบล 
 ๒. เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นที่มีราษฎร
ตั้งแต ่๑๐,๐๐๐ คนข้ึนไป และมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ 
 ๓. เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นที่มีราษฎรตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ คนข้ึนไป และมีรายได้พอควร
แก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ 

   การยุบเลิกต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

 ห้ามเด็ดขาด : เมื่อมีการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ห้ามมิให้มีการ
แต่งตั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล และสารวัตรก านัน 
 ไม่ห้ามเด็ดขาด : เทศบาลต าบลให้มีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ า
ต าบล และสารวัตรก านันได้ แต่ถ้าหมดความจ าเป็นที่จะต้องมีให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบเลิกในราชกิจจานุเบกษา 
 เมื่อพ้นก าหนดเวลา ๑ ปีนับแต่วันที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะท้องถิ่นใด
เป็นเทศบาลแล้ว ให้นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าที่อย่างเดียวกับอ านาจหน้าที่ของก านันและ
ผู้ใหญ่บ้าน ในกรณีที่เทศบาลต าบลใดมีท้ังนายกเทศมนตรี และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผูใ้หญ่บ้าน 
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   หลักทั่วไป 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ
ประเทศไทย มีจังหวัดละ ๑ แห่ง ยกเว้นกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ การจัดรูปแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยมีฐานะ
เป็นนิติบุคคล ต่อมาได้มีการประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ ซ่ึง
เป็นกฎหมายแม่บทว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมีฐานะเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ และได้มีการพัฒนามาจนถึง พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้มีการยกเลิก
กฎหมายทั้งฉบับมาใช้พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ และมีแก้ไขเพ่ิมเติมแล้วถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งถือเป็นกฎหมาย
จัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ใช้ในปัจจุบัน โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   “ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด” หมายความว่า ข้าราชการที่ปฏิบัติกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและได้รับเงินเดือนโดยมีอัตราเงินเดือนและต าแหน่งในงบประมาณที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดขึ้น 
 “ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น นอกจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  
 “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
 “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น และก าหนดให้เขต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แก่เขตจังหวัด 

 

   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น154 

 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่ง
มาจากการเลือกตั้งของประชาชน โดยจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ถือเกณฑ์
                                                           
154 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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   หลักทั่วไป 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ จะมีอยู่ ๒ ส่วน
ใหญ่ๆ คือส่วนของสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งปัจจุบันสภาต าบลไม่มีแล้ว
เนื่องจากยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลไปหมดแล้ว และให้มีการยกเลิกประกาศคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธนัวาคม ๒๕๑๕ เพ่ือมิให้ขัดกับการบังคับใช้กฎหมาย และ
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการบังคับใช้ครั้งแรกเม่ือวันที่ ๒ 
มีนาคม ๒๕๓๘ และต่อมาก็ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมมาแล้วถึงฉบับที่ ๗   
 เมื่อเป็นเช่นนี้เวลาท าข้อสอบให้อ่านโจทย์ให้ดีว่าถาม “สภาต าบล” หรือ “องค์การ
บริหารส่วนต าบล” และเพ่ือให้เข้าใจง่ายจึงได้ก าหนดนิยามไว้ดังนี้ 
 "หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล และราชการ
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 "ต าบล" หมายความว่า ต าบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ ที่อยู่นอกเขต
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และในกรณีท่ีต าบลใดมีพ้ืนที่อยู่ทั้งใน และนอกเขตหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้หมายความถึงเฉพาะพ้ืนที่ที่อยู่ นอกเขตหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น (สรุปคือ ไม่รวม อบจ.)  
 “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

   สภาต าบล 

 สภาต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล และประกอบด้วย 
  ๑. สมาชิกโดยต าแหน่งได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านของทุกหมู่บ้านในต าบล และ
แพทย์ประจ าต าบล  
  ๒. สมาชิกซ่ึงได้รับเลือกตั้ง จากราษฎรในแต่ละหมู่บ้านในต าบลนั้นเป็นสมาชิก
สภาต าบลหมู่บ้านละ ๑ คน โดยนายอ าเภอจัดเป็นผู้จัดให้มีการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก าหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย และให้มีวาระอยู่ในต าแหน่ง คราวละ ๔ ปีนับแต่วัน
เลือกตั้ง และนอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ สมาชิกสภาต าบล ซึ่งได้รับเลือกตั้งพ้นจาก
ต าแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ 
  (๓) มีการยุบสภาต าบล 
  (๔) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับสภาต าบลหรือในกิจการที่กระท า ให้แก่สภา

_____________________________________________________________ คู่มอืเตรยีมสอบตําแหน่งสายงานผู้บรหิาร เล่ม ๑

247



 

 

   บทท่ัวไป และนิยาม 
 เมืองพัทยา เป็นเขตปกครองพิเศษแห่งหนึ่ง ในเขตจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีระดับเทียบเท่า
เทศบาลนคร เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีหาดทรายและชายทะเล ซึ่งมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ บังคับใช้วันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๒ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ บังคับใช้วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ ซึ่งมีนิยามที่ส าคัญ ดังนี้ 

 “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสภาเมืองพัทยา 

 “ข้อบัญญัติ” หมายความว่า ข้อบัญญัติเมืองพัทยา 

 “ผู้ว่าราชการจังหวัด” หมายความว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 

 

   การจัดตั้งและการบริหารเมืองพัทยา 
 การจัดตั้ง 

 ให้จัดตั้งเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอาณาเขตตามเขตเมืองพัทยาที่มีอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและให้เมืองพัทยามีฐานะเป็นนิติบุคคล การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเขตเมืองพัทยาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

 การบริหารเมืองพัทยาประกอบด้วย 

 ๑. สภาเมืองพัทยา 

 ๒. นายกเมืองพัทยา 

 

   ผู้มสีิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา 
 มาตรา ๑๐190 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก ต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

 

 

                                                           
190 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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