
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 
วาดวยการดําเนินกิจการพาณิชยขององคการบริหารสวนจังหวัด 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  มาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๗๖  แหง

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึง
ออกระเบียบไว ดังตอไปนี ้

ขอ ๑  ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดําเนินกิจการ
พาณิชยขององคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๑” 

 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความ

วินิจฉัยปญหา กําหนดหลักเกณฑ และกําหนดวิธีปฏิบัติ เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
ในกรณีมีเหตุผลอันสมควร ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจใหผูวา

ราชการจังหวัดพิจารณายกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได 
 

บททั่วไป 
   

 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“ขอบัญญัติ” หมายความวา ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
“กิจการพาณิชย” หมายความวา การดําเนินการที่มีผลประโยชนในทางธุรกิจ 
 

หมวด ๑ 
การดําเนินกิจการพาณิชย 

   
 

ขอ ๕  องคการบริหารสวนจังหวัดที่ประสงคจะดําเนินกิจการพาณิชย ใหนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดจัดใหมีการศึกษาและวิเคราะหกิจการพาณิชยโดยละเอียดเพื่อนําเสนอ
เปนขอบัญญัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

ถากิจการพาณิชยตามวรรคหนึ่งมีวงเงินหรือมีทรัพยสินเกินหาสิบลานบาทจะ
วาจางที่ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษาก็ได และท่ีปรึกษาตองจัดทํารายงาน รางขอบเขตของกิจการ

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนพิเศษ ๗๖ ง/หนา ๑๘/๓๑ สิงหาคม 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 
 

พาณิชย พรอมทั้งจัดทําความเห็นประเมินการดําเนินกิจการพาณิชยนั้น เพ่ือใชประกอบการ
พิจารณาดวย 

 
ขอ ๖  เมื่อสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเห็นดวยกับการดําเนินกิจการพาณิชย

ใหเสนอผูวาราชการจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการอาน 
ถาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไมเห็นดวยกับการดําเนินกิจการพาณิชยใหแจง

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดทราบ 
ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดไมเห็นดวยกับความเห็นของสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดตามวรรคสอง ใหเสนอความเห็นหรือคําช้ีแจงเพิ่มเติมตอผูวาราชการ
จังหวัดเพื่อพิจารณาพรอมดวยเหตุผลและความจําเปน หากผูวาราชการจังหวัดเห็นดวยกับนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดใหสงใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 
ขอ ๗  ขอบัญญัติเก่ียวกับกิจการพาณิชย อยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
(๑) คําจํากัดความของขอความสําคัญ 
(๒) วัตถุประสงคที่ตองจัดทํากิจการพาณิชยขององคการบริหารสวนจังหวัด 
(๓) ลักษณะการลงทุน ใหระบุลักษณะของการลงทุนกิจการพาณิชย เชน ลงทุน

เอง หรือจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นใหม หรือในรูปของสหการ หรือเอกชนรวมลงทุน 
(๔) หลักเกณฑ วิธีการปฏิบัติและเง่ือนไขของการดําเนินกิจการพาณิชย 
(๕) แหลงเงินทุนหรือที่มาของเงินทุนที่ใชในการดําเนินกิจการพาณิชย 
(๖) สัดสวนของการถือหุนในกิจการพาณิชย 
(๗) การจัดสรรผลประโยชนและการจัดการทรัพยสินที่ไดมาจากการดําเนิน

กิจการพาณิชย 
(๘) หลักเกณฑและวิธีการเขาไปตรวจสอบของประชาชน 
 

หมวด ๒ 
การกํากับ ดูแล 

   
 

ขอ ๘  การทําสัญญาเกี่ยวกับกิจการพาณิชย ใหองคการบริหารสวนจังหวัดสงราง
สัญญาไปใหสํานักงานอัยการจังหวัด หรือสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอนลงนาม 

 
ขอ ๙  เมื่อไดมีการดําเนินกิจการพาณิชยแลว ใหองคการบริหารสวนจังหวัด

จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานขึ้นคณะหนึ่งประกอบดวย รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
เปนประธาน ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ผูตรวจการสวนทองถ่ิน และหัวหนาสวนของ
องคการบริหารสวนจังหวัดที่เก่ียวของ เปนเลขานุการคณะกรรมการ 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจและหนาที่ ดังนี ้
(๑) กํากับดูแลและติดตามใหมีการดําเนินงานตามที่กําหนดในสัญญา 



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 
 

(๒) รายงานผลการดําเนินงาน ความคืบหนา ปญหา และแนวทางแกไขตอผูวา
ราชการจังหวัดเพื่อทราบ 

ระยะเวลาที่จะตองรายงานตาม (๒) ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประสานงาน
กําหนดแตตองไมเกินหกเดือนตอหนึ่งครั้ง 

 
ขอ ๑๐  ในกรณีที่ปรากฏวาองคการบริหารสวนจังหวัดละเลยหรือไมปฏิบัติตาม

เง่ือนไขขอผูกพันของสัญญาที่ลงนามไปแลว ใหคณะกรรมการตามขอ ๙ รายงานตอผูวาราชการ
จังหวัดเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 

 
ขอ ๑๑ องคการบริหารสวนจังหวัดใด ตราขอบัญญัติวาดวยการดําเนินกิจการ

พาณิชยแลวใหรายงานพรอมทั้งสงสําเนาขอบัญญัติใหจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยทราบดวย 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
ขอ ๑๒  กิจการพาณิชยใด ซึ่งไดกระทําไปแลวกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับให

เปนอันใชไดและใหนําระเบียบนี้มาใชบังคับเทาที่จะใชบังคับไดโดยอนุโลม 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ชํานิ  ศักดิเศรษฐ 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบตัริาชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นันตญิา/ผูพิมพ 
๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 

 
 



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 
 

 


