
 

 

เรื่องเสร็จท่ี ๖๙๓/๒๕๕๘ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เ รื่ อง   การพ้นจากตํ าแหน่ งของ กํานัน  ผู้ ใหญ่ บ้าน  ผู้ ช่วย ผู้ ใหญ่ บ้าน  

  แพทย์ประจําตําบล และสารวัตรกํานัน เม่ือมีการยกฐานะท้องถ่ิน 
  เป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร     

    
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้มีหนังสือ ท่ี มท ๐๘๙๐.๒/๑๑๔๕๐ ลงวันท่ี 
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า จังหวัดกระบ่ีได้หารือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินเก่ียวกับการพ้นจากตําแหน่งของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
แพทย์ประจําตําบล และสารวัตรกํานัน เม่ือมีการยกฐานะท้องถ่ินเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร
ซ่ึงเก่ียวข้องกับกฎหมายสองฉบับ คือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ โดยจังหวัดกระบ่ีเห็นว่า เม่ือกฎหมายท้ังสองฉบับ 
มีศักด์ิเท่ากันแต่กําหนดเนื้อหาแตกต่างกัน โดยมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติว่า 
“เม่ือพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถ่ินใดเป็นเทศบาลเมือง
หรือเทศบาลนครแล้ว ห้ามมิให้ใช้กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องท่ีในส่วนท่ีบัญญัติ 
ถึงการแต่งต้ังกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล และสารวัตรกํานันในท้องถ่ินนั้น 
และให้บรรดาบุคคลท่ีเป็นกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล และสารวัตรกํานัน
พ้นจากตําแหน่งและหน้าท่ีเฉพาะในเขตท้องถ่ินนั้น” และต่อมามาตรา ๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องท่ี (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้บัญญัติว่า “การยกเลิกตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจํา
ตําบล สารวัตรกํานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จะกระทํามิได้” จึงเป็นการยกเลิกกฎหมายฉบับก่อน 
โดยกฎหมายฉบับหลัง ผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ดังกล่าวจึงไม่ต้องพ้นจากตําแหน่ง  ดังนั้น หากมีการ
จัดต้ังเทศบาลเมืองตามประกาศกระทรวงมหาดไทยแล้ว กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
แพทย์ประจํ า ตําบล และสารวัตรกํานัน จึ ง ไ ม่ พ้นจากตําแหน่ งตามมาตรา ๓ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ีฯ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินเห็นว่า ในการใช้บังคับกฎหมายต้องใช้บังคับ 
ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซ่ึงมีการแก้ไขในภายหลัง ท้ังนี้ 
เทียบเคียงความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี ๖๗๕/๒๕๔๘ เรื่อง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
สมัครรับเลือกต้ังเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

 
 

                                           
 ส่งพร้อมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๔/๑๓๐ ลงวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 



 

 

๒ 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย 
ได้มีความเห็นแตกต่างจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน โดยมีความเห็นสรุปได้ดังนี้ 

(๑) พระราชบัญญัติเทศบาลฯ ท่ีใช้บังคับก่อนเป็นกฎหมายเฉพาะ ส่วนมาตรา ๓ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ีฯ น่าจะมีเจตนารมณ์เก่ียวกับการให้มี 
ผู้ ดํารงตําแหน่งกํานัน ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล และสารวัตรกํานัน 
ดังนั้น พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ีฯ จึงเป็นกฎหมายท่ีมีสภาพบังคับใช้เป็นการท่ัวไป 
การจะใช้หลักตีความว่ากฎหมายใหม่ยกเลิกกฎหมายเก่าในเรื่องนี้จึงไม่สามารถนํามาใช้ได้ 

(๒) มาตรา ๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ีฯ ท่ีกําหนดว่า 
การยกเลิกตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จะกระทํามิได้ ซ่ึงมีผลใช้บังคับภายหลังพระราชบัญญัติ
เทศบาลฯ นั้น จะต้องเป็นผลมาจากการกระทําของรัฐมนตรีผู้รักษาการให้ผู้ท่ีดํารงตําแหน่งกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ไม่มีต่อไป แต่มิใช่เกิดจากผลของกฎหมาย  ดังนั้น เม่ือพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีได้มี
ประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถ่ินใดเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแล้ว ก็ไม่ให้มีการ
แต่งต้ังกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในเขตเทศบาลนั้นอีก หรือหากมีผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวก่อนก็ให้ 
พ้นจากตําแหน่งนั้น ตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ 

(๓) หากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินเห็นควรให้คงตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 
ในบางท้องท่ีของเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครท่ียังไ ม่มีความเจริญ ก็ควรแก้ไขเ พ่ิมเติม
พระราชบัญญัติเทศบาลฯ เพ่ือให้อํานาจรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติมีอํานาจประกาศ
กําหนดตําแหน่งดังกล่าวเป็นรายท้องท่ีได้ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินพิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นปัญหาดังกล่าว  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินและคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย 
มีความเห็นท่ีแตกต่างกัน จึงขอหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือให้ได้ข้อยุติและจะได้ถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อไป 
 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑) ได้พิจารณาข้อหารือของกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ิน โดยมีผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน) เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่า เม่ือกฎหมายว่าด้วยเทศบาลซ่ึงเป็นกฎหมายเก่ียวกับ 
การจัดต้ัง อํานาจหน้าท่ี และการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปแบบเทศบาล 
ตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ ง  แห่ งพระราชบัญญั ติ เทศบาล พ.ศ . ๒๔๙๖ ซ่ึ งแ ก้ ไข เ พ่ิม เ ติม 
โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กําหนดว่าเม่ือมีการยกฐานะท้องถ่ินใด 

                                           
๑มาตรา ๔  เมื่อพ้นกําหนดหน่ึงปีนับแต่วันท่ีได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถ่ินใด

เป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแล้ว ห้ามมิให้ใช้กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องท่ีในส่วนท่ีบัญญัติถึง 
การแต่งตั้งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล และสารวัตรกํานันในท้องถ่ินน้ัน และให้บรรดา
บุคคลท่ีเป็นกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล และสารวัตรกํานัน พ้นจากตําแหน่งและหน้าท่ี
เฉพาะในเขตท้องถ่ินน้ัน 

 ในเขตเทศบาลตําบลใด ถ้าหมดความจําเ ป็นท่ีจะต้องมีตํ าแหน่งกํานัน ผู้ ใหญ่ บ้าน 
ผู้ ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล หรือสารวัตรกํานัน ให้รัฐมนตรีประกาศยกเลิกตําแหน่งดังกล่าวใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

 



 

 

๓ 

เป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครและพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแล้ว ห้ามมิให้ใช้กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องท่ี 
ในส่วนท่ี บัญญัติ ถึงการแต่ง ต้ั ง กํานัน  ผู้ ให ญ่ บ้าน ผู้ ช่ วยผู้ ใหญ่ บ้าน แพทย์ประจํ า ตําบล 
และสารวัตรกํานันในท้องถ่ินท่ีได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร และให้บรรดา
บุคคลท่ี เป็นกํานัน ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ ช่ วยผู้ ใหญ่ บ้าน แพทย์ประจํ าตําบล และสารวัตร กํานัน 
ต้องพ้นจากตําแหน่งและหน้าท่ีเฉพาะในเขตท้องถ่ินนั้น บทบัญญัติดังกล่าวเป็นการกําหนดมิให้นํา
กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องท่ีในส่วนท่ีบัญญัติถึงการแต่งต้ังกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 
มาใช้บังคับ มิได้บัญญัติให้ยกเลิกตําแหน่งกํานัน ผู้ ใหญ่บ้าน ฯลฯ แต่อย่างใด ตําแหน่งกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จึงยังคงมีอยู่ เพียงแต่ในเขตเทศบาลดังกล่าวไม่อาจนํากฎหมายลักษณะปกครอง
ท้องท่ีในส่วนว่าด้วยการแต่งต้ังกํานัน ผู้ ใหญ่บ้าน ฯลฯ มาใช้บังคับได้เท่านั้น  นอกจากนั้น 
การพ้นจากตําแหน่งกํานัน ผู้ ใหญ่บ้าน ฯลฯ ของผู้ ดํารงตําแหน่งดังกล่าว ก็เป็นการพ้นไป 
เพราะกฎหมายกําหนดให้ต้องพ้น มิได้เป็นการพ้นไปเพราะการยกเลิกตําแหน่งแต่อย่างใด 

ส่วนบทบัญญัติแห่งมาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี 
พระพุทธ ศักราช  ๒๔๕๗ ซ่ึ งแ ก้ ไข เ พ่ิม เ ติมโดยพระราช บัญญั ติลั กษณะปกครองท้อง ท่ี  
(ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่ีกําหนดว่าการยกเลิกตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล 
สารวัตรกํานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จะกระทํามิได้ ก็เป็นการห้ามมิให้ผู้ใดยกเลิกตําแหน่งกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือให้คงมีตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล 
สารวัตรกํานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไว้ในทุกตําบล หมู่บ้านต่อไป๓ โดยผลของบทบัญญัติดังกล่าวทําให้
บทบัญญัติมาตรา ๔ วรรคสอง๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ท่ีกําหนดให้รัฐมนตรีประกาศยกเลิก
ตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในเขตเทศบาลตําบลได้เม่ือหมดความจําเป็นเป็นอันใช้บังคับมิได้ 
เพราะต้องห้ามตามมาตรา ๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ีฯ  

 
 

                                           
๒มาตรา ๓  บรรดาพระราชกําหนดกฎหมายแต่ก่อน บทใดข้อความขัดกับพระราชบัญญัติน้ี  

ให้ยกเลิกกฎหมายบทน้ันตั้งแต่วันท่ีได้ใช้พระราชบัญญัติน้ีไป 
 การยกเลิกตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

จะกระทํามิได้ 
๓หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 

แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นบุคคลในพ้ืนท่ีท่ีมีความใกล้ชิดกับราษฎรในการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐ เป็นผู้ช่วยเหลือนายอําเภอซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
มีบทบาทอํานาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน โดยเฉพาะในการเป็นผู้ประสานงานระหว่างราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การรักษา
ความสงบเรียบร้อย การป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีต่าง ๆ นอกจากน้ียังทําหน้าท่ีเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ย 
ประนีประนอมและจัดการระงับปัญหาความขัดแย้งในท้องท่ี และยังมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐ ตัวแทนของราษฎร
เก่ียวกับเรื่องร้องทุกข์ ความเดือดร้อนของราษฎรเพ่ือนําเสนอต่อส่วนราชการ 

 เพ่ือให้คงมีตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ในทุกตําบล หมู่บ้านต่อไป  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

๔โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑, ข้างต้น 



 

 

๔ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว บทบัญญัติตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง๕ แห่งพระราชบัญญัติ 
เทศบาลฯ จึงไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติมาตรา ๓ วรรคสอง๖ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องท่ีฯ แต่อย่างใด กฎหมายท้ังสองฉบับยังคงใช้ บังคับคู่เคียงกันได้ยกเว้นในส่วนท่ีเก่ียวกับ 
มาตรา ๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ เท่านั้น ท่ีไม่อาจใช้บังคับต่อไปได้  
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