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ผลการศึกษาในรายงานการศึกษาวิจัยนี้ได้แบ่งแนวทางที่จำเป็นต้องดำเนินการ

เพื่อสร้างนวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพในการพัฒนารายได้ออกเป็น 3 แนวทาง ได้แก่ 
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สามารถดำเนินงานบริการสาธารณะแบบสมเหตุสมผล ยืดหยุ่น มีความทันสมัย   

สร้างความชัดเจนในข้อกฎหมายและสามารถปฏิบัติได้จริง ที่สำคัญต้องลดข้อจำกัดเพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารงานมากขึ้น แนวทาง  



IV นวัตกรรมการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่สาม ข้อเสนอแนะเชิงสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การเตรียมความพร้อม

ของระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองและปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานของ

บุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการพัฒนาแหล่งรายได้ดังกล่าว 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณมูลนิธิเอเชียที่ได้ให้การสนับสนุนเงินทุนวิจัยจนนำมาซึ่งการขับเคลื่อน  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังกล่าวสู่สาธารณะ และขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆ แห่งที่ได้กรุณาสละเวลาให้ข้อมูลแบบสำรวจความคิดเห็น การเข้าพบ และ

สัมภาษณ์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ยิ่งสำหรับการศึกษาในครั้งนี้ หากมี  

ข้อบกพร่องประการใด คณะผู้วิจัยขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 
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สถานการณ์การกระจายอำนาจ
ทางการคลังสู่ท้องถิ่น

 

การเงนิการคลงัถอืเปน็หวัใจสำคญัในการบรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพทางการเงินการคลังย่อมสามารถจัดบริการ

สาธารณะที่ตอบสนองต่อความต้องการและความจำเป็นของประชาชนในพื้นที่ได้ รวมทั้ง

ยังสามารถสร้างสรรค์บริการสาธารณะในรูปแบบใหม่ๆ หรือนวัตกรรมในการบริการ

สาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพของการบริการให้มากยิ่งขึ้น กล่าวได้ว่า การมีศักยภาพ

ทางการเงินการคลังเป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถจัดบริการสาธารณะได้สำเร็จลุล่วงและมีคุณภาพ นอกจากนี้ การที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพทางการเงินการคลังที่เข้มแข็ง ยังแสดงให้เห็นถึงความ

สำเร็จของการกระจายอำนาจทางการคลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพ

ทางการเงินการคลังที่เข้มแข็งจะสามารถบริหารการเงินการคลังได้อย่างอิสระ และ

สามารถพึ่งพาตนเองได้ กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจในการตัดสินใจ 

(Local Sovereignty) ใช้จ่ายงบประมาณจากแหล่งรายได้ของตนเองได้อย่างเต็มที่ และ  

มิต้องพึ่งพิงงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นหลัก   

การกระจายอำนาจทางการคลังสู่ท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 ต่อเนื่องมาจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทรัพยากรทางการคลังหรือมีรายได้  

เพิ่มมากขึ้น ซึ่งรายได้ที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากรายได้ที่รัฐบาล  

จัดเก็บให้ รายได้ที่รัฐบาลแบ่งให้ และเงินอุดหนุน หากแต่รายได้ที่องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองกลับมีสัดส่วนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับรายได้รวม โดยในปี 



� นวัตกรรมการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2551-2556 มีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของรายได้รวม กล่าวได้ว่า สถานการณ์รายได้ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นนี้จะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถพึ่งตนเองได้  

ในทางการคลัง และยังคงต้องพึ่งพิงงบประมาณจากรัฐบาลเป็นหลัก ประกอบกับ องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นยังขาดอิสรภาพทางการคลังจากการใช้เงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดมาให้   

ที่สำคัญ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินอุดหนุนจำนวนน้อยยิ่งทำให้องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นประสบกับปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 

การศึกษาวิจัย“นวัตกรรมการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า และมูลนิธิเอเชีย (The Asia 

Foundation) ตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังที่ได้กล่าวข้างต้น จึงร่วมกันดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง“ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรม

การพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเสนอแนวทาง

ใหม่ในการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อ  

ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติต่อไป 

Pขอบเขตเนื้อหาในการศึกษาวิจัย

จากโครงสร้างรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน การศึกษาวิจัยนี้มุ่งสังเคราะห์

แนวทางการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากแหล่งรายได้ 4 ประเภท ได้แก่ 

1) ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสาธารณะ (User Charges) 

2) กิจการพาณิชย์ 

3) การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น (Local Economic Development) 

4) การกู้ยืมและการจำหน่ายพันธบัตร 

การพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากแหล่งรายได้ทั้งสี่ประเภทนี้ เป็นแนวทาง

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการการกระจาย

อำนาจทางการคลังสู่ท้องถิ่น การพัฒนารายได้กลุ่มนี้จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้  

ที่จัดเก็บเองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดการพึ่งพิงงบประมาณจาก

รัฐบาล พึ่งพาตนเองในทางการคลังได้มากขึ้น และมีความเป็นอิสระทางการคลังมากขึ้น หากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ที่จัดเก็บเองในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ย่อม

มีความมั่นคงทางการคลังมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน 

อย่างไรก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจยังไม่คุ้นเคย หรือมิได้ให้ความสำคัญกับการ

พัฒนารายได้จากแหล่งรายได้ทั้งสี่ประเภทนี้มากนัก เพราะที่ผ่านมา ยังไม่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ

เรื่องนี้อย่างชัดเจน การศึกษาวิจัยนี้จึงจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ  

ในการพัฒนารายได้จากแหล่งรายได้ทั้งสี่ประเภทนี้ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแนวทางใหม่

หรือนวัตกรรมในการพัฒนารายได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นทางเลือกในการพัฒนารายได้ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 
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Pวิธีการศึกษาวิจัย

การศึกษาวิจัยนี้ใช้วิธีการศึกษาวิจัย 5 ประการ ได้แก่ 

1)การศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง(LiteratureReview) ผู้วิจัยทำการศึกษา

ความหมาย แนวคิด และหลักการของการพัฒนารายได้จากแหล่งรายได้ทั้งสี่ประเภท ได้แก่   

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ, กิจการพาณิชย์, การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น และการกู้ยืม/

พันธบัตร รวมทั้งศึกษาตัวอย่างการพัฒนารายได้จากแหล่งรายได้ทั้งสี่ประเภทขององค์กรปกครอง         

ส่วนท้องถิ่นไทยและต่างประเทศ ตลอดจนศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา  

รายได้จากแหล่งรายได้ทั้งสี่ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 

2)การสำรวจข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยแบบสอบถาม(FieldSurvey)   

ผู้วิจัยได้จัดส่งแบบสอบถามไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล

ขนาดใหญ่และขนาดกลาง จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,586 ชุด และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จำนวน 

753 ชุด แบ่งเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 41 แห่ง เทศบาล 658 แห่ง และองค์การบริหาร  

ส่วนตำบล 53 แห่ง ซึ่งแบบสอบถามแบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ 2 การจัดเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าบริการจากการให้บริการสาธารณะ 

ส่วนที่ 3 การดำเนินกิจการพาณิชย์ ส่วนที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ส่วนที่ 5 การกู้ยืมเงิน  

และการจำหน่ายพันธบัตร ส่วนที่ 6 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครอง  

สว่นทอ้งถิน่ และสว่นที ่7 ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ทัง้นี ้การสำรวจขอ้มลูจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ มี

วัตถุประสงค์เพื่อสำรวจดูพฤติกรรมที่ผ่านมาและความสนใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ

การพัฒนารายได้จากแหล่งรายได้ทั้งสี่ประเภท  

3)การจัดสนทนากลุ่มย่อย(FocusGroups) ผู้วิจัยจัดสนทนากลุ่มย่อยเพื่อระดมสมอง  

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน  2 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มองค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่น ซึ่งจัดขึ้น 1 ครั้ง ในระหว่างวันที ่30-31 กรกฎาคม 2557 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เข้าร่วม จำนวน 26 แห่ง และ (2) กลุ่มหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดขึ้น 1 ครั้ง ในวันที่ 23 

มกราคม 2558 โดยมีหน่วยงานเข้าร่วม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4)การแถลงผลงานวิจัยและรับฟังความคิดเห็น(PublicHearing) เมื่อได้ร่างข้อเสนอแนะ 

แนวทางการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากแหล่งรายได้ทั้งสี่ประเภทแล้ว   

ผู้วิจัยได้แถลงผลงานวิจัยและรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะ  

ที่สมบูรณ์ การแถลงผลงานวิจัยและรับฟังความคิดเห็นจัดขึ้นในวันที่ 20 มกราคม 2558 โดยมี  

ผู้เข้าร่วม จำนวน 89 คน ได้แก่ ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จำนวน 65 คน   

ผู้แทนจากมูลนิธิเอเชีย จำนวน 14 คน และสื่อมวลชน จำนวน 10 คน  

5)การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสู่สาธารณะ

(WorkshopforFeasibility) ผู้วิจัยได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนวัตกรรมการ

พัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้  

ความเข้าใจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับหลักการและแนวทางใหม่ในการพัฒนารายได้
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้น

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจและมีความพร้อมได้นำร่องทดลองนำองค์ความรู้ไปใช้ปฏิบัติจริง

ในพื้นที่ การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2558 โดยมีผู้เข้ารับการ

อบรม จำนวน 80 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น และข้าราชการประจำขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ ปลัด รองปลัด ผู้อำนวยการสำนักการ/กองคลัง นักวิชาการคลัง นักบริหารงาน

ทั่วไป และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
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แนวทางใหม่ในการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากแหล่งรายได้ทั้งสี่ประเภท 

ได้แก ่1) ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ 2) กิจการพาณิชย ์3) การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

และ 4) การกู้ยืมและพันธบัตร มีสาระสำคัญโดยสังเขป ดังนี้  

1.การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ

ความหมายและกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ“ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ”

=ความหมายของ“ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ”

 ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ (User Charges) ในบริบทของการบริหารกิจการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีลักษณะที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่  

 1) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการได้รับหรือการใช้บริการสาธารณะ 

 2) ผู้ที่ได้รับหรือผู้ใช้บริการสาธารณะเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 

 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดให้บริการสาธารณะ และ 

 4) บริการสาธารณะนั้นต้องเป็นภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ	คือ	เงินที่เก็บจากการได้รับหรือ

การใช้บริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้บริการ	

=ข้อดีของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ

 การจดัเกบ็คา่ธรรมเนยีมเปน็ชอ่งทางหนึง่ในการพฒันารายไดข้ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

โดยช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีความสมดุลระหว่างรายรับและรายจ่าย

มากขึ้น และมีความสามารถในการพึ่งตนเองทางการคลังมากขึ้น นอกจากนี้ การจัดเก็บค่าธรรมเนียม

ยังมีข้อดีในแง่มุมอื่นๆ อีกหลายประการ ได้แก่ 1) ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ทรัพยากร 

ธรรมชาติในการจัดให้บริการสาธารณะอย่างคุ้มค่า 2) ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรู้ปริมาณ  

การใช้และความต้องการใช้บริการสาธารณะที่แท้จริง 3) ทำให้ประชาชนใช้บริการสาธารณะอย่าง

ประหยัด หรือลดการบริโภคที่ไม่จำเป็น 4) เป็นการแสดงถึงความโปร่งใสในการจัดให้บริการ

สาธารณะโดยประชาชนทราบถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายและความคุ้มค่าที่ได้รับ และ 5) ผู้ไม่ได้รับ/ใช้บริการ

สาธารณะไม่ต้องร่วมรับผิดชอบต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดให้บริการ  
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=ข้อจำกัดของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ

 แม้ว่าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมีข้อดีอยู่หลายประการ แต่ก็มีข้อจำกัดในการนำไปใช้  

เช่นเดียวกัน กล่าวคือ 1) ไม่เหมาะกับบริการสาธารณะบางประเภท ได้แก่ บริการสาธารณะ  

ทีไ่มส่ามารถระบผุูร้บับรกิารเปน็รายหนว่ยได ้บรกิารสาธารณะทีม่ตีน้ทนุคา่ใชจ้า่ยในการจดัใหบ้รกิารสงู 

และบริการสาธารณะที่ไม่สามารถคำนวณต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดให้บริการเป็นรายหน่วยได้   

2) ทำให้ประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ 3) ประชาชนรู้สึกเหมือนเป็นการจ่าย

ภาษีซ้ำซ้อน และ 4) ผู้ใช้/รับบริการสาธารณะบางประเภทไม่ยินดีจ่ายค่าธรรมเนียม เพราะเห็นว่า

บริการสาธารณะนั้นส่งผลประโยชน์ต่อส่วนรวม             

การจดัเกบ็คา่ธรรมเนยีมการใชบ้รกิารสาธารณะขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

ในต่างประเทศ

=สถานการณ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศ

 ค่าธรรมเนียมเป็นแหล่งรายได้สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายประเทศมีความพยายามพัฒนารายได้จากค่าธรรมเนียมมาโดยตลอด   

ซึ่งเห็นได้จากสัดส่วนรายได้จากค่าธรรมเนียมที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น ในปี ค.ศ. 

2000 เทศบาลในประเทศแคนาดามีรายได้จากค่าธรรมเนียม คิดเป็นร้อยละ 21.3 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 

ค.ศ. 1990 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 12 ของรายได้รวม และในปี ค.ศ. 2001 เทศบาลในสหรัฐอเมริกา  

มีรายได้จากค่าธรรมเนียม คิดเป็นร้อยละ 41.9 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ. 1991 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 40.8 

ของรายได้รวม เป็นต้น ทั้งนี้ สาเหตุสืบเนื่องมาจากเงินอุดหนุนจากรัฐมีจำนวนลดน้อยลง การพัฒนา

รายได้ด้วยการเพิ่มอัตราภาษีทรัพย์สินมักส่งผลกระทบต่อฐานเสียงทางการเมือง และประชาชนยินดี

จ่ายค่าธรรมเนียมมากกว่าการเสียภาษี 

=ประเภทบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศจัดให้บริการ

และจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ

     เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐเช็ค   

มีขอบเขตอำนาจหน้าที่กวา้งมากกวา่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในประเทศเหล่านี้จึงมีการจัดให้บริการสาธารณะและจัดเก็บค่าธรรมเนียมหลายประเภทที่แตกต่างจาก

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของไทย ยกตวัอยา่งเชน่ คา่ไฟฟา้, คา่พลงังานนำ้, คา่แกส๊สำหรบัฮตีเตอร,์ 

ค่าเรียนว่ายน้ำ, ค่าเรียนเทนนิส, ค่าเรียนสเก็ตบอร์ด, ค่าธรรมเนียมการเข้าค่ายฤดูร้อน ค่าบริการ  

สปา, ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่สาธารณะติดตั้งอุปกรณ์จำหน่ายสินค้า, ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่

สาธารณะเป็นสถานที่ถ่ายทำละครหรือทำการแสดง, ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่สาธารณะเป็นสถานที่

ประกอบกิจกรรมทางการกีฬาหรือศิลปวัฒนธรรม, ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน, ค่าบุรุษ/นางพยาบาล

พิเศษ, ค่าบริการทางด้านสุขภาพจิต และค่ารถเมล์โดยสารสาธารณะ เป็นต้น 
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=การกำหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชบ้รกิารสาธารณะขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

ในต่างประเทศ

 แม้ว่าวัตถุประสงค์หลักในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในสหรัฐอเมริกา คือ การพัฒนารายได้ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงคำนึงถึงการเข้าถึงบริการ

สาธารณะของประชาชนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม จึงได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม  

ออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่      

  รูปแบบที่หนึ่ง: การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่เท่ากับต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดให้

บริการ  

  รูปแบบที่สอง: การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่เท่ากับต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดให้

บริการสำหรับประชาชนบางกลุ่ม แต่สำหรับประชาชนบางกลุ่ม เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก และ

องค์กรไม่แสวงหากำไร จัดเก็บในอัตราที่ต่ำกว่าต้นทุนค่าใช้จ่าย 

  รูปแบบที่สาม: การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่ต่ำกว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดให้

บริการ 

 นอกจากนี้ อัตราค่าธรรมเนียมของบริการสาธารณะประเภทหนึ่งอาจแตกต่างกันตามช่วง

เวลาในการใช้บริการ กลุ่มผู้ใช้บริการ หรือปริมาณการใช้บริการ  

สถานการณก์ารจดัเกบ็คา่ธรรมเนยีมการใชบ้รกิารสาธารณะขององคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นไทย

=กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยมีอำนาจในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎหมายหลัก     

8 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ

ที่ 4) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552, 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) 

พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528, พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552, พระราช-

บัญญัติรายได้เทศบาล แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ซึ่งใช้ประโยชน์

จากบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2541 นอกจากนี ้ยังมีกฎหมายเฉพาะเรื่อง 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับ 

 ปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้มากถึง   

30 ประเภทตามที่กำหนดไว้ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่เรียกว่า 
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E-LAAS (Electronic Local Administrative Accounting System) 1 แต่มิได้หมายความว่า องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะทำการจัดเก็บค่าธรรมเนียมครบทุกประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดให้บริการสาธารณะใดบ้าง 

=รายไดจ้ากคา่ธรรมเนยีมการใชบ้รกิารสาธารณะขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไทย

 เมื่อพิจารณาสถานการณ์รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยภาพรวมแล้ว พบว่า  

รายได้จากค่าธรรมเนียมในปีงบประมาณ 2551-2556 ซึ่งหมายความถึง รายได้จากค่าธรรมเนียม 

ค่าปรับ และใบอนุญาต รวมกับรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ มีสัดส่วนต่ำกว่าร้อยละ 3 

ของรายได้รวม ซึ่งนับเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างต่ำมาก นอกจากนี้ รายได้จากค่าธรรมเนียมก็มิได้มี  

แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี   

 หากพิจารณาจำแนกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด เทศบาล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา (ข้อมูลจากสำนักเศรษฐกิจการคลัง: ไม่มี

ข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบล) พบว่า ในปีงบประมาณ 2551-2556 เมืองพัทยามีสัดส่วน  

รายได้จากค่าธรรมเนียมสูงที่สุด กล่าวคือ รายได้จากค่าธรรมเนียมโดยเฉลี่ยต่อปี คิดเป็นร้อยละ 

11.83 ของรายได้รวม ทั้งนี้เนื่องจากเมืองพัทยามีรายได้จากค่าธรรมเนียมบริการบำบัดน้ำเสีย  

ค่อนข้างสูง รองลงมาลำดับสอง ได้แก่ เทศบาล มีสัดส่วนรายได้จากค่าธรรมเนียมโดยเฉลี่ยต่อปี   

ร้อยละ 3.4 ของรายได้รวม ลำดับสาม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร มีสัดส่วนรายได้จากค่าธรรมเนียม  

โดยเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 1.93 ของรายได้รวม และลำดับสุดท้าย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด   

มีรายได้จากค่าธรรมเนียมโดยเฉลี่ยต่อ ร้อยละ 0.47 ของรายได้รวม  

 1 “ระบบe-laas” เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเทศบัญญัติ/ข้อ

บัญญัติงบประมาณรายจ่าย วางฎีกาเบิกจ่ายเมื่อมีรายการที่ต้องจ่าย-รับเงินทุกครั้งที่มีการรับจริงทุกประเภท จัดซื้อ/

จ้างที่ต้องซื้อ/จ้าง ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลผู้เสียภาษี จัดทำเช็ค เพื่อให้ระบบลงบัญชีออกรายงานการเงินและตรวจสอบ

ทุกวัน”  
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ตารางที่1: สัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี  พ.ศ. 2551-2556 

แหล่งรายได้ 2551 2552 2553 2554 2555 2556

1.รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง 17.22 19.17 18.49 15.97 15.30 14.91

1.1 รายได้จากภาษ ี 12.26 13.36 13.36 11.31 10.83 10.44 

1.2 รายได้ที่ไม่ใช่ภาษี  4.96 5.81 5.14 4.66 4.48 4.47 

1.2.1 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1.64 2.59 1.55 1.65 1.52 1.62 

1.2.2 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  0.19 0.23 0.22 0.31 0.23 0.18 

1.2.3 รายได้จากทรัพย์สิน 2.20 1.90 1.29 1.31 1.66 1.71 

1.2.4 รายได้เบ็ดเตล็ด  0.92 1.07 2.07 1.31 1.02 0.93 

1.2.5 รายได้จากทุน  0.01 0.03 0.02 0.09 0.05 0.02 

2.รายได้จากภาษีที่รัฐจัดเก็บให้ 37.98 35.20 34.83 40.49 37.69 36.06

3.รายได้รัฐบาลแบ่งให้ 12.68 15.15 16.67 16.18 16.95 17.51

4.เงินอุดหนุน 32.12 30.48 30.00 27.36 30.05 31.50

รายได้ทั้งหมด(1+2+3+4) 100 100 100 100 100 100

ที่มา:	สำนักเศรษฐกิจการคลัง				

  

=ประเภทบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยจัดให้บริการและจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ

 การศึกษาวิจัยนี้ได้ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จำนวน 753 แห่ง แบ่งเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 41 แห่ง เทศบาล 

658 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล (ขนาดใหญ่) 53 แห่ง และข้อมูลจากการสำรวจแสดง  

ให้เห็นว่า   

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.1 จัดเก็บค่าธรรมเนียม  

จากการจัดให้บริการสาธารณะในสองประเภท คือ 1)	บริการสาธารณะทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่   

การเก็บและขนขยะมูลฝอย, การกำจัดขยะมูลฝอย, การเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล, การบำบัด  

น้ำเสีย และการบำบัดน้ำทิ้ง และ 2)	การให้บริการพื้นที่ปิดประกาศ/โฆษณา รองลงมาลำดับสอง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 19.6 จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้บริการโรงฆ่าสัตว์/  

โรงพักสัตว์ ลำดับสาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 14.3 จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้

บริการสาธารณูปโภค ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า และน้ำบาดาล ลำดับสี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 

8.8 จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้บริการสาธารณะทางด้านสาธารณสุขและอนามัย และลำดับห้า 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 5.9 จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้บริการสาธารณะทางด้าน

การศึกษา   
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แผนภูมิที่1: บริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บค่าธรรมเนียมมากที่สุด  

ในห้าลำดับแรก 

ที่มา:	ผู้วิจัย	

 

ข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัย:ข้อจำกัดในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้

บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อจำกัดสำคัญที่เป็นสาเหตุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถพัฒนารายได้จากการจัด

เก็บค่าธรรมเนียม ได้แก่ 1) ข้อจำกัดทางกฎหมาย และ 2) ข้อจำกัดจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้

ไม่สมดุลกับต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

=ข้อจำกัดทางกฎหมาย:กฎหมายไม่เอื้อต่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 การทีก่ฎหมายไมเ่อือ้ตอ่การจดัเกบ็คา่ธรรมเนยีมขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เนือ่งมาจาก 

สาเหตุสำคัญสองประการ ได้แก่ 1) การตีความกฎหมาย และ 2) บทบัญญัติของกฎหมาย 

 1)การตีความกฎหมาย ก่อให้เกิดข้อจำกัดในเรื่องของประเภทบริการสาธารณะในการ  

จัดเก็บค่าธรรมเนียมและวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง  

ไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมบางประเภทได้ เพราะมีการตีความกฎหมายว่า บริการสาธารณะนั้น

มิใช่อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกตัวอย่างเช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่จัดเก็บ  

ค่าธรรมเนียมจากบริการอื่นที่มิใช่อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดเก็บ  

ค่าธรรมเนียมจากการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมจากนักท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากนี้ จากการตีความ

กฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

การใช้บริการสาธารณะบางประเภท ยกตัวอย่างเช่น การจำหน่ายถุงดำแทนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

การเก็บและขนขยะมูลฝอย และการให้เอกชนจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์แทนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

 “ขอเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพัฒนารายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น”         
 

                                                                    วิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถิ่น สถาบันพระปกเกลา -  หนา 8 

 ประเภทบริการสาธารณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไทยจัดใหบริการและจัดเก็บ
คาธรรมเนียมการใชบริการสาธารณะ  

การศึกษาวิจัยนี้ไดทําการสํารวจขอมูลเก่ียวกับการจัดเก็บคาธรรมเนียมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทั่วประเทศ จํานวน 753 แหง แบงเปน องคการบริหารสวนจังหวัด 41 แหง เทศบาล 658 
แหง และองคการบริหารสวนตําบล (ขนาดใหญ) 53 แหง และขอมูลจากการสํารวจแสดงใหเห็นวา   

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 26.1 จัดเก็บคาธรรมเนียมจากการ
จัดใหบริการสาธารณะในสองประเภท คือ 1) บริการสาธารณะทางดานสิ่งแวดลอม ไดแก การเก็บและ
ขนขยะมูลฝอย, การกําจัดขยะมูลฝอย, การเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล, การบําบัดน้ําเสีย และการ
บําบัดน้ําทิ้ง และ 2) การใหบริการพ้ืนที่ปดประกาศ/โฆษณา รองลงมาลําดับสอง องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรอยละ 19.6 จัดเก็บคาธรรมเนียมจากการจัดใหบริการโรงฆาสัตว/โรงพักสัตว ลําดับสาม องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรอยละ 14.3 จัดเก็บคาธรรมเนียมจากการจัดใหบริการสาธารณูปโภค ไดแก ประปา 
ไฟฟา และน้ําบาดาล ลําดับสี่ องคกรปกครองสวนทองถิ่นรอยละ 8.8 จัดเก็บคาธรรมเนียมจากการจัด
ใหบริการสาธารณะทางดานสาธารณสุขและอนามัย และลําดับหา องคกรปกครองสวนทองถิ่นรอยละ 
5.9 จัดเก็บคาธรรมเนียมจากการจัดใหบริการสาธารณะทางดานการศึกษา   

แผนภูมิท่ี 1  : บริการสาธารณะท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บคาธรรมเนียมมากท่ีสุดในหาลําดับแรก 

 
ที่มา: ผูวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 



12 นวัตกรรมการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 2)บทบัญญัติของกฎหมาย ยังจำกัดอำนาจในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายลักษณะ ยกตัวอย่างเช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการ

จัดเก็บค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

= ข้อจำกัดจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ไม่สมดุลกับต้นทุนค่าใช้จ่าย

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีรายได้จากค่าธรรมเนียมน้อยกว่ารายจ่ายในการจัดให้

บริการสาธารณะ แม้การจัดให้บริการสาธารณะอยู่บนหลักการพื้นฐานที่ไม่คำนึงถึงผลกำไร เพราะ

เป็นกิจกรรมที่รัฐต้องจัดทำเพื่อประโยชน์และความต้องการของประชาชนโดยรวม แต่ด้วยสถานะ

ทางการเงินการคลังที่งบประมาณรายรับไม่สมดุลกับงบประมาณรายจ่ายเช่นนี้ ย่อมส่งผลให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถพึ่งตนเองได้ในทางการคลัง และยังคงต้องพึ่งพางบประมาณจากรัฐ

เป็นหลัก อันนำไปสู่การขาดอิสรภาพทางการเงินการคลัง ทั้งนี้ สาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ไม่สมดุลกับต้นทุนค่าใช้จ่าย คือ 1) เจตนารมณ์ของ  

ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องการจัดเก็บค่าธรรมเนียม หรือไม่ต้องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา  

ที่ประชาชนไม่พึงพอใจ เพราะกังวลต่อฐานเสียงทางการเมือง 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึด  

หลักการการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมต่ำกว่าต้นทุนค่าใช้จ่าย เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการ

สาธารณะ 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่า การดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเรื่องยุ่งยาก 

จึงไม่ทำการจัดเก็บค่าธรรมเนียม และ 4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้  

ไม่ครอบคลุม เพราะประชาชนไม่ยินดีจ่าย  

ข้อเสนอแนะในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อพัฒนาค่าธรรมเนียมให้เป็นช่องทางสำคัญในการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น การศึกษาวิจัยนี้จึงมีข้อเสนอแนะใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ข้อเสนอเชิงหลักการ 2) ข้อเสนอ

บริการสาธารณะที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ และ   

3) ข้อเสนอเชิงองค์กร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1)ข้อเสนอแนะเชิงหลักการ

 การศึกษาวิจัยนี้เสนอหลักการเบื้องต้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดเก็บ  

ค่าธรรมเนียม เพื่อใช้เป็นช่องทางในการพัฒนารายได้ด้วยตนเอง แต่ทั้งนี้ การจัดเก็บค่าธรรมเนียม

ต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะในระดับท้องถิ่นเป็นสำคัญ ประกอบกับ ยังต้องคำนึงถึงความเป็น

ธรรมและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย  

 ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรตระหนักถึงหัวใจสำคัญของการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

การใช้บริการสาธารณะใน 4 ประการ ได้แก่  

 ประการแรก การจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นความสมัครใจส่วนบุคคล  ประชาชนสามารถเลือก  

ที่จะใช้บริการและจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะได้  
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  ประการที่สอง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้จัดให้บริการและประชาชนในฐานะผู้รับ/ใช้บริการ ประชาชนมักพิจารณาถึง

ความคุ้มค่าของบริการที่ได้รับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จำเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาการจัดให้

บริการเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของประชาชนให้ได้มากที่สุด กล่าวได้ว่า ค่าธรรมเนียมการใช้

บริการสาธารณะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและปริมาณของการจัดให้บริการขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในทางเศรษฐศาสตร์  

ที่ส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 ประการที่สาม การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะสะท้อนให้เห็นถึงอำนาจ 

(Autonomy) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตัดสินใจว่า จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

สาธารณะใดบ้าง ด้วยวิธีการหรือรูปแบบใด จากกลุ่มเป้าหมายใด และมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม  

ในอัตราใด 

 ประการที่สี่การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะสะท้อนให้เห็นถึงความ  

รับผิดชอบ (Accountability) ในการดูแลประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 นอกจากนี้ ในการดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

องค์ประกอบสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณา ได้แก่ 1) ประเภทบริการสาธารณะ   

2) อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ และ 3) โครงสร้างค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

สาธารณะ การศึกษาวิจัยนี้จึงมีข้อเสนอในเชิงหลักการสำหรับองค์ประกอบดังกล่าว ได้แก่ 

1)ประเภทบริการสาธารณะ

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งควรเริ่มต้นด้วยการพิจารณาว่า จะจัดให้บริการ

สาธารณะประเภทใดแก่ประชาชนในพื้นที่ของตน และมีโอกาสหรือช่องทางในการพัฒนารายได้จาก

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะประเภทนั้นหรือไม่ เพื่อนำไปสู่การจัดให้บริการ

สาธารณะประเภทนั้นที่ดียิ่งขึ้น  

 1.1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรทำการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากบริการสาธารณะ  

ทุกประเภทที่มีอำนาจในการจัดเก็บอยู่แล้วตามกฎหมาย 

 1.2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียม   

ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจกระทำได้อยู่แล้วตามกฎหมายจัดตั้ง ทั้งนี้ การตัดสินใจว่า  

จะทำการจดัเกบ็คา่ธรรมเนยีมใด ควรคำนงึถงึประโยชนส์าธารณะในระดบัทอ้งถิน่ และความเสมอภาค 

ในการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2)อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ

 2.1)การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ควรคำนึงถึงความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการ

สาธารณะของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งความจำเป็นขั้นพื้นฐานในการใช้บริการสาธารณะ

นั้นเพื่อการดำรงชีวิตของประชาชน ด้วยหลักการดังกล่าว การศึกษาวิจัยนี้จึงเสนอให้ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมออกเป็น 3 รูปแบบ และพิจารณาว่า บริการสาธารณะประเภท

ใดเหมาะที่จะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในรูปแบบใด กล่าวคือ  
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   รูปแบบที่หนึ่ง: การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่เท่ากับต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัด

ให้บริการ เหมาะกับบริการสาธารณะที่มีการยกระดับคุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้นกว่ามาตรฐานทั่วไป  

   รูปแบบที่สอง: การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่เท่ากับต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัด

ให้บริการสำหรับประชาชนบางกลุ่ม แต่สำหรับประชาชนบางกลุ่ม เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก และองค์กร  

ไม่แสวงหากำไร จัดเก็บในอัตราที่ต่ำกว่าต้นทุนค่าใช้จ่าย เหมาะกับบริการสาธารณะที่เกินความ

จำเป็นขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตประจำวัน แต่ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น และเป็นบริการสาธารณะ  

ที่สามารถแยกการให้บริการเป็นรายหน่วยได้ 

   รูปแบบที่สาม: การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่ต่ำกว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัด

ให้บริการ เหมาะกับบริการสาธารณะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในขั้นพื้นฐาน หรือเป็นบริการสาธารณะ

ที่ไม่สามารถแยกการจัดให้บริการเป็นรายหน่วยได ้

   นอกจากนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะประเภทเดียวกันอาจไม่

จำเป็นต้องกำหนดอัตราเดียวกันทั่วทั้งประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรกำหนดอัตรา  

ค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ของตน เช่น กลุ่มผู้รับบริการ สภาพเศรษฐกิจ  

ในพื้นที่ ฯลฯ หากเป็นเช่นนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะประเภทเดียวกันย่อมจะ  

แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่  

 2.2)การอุดหนุนต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดให้บริการสาธารณะองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นควรทำการอุดหนุนต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดให้บริการสาธารณะแก่บริการสาธารณะที่เป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม หรือเมื่อต้องการให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย/ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ

สาธารณะ หรือเมื่อต้องการกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการสาธารณะ นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่นควรพิจารณาให้การอุดหนุนในสัดส่วนที่เหมาะสม 

3)โครงสร้างค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ   

 โครงสร้างค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะมีหลากหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น   

ค่าธรรมเนียมอัตราเดียว, ค่าธรรมเนียมแบบขั้นบันได ซึ่งมีการแปรผันตามช่วงชั้นปริมาณการใช้

บริการ, ค่าธรรมเนียมตามช่วงเวลาในการใช้บริการ และค่าธรรมเนียมตามกลุ่มผู้ใช้บริการ เป็นต้น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเลือกกำหนดโครงสร้างค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมกับบริการ

สาธารณะได้    

2)ข้อเสนอแนะการบริการสาธารณะที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ

การศึกษาวิจัยนี้เสนอให้ 1) การเก็บและขนขยะมูลฝอย 2) การบำบัดน้ำเสีย 3) การจัด

ระเบียบการจอดยานยนตร์ 4) บริการสาธารณะที่มีการยกระดับคุณภาพการให้บริการ และ 5) แหล่ง

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นบริการสาธารณะที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียม 

โดยการศึกษาวิจัยนี้เห็นว่า การเก็บและขนขยะมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย และการจัดระเบียบ

การจอดยานยนตร์ เป็นบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ดำเนินการอยู่แล้ว  



นวัตกรรมการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1�

ในปัจจุบัน หรือมีศักยภาพในการดำเนินการ ประกอบกับ การจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดระเบียบ

การจอดยานยนตร์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะความเป็นเมืองเพิ่มสูงขึ้น  

ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรยกระดับคุณภาพของการให้บริการ เพื่อเป็นทางเลือก  

ให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้มีกำลังซื้อ และลดปริมาณความแออัดในการใช้บริการสาธารณะประเภทหนึ่ง 

พร้อมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรทำการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากบริการสาธารณะประเภทนี้

ในอัตราที่สูงกว่าปกติทั่วไป เพื่อเป็นช่องทางในการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

แต่ทั้งนี้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมยังคงต้องอยู่ภายใต้หลักการการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นธรรม และ  

การจัดให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนโดยมิหวังผลกำไร พร้อมทั้งคำนึงถึงความเสมอภาคและ  

เป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกกลุ่ม  

นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรอาศัยทุนทางธรรมชาติที่มีอยู่ภายในท้องถิ่น เช่น 

น้ำตก ป่าไม้ น้ำพุร้อน ฯลฯ มาใช้จัดเป็นบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน และทำการจัดเก็บค่า

ธรรมเนียมจากการเข้าใช้บริการดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนารายได้ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะเดียวกัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมประเภทนี้ยังเป็นไปตามหลักการ  

ผู้ ใช้ เป็นผู้จ่าย (User Pays Principle) ซึ่งจะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้รู้จักใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า  

การศึกษาวิจัยนี้ได้นำเสนอกรณีตัวอย่างการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากบริการสาธารณะทั้ง   

5 ประเภทดังกล่าว เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งมีข้อเสนอในเชิงกฎหมายเพื่อ

พัฒนาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในแต่ละประเภท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1)การเก็บและขนขยะมูลฝอย การศึกษาวิจัยนี้นำเสนอกรณีตัวอย่างการจัดเก็บ  

ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์   

ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมถูกกำหนดไว้ในเทศบัญญัติเทศบาลเมืองตาคลี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและ

มูลฝอย พ.ศ. 2552 โดยอัตราค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับปริมาณขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล และกลุ่มผู้รับ

บริการ เทศบาลใช้วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามครัวเรือนพร้อมกับค่าน้ำประปา (เทศบาลจัดให้

บรกิารนำ้ประปา) ซึง่สง่ผลใหส้ามารถจดัเกบ็คา่ธรรมเนยีมไดค้รอบคลมุเกอืบทกุครวัเรอืน และมรีายได ้

จากค่าธรรมเนียมประเภทนี้มากขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถพัฒนารายได้จากค่าธรรมเนียม  

เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยได้มากขึ้น หากมีการแก้ไขกฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ทุกแห่งมีอำนาจในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะมูลฝอย และสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียม

การเก็บและขนขยะมูลฝอยด้วยวิธีการอื่นได้ เช่น การจำหน่ายถุงดำ 

2)การบำบัดน้ำเสียการศึกษาวิจัยนี้นำเสนอกรณีตัวอย่างการจัดเก็บค่าธรรมเนียม  

การบำบัดน้ำเสียของเมืองพัทยา เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นเขตควบคุมมลพิษ จึงจัดเก็บค่าธรรมเนียม

การบำบัดน้ำเสียโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. 2535 และอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   

เมืองพัทยาได้ออกข้อบัญญัติหลายฉบับเกี่ยวกับการให้บริการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งฉบับล่าสุด ได้แก่   
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ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การควบคุมและการให้บริการบำบัดน้ำเสียในเขตเมืองพัทยา พ.ศ. 2545 

และยังได้ออกประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสีย  

3)การจัดระเบียบการจอดยานยนตร์การศึกษาวิจัยนี้นำเสนอกรณีตัวอย่างการจัดเก็บ  

ค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์

ของกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์  

ในถนนสายต่างๆ ทั้งหมด 66 สาย และ 2) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์ในอาคารที่

จอด จำนวน 2 แหง่ คอื บรเิวณตลาดยอด บางลำพ ูเขตพระนคร และตลาดสวนมะล ิถนนเฉลมิเขตร ์2 

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำหรับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมประเภทนี้ กรุงเทพมหานครอาศัยอำนาจตาม

พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 ซึ่งแก้ไข  

เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 และได้ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดระเบียบการ

จอดยานยนตร์ พ.ศ. 2536 รวมทั้งประกาศกำหนดค่าธรรมเนียม 

 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอด  

ยานยนตร์ได้มากขึ้น ควรมีการแก้ไขกฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแต่งตั้งเอกชน

เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์  

4)บริการสาธารณะที่มีการยกระดับคุณภาพการให้บริการ การศึกษาวิจัยนี้นำเสนอกรณี

ตัวอย่างการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สนามกีฬากลางของเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งสนามกีฬาแห่งนี้

ได้รับการพัฒนาให้เป็นสนามที่มีความทันสมัยและครบวงจร ผู้ที่มีความประสงค์ใช้สนามกีฬาแห่งนี้

ต้องทำการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกและมีค่าธรรมเนียมสมาชิก เทศบาลได้กำหนดอัตราค่าสมาชิก  

ตามกลุ่มอายุของผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ การใช้บริการสนามฟุตซอล สนามฟุตบอล ลานเอนกประสงค์ 

ห้องฟิตเนส ห้องโยคะ และพื้นที่โดยรอบในสนามกีฬา ยังมีค่าบำรุงสถานที่หรือค่าสมาชิกเพิ่มเติม 

โดยเทศบาลกำหนดอัตราค่าบริการตามช่วงเวลาที่ใช้บริการ ทั้งนี้ การบริหารจัดการสนามกีฬาแห่งนี้

เป็นไปตามระเบียบเทศบาลนครอุดรธานีว่าด้วยข้อปฏิบัติในการใช้สถานกีฬาและอุปกรณ์กีฬา

เทศบาลนครอุดรธานี พ.ศ. 2555  

5)แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติการศึกษาวิจัยนี้นำเสนอกรณีตัวอย่างการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

การใช้บริการภายในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ: น้ำตกร้อนสะพานยูงขององค์การบริหารส่วนตำบล

คลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้ออกข้อบัญญัติตำบล 

เรื่องกิจการเกี่ยวกับน้ำตกร้อนสะพานยูง เพื่อใช้บริหารกิจการน้ำตกร้อนสะพานยูง โดยกำหนดให้มี

คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ ประธานกรรมการบริหาร และ  

พนักงานเจ้าหน้าที่ และกำหนดให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมผู้ใช้บริการ ค่าธรรมเนียมยานพาหนะ   

ค่าธรรมเนียมผู้ใช้บริการอาบสระน้ำร้อน ค่าธรรมเนียมบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ ค่าธรรมเนียมเช่าที่พัก 

และค่าธรรมเนียมเช่าอาคาร ภายในบริเวณน้ำตกร้อนสะพานยูง    

3)ข้อเสนอแนะเชิงองค์กร

เพื่อเป็นมาตรการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บ  

ค่าธรรมเนียม การศึกษาวิจัยนี้มีข้อเสนอในเชิงองค์กร 3 ประการ ได้แก่ 
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1)รัฐควรสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างแรงบันดาลใจและปรับวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

ท้องถิ่นให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดเก็บค่าธรรมเนียม พร้อมทั้งตระหนักว่า การจัดเก็บ  

ค่าธรรมเนียมเป็นช่องทางหรือโอกาสในการพัฒนารายได้ด้วยตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2)รัฐควรพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะและความ

สามารถในกระบวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะในเรื่องของการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม 

ซึ่งจะเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเพิ่มรายได้จากค่าธรรมเนียมให้มากยิ่งขึ้น    

3)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้จัดให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน และอยู่ใกล้ชิด

กับประชาชน ควรสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับหลักการ “ผู้ใช้เป็นผู้จ่าย” 

(User pays Principles) เพื่อให้ประชาชนจ่ายค่าธรรมเนียมด้วยความเต็มใจ ซึ่งจะช่วยให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้จากค่าธรรมเนียมเพิ่มมากขึ้น 

 

2.การจัดทำกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การพัฒนาแนวทางการเพิ่มรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าหมายในการสร้าง  

ความเป็นอิสระกับความยั่งยืนทางด้านการคลังและงบประมาณของท้องถิ่นให้มีรายได้ของตัวเอง

สำหรับการจัดทำบริการสาธารณะ อย่างไรก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในปัจจุบันส่วน

ใหญ่ยังพึ่งพารายได้จากเงินอุดหนุน โดยในพ.ศ.2556 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายรับจากเงิน

อุดหนุนสูงถึง 219,039.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.3 ของรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งหมด ในขณะที่รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองกลับมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 8.78 ของ

รายได้ทั้งหมด  

ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีช่องทางจัดหารายได้หนึ่งในแนวทางการเพิ่มรายได้

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกแนวทางหนึ่งคือการดำเนินกิจการพาณิชย์ (Local Public 

Enterprise) และการดำเนินกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ซึ่งยังเป็นแนวทางที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นไทยยังขาดความชัดเจน ดังนั้นจึงควรศึกษาแนวทางการดำเนินกิจการพาณิชย์

และกิจการเพื่อสังคมในด้านแนวคิด กรณีศึกษาของต่างประเทศ สถานการณ์การดำเนินงานใน

ประเทศไทย เพื่อสร้างข้อเสนอแนะทางนโยบายเพื่อสร้างศักยภาพให้กิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อ

สังคมในอนาคต  

ความหมายและกรอบแนวคิดเกี่ยวกับกิจการพาณิชย์กิจการเพื่อสังคมและ
การจัดบริการสาธารณะ

จากการศึกษาแนวคิดกิจการพาณิชย์ กิจการเพื่อสังคมและการจัดบริการสาธารณะ พบว่ามี  

รูปแบบการดำเนินกิจการอยู่ 2 ลักษณะคือ  

1)รปูแบบกจิการพาณชิย์(LocalPublicEnterprise) คอืกจิการทีท่อ้งถิน่จดัตัง้เพือ่ดำเนนิงาน 

บริการสาธารณะสำหรับหารายได้ โดยที่กิจการพาณิชย์สามารถดำเนินงานแข่งขันกับเอกชนได้   
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แต่การดำเนินบริการสาธารณะและการแสวงหาผลกำไรของกิจการพาณิชย์ต้องคำนึงถึงประโยชน์

สาธารณะที่ให้กับชุมชนท้องถิ่น (Community Benefit) โดยมี 3 รูปแบบคือ  

 < การดำเนินงานด้วยตนเองในฐานะหน่วยงานหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

โดยที่หน่วยงานนั้นไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล  

 < การดำเนินงานผ่านการจัดตั้งบริษัทที่เป็นนิติบุคคลเอกชนตามกฎหมายจัดตั้ง บริษัท

เอกชนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ถือหุ้นและมีอำนาจกำกับดูแลกิจการ   

ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมมากที่สุด โดยบริษัทนี้ต้องดำเนินกิจการที่รับผิดชอบต่อสังคม 

(Corporate Social Responsibility - CSR)  

 < การดำเนินงานผ่านการจัดตั้งองค์กรของท้องถิ่นที่เป็นนิติบุคคลมหาชนแยกออกจาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ให้งบประมาณ

สนับสนุนและมีอำนาจกำกับดูแลกิจการ 

2)รูปแบบกิจการเพื่อสังคม(SocialEnterprise) คือ กิจการที่ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อมุ่งหา  

ผลกำไรสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเหมือนกับบริษัทเอกชน แต่มุ่งดำเนินกิจการเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายทาง

สังคมและสิ่งแวดล้อมของสมาชิกหรือชุมชนได้แก่ การปรับปรุงบริการสาธารณะ การพัฒนาเศรษฐกิจ 

การพัฒนาชุมชน และการดูแลคนกลุ่มต่างๆ ในสังคม โดยกิจการเพื่อสังคมต้องมีความสามารถในการ

พึ่งพาและเลี้ยงดูตนเองได้เพื่อลดภาระทางงบประมาณของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพิ่มความคล่องตัวในการจัดบริการสาธารณะ โดยที่บุคลากรในกิจการเพื่อสังคมและผู้ใช้บริการของ

กิจการเพื่อสังคมควรมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดต่อกันและมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของกิจการ 

โดยกิจการเพื่อสังคมอาจเป็นได้ทั้ง 1).	กิจการสังคมที่ริเริ่มจากรัฐบาลท้องถิ่นโดยตรง หรือ   

2).	กิจการเพื่อสังคมของเอกชนที่รัฐบาลท้องถิ่นให้การสนับสนุน		

 รูปแบบการดำเนินกิจการเพื่อสังคมที่ปรากฏมีฐานะเป็นนิติบุคคลใน 4 รูปแบบได้แก่  

 < รูปแบบกิจการที่แรงงานเป็นเจ้าของ	(Employee	ownership) ที่สมาชิกขององค์กร

เป็นผู้ดำเนินงานและเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการเพื่อสังคม  

 < รูปแบบสหกรณ์	(Co-operatives) ตามกฎหมายจัดตั้งสหกรณ์ที่ผู้ถือหุ้นสหกรณ์  

จะดำเนินงานโดยเน้นเสียงข้างมากตามหลักประชาธิปไตย  

 <	 รูปแบบบริษัทเพื่อสังคม	(Social	firms)	คือการจัดตั้งบริษัทจำกัดตามกฎหมายจัดตั้ง

บริษัทแต่กำหนดให้เป้าหมาย กิจกรรม และผลกำไรจากการดำเนินงานต้องเป็นไป

เพื่อสังคมโดยตรง  

 < รูปแบบมูลนิธิการกุศลที่ทำการค้า	(Trading	Charity) คือการจัดตั้งมูลนิธิตาม

กฎหมายจัดตั้งมูลนิธิ โดยมูลนิธิสามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อการค้าหรือหาผลกำไร

สำหรับใช้ดำเนินงานเพื่อสังคม  

 โดยการเลือกทำกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ต้องพิจารณาคำนึงถึงเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ และประเภทของบริการสาธารณะที่จะดำเนินการก่อน
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จะเลือกรูปแบบกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมที่ใช้ดำเนินการ โดยมีมิติการพิจารณาอยู่ 4 มิติ

คือ  

 <	ความเหมาะสมของประเภทบริการสาธารณะ โดยพิจารณาว่าบริการสาธารณะ

ประเภทใดบ้างที่มีความเหมาะสมในการนำมาบริหารจัดการในรูปของกิจการพาณิชย์

หรือกิจการเพื่อสังคม 

 <	ระดับการหาผลประโยชน์และการแสวงหากำไร โดยพิจารณาว่าการจัดทำบริการ

สาธารณะในรูปของกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคม จะสามารถหาประโยชน์และ

แสวงหากำไรได้มากน้อยเพียงใด เพราะบริการสาธารณะบางประเภทสามารถ

แสวงหารายได้และกำไรสูงสุดที่สอดคล้องกับกลไกตลาดและการแข่งขันกับเอกชน 

(เช่น การให้เช่าที่ดินแก่ภาคธุรกิจ ฯลฯ) ในขณะที่บริการสาธารณะบางประเภทที่มี

ข้อจำกัดในการแสวงหากำไรสูงสุดเพราะต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะในภาพรวม 

(เช่น การคิดค่าธรรมเนียมรถโดยสารสาธารณะ) 

 <	บุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายของบริการสาธารณะ โดยพิจารณาว่าการจัดทำบริการ

สาธารณะในรูปของกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคม มีประชาชนที่เป็นกลุ่ม  

เป้าหมายในลักษณะใด เช่น การเน้นจัดบริการเฉพาะกลุ่ม (คนพิการ ผู้มีรายได้น้อย 

ผู้หญิง เด็ก ฯลฯ) หรือให้บริการครอบคลุมทุกกลุ่ม  

 <	ความสอดคล้องระหว่างประเภทของบริการสาธารณะและรูปแบบของกิจการพาณิชย์/

กิจการเพื่อสังคม เนื่องจากกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมมีรูปแบบการจัดตั้ง

องค์กรและวัตถุประสงค์การดำเนินงานที่ต่างกัน เช่น การระดมทุนและการหากำไร 

หากประเภทจัดบริการสาธารณะที่ต้องการการระดมทุนจำนวนมากผ่านระบบตลาด 

สามารถหากำไรจำนวนมาก หรอืมกีารดำเนนิงานในเชงิธรุกจิสงูอาจเหมาะดำเนนิการ 

ในรูปแบบบริษัทมากกว่ามูลนิธิ หรือลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ในกิจการ ถ้าต้องการให้สมาชิกในองค์กรมีการบริหารงานอย่างเท่าเทียมกันอาจเลือก

รูปแบบสหกรณ์มากกว่ารูปแบบบริษัทจำกัดที่เน้นออกเสียงตามจำนวนผู้ถือหุ้น 

เป็นต้น  

 

ข้อค้นพบเกี่ยวกับกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยสามารถดำเนินกิจการพาณิชย์ได้ตามอำนาจที่กำหนด  

ในกฎหมาย คือ 1) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 50 2) พระราช-

บัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 มาตรา 51 (9) มาตรา 54 (12) มาตรา 57 มาตรา 57 ตรี กับมาตรา 

61 3) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 68(11)   

4) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา 97 (3) กับมาตรา 
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99 (5) 5) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 มาตรา 62 (12) มาตรา 

64 และมาตรา 70 และ 6) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 มาตรา 16 (7) มาตรา 17 (15) และมาตรา 18  

ส่วนกิจการเพื่อสังคมสามารถดำเนินการในสองลักษณะ คือ 1) รูปแบบสหกรณ์ตามพระราช-

บัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 กับ 2) รูปแบบมูลนิธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และ  

กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนมูลนิธิ การดำเนินกิจการ และการทะเบียนมูลนิธิ พ.ศ. 2545 โดย

ไม่มีข้อจำกัดทางกฎหมายที่ไม่ได้ระบุห้ามมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการจัดตั้งมูลนิธิและ

สหกรณ์แต่ประการใด 

อย่างไรก็ตามภาพรวมของการดำเนินกิจการพาณิชย์พบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ไม่มากนักที่ดำเนินกิจการพาณิชย์และมักมีรูปแบบการดำเนินกิจการด้วยตนเองที่เป็น  

หน่วยงานหนึ่งในโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการสำรวจจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 684 แห่งพบว่าโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ จำนวน 389 แห่ง   

คิดเป็นร้อยละ 51.7 ไม่ได้ดำเนินกิจการพาณิชย์ แต่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 295 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 39.2 ดำเนินกิจการพาณิชย์     

แผนภูมิที่2:จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินกิจการพาณิชย์ ทั้งจำนวนรวมและ  

แยกตามประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วย: ร้อยละ (จำนวน) 

ที่มา:	คณะผู้วิจัย	

 

ในขณะที่การริเริ่มดำเนินกิจการเพื่อสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยคณะผู้วิจัยไม่ได้

ทำการสำรวจและเก็บข้อมูลทางสถิติไว้ แต่พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งได้จัดตั้งสหกรณ์

อยู่บ้างแต่มิได้ดำเนินงานเพื่อจัดบริการสาธารณะโดยตรง เช่น การตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น 

ส่วนการดำเนินงานในรูปแบบมูลนิธิเพื่อจัดบริการสาธารณะจากการสืบค้นพบว่ามีเพียง 1 แห่งคือ 
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มูลนิธิตากสินระยองที่จัดตั้งและได้รับการสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อทำ

หน้าที่บริหารจัดการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 

ส่วนการสร้างรายได้ของกิจการพาณิชย์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังอยู่ในสัดส่วนที่ต่ำมาก

เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองและรายรับรวมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เช่น ในพ.ศ.2556 เทศบาลทั้งหมด 200 แห่งมีรายได้จากการสาธารณูปโภคและการ

พาณิชย์เพียง 370.28 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง 

11,098.18 ล้านบาท เป็นต้น 

ตารางที่2: รายได้จากการสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ของประเทศไทยไทย 

หน่วย: ล้านบาท 

 ปี

รายได้
จากการ
สาธารณู-
ปโภคและ

การพาณิชย์

รายได้จาก
ทรัพย์สิน

รายได้ที่
องค์กร
ปกครอง

ส่วนท้องถิ่น
จัดเก็บเอง

รายรับรวม
ของอปท.

เทศบาล  

(สำรวจจากเทศบาลตำบล 200 แห่ง) 

2556 370.28 1596.50 11,098.18 72,764.26 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  2556 10.59 895.43 5,543.50 67,773.71 

กรุงเทพมหานคร  2553 30.65 302.26 13,168.33 66,264.24 

เมืองพัทยา  2555 4.67 30.72 429.33 1,912.53 

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์และปัญหาของการดำเนินกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมของ

ไทยมีดังนี้ 

1)ข้อจำกัดจากกฎหมายและการตีความข้อกฎหมายเกี่ยวกับกิจการพาณิชย์

 = ขอ้จำกดัในการตราขอ้บญัญตัจิดัตัง้กจิการพาณชิยข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเสนอข้อบัญญัติในการจัดตั้งหรือดำเนินการ

พาณิชย์ให้แก่สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาและให้ความเห็นชอบ แต่ต้องได้รับการ

เหน็ชอบจากรฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยในขัน้ตอนสดุทา้ย เชน่ กรณเีทศบาลตามมาตรา 57 ตร ี

ของพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และกรุงเทพมหานครตามมาตรา 93 ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528 

 =	ข้อจำกัดของประเภทบริการสาธารณะในการจัดทำกิจการพาณิชย์

      เนื่องจาก 1). กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะตาม

อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพ.ร.บ.การกระจายอำนาจฯ 

พ.ศ.2542 เท่านั้นทำให้บริการสาธารณะบางประเภทที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะดำเนิน
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การไม่สามารถทำได้ และ 2). การนิยามให้กิจการพาณิชย์สามารถดำเนินบริการสาธารณะประเภท 

“สาธารณูปโภค” ทำให้จำกัดขอบเขตของการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น แม้ว่าท้องถิ่นบางแห่ง

จะจำเป็นในการจัดบริการ เช่น การไม่อนุญาตให้เทศบาลตำบล สามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อแก้ไข

ปัญหาชุมชนแออัด เพราะพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 อนุญาตเฉพาะเทศบาลนครและ

เทศบาลเมือง เป็นต้น 

=ข้อจำกัดจากการแข่งขันกับเอกชน

 เนื่องจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา 87 และรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 84 (1) 

กำหนดให้รัฐต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาดและรัฐต้องไม่ประกอบกิจการ

ที่แข่งกับเอกชน ทำให้การดำเนินกิจการประเภทใดที่มีลักษณะแข่งขันกับเอกชน มุ่งแสวงหากำไร 

หรือมีเอกชนเข้ามาดำเนินกิจการในพื้นที่อยู่แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการได้ 

โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตีความบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เมื่อพ.ศ.2544 ที่เห็นว่าการ

ดำเนินการในเรื่องใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แข่งขันกับเอกชนไม่สามารถกระทำได้เพราะ

ขัดกับรัฐธรรมนูญพ.ศ.2540 มาตรา 87 ยกเว้นแต่การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยไม่ได้ทำเพื่อการค้าที่แสวงหา

ผลกำไรจึงสามารถทำได้แม้ว่าจะแข่งขันกับเอกชนเพราะได้รับการยกเว้นตามมาตรา 87 ของ

รัฐธรรมนูญ2 ซึ่งการตีความนี้กลายเป็นบรรทัดฐานการพิจารณาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

และหน่วยงานรัฐ การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นนั้นขัดกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

=ข้อจำกัดในการเลือกรูปแบบของกิจการพาณิชย์

 การเลอืกรปูแบบของกจิการพาณชิยถ์กูจำกดัดว้ยกฎหมายจดัตัง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

2 ประการ คือ ประการแรก รูปแบบของกิจการพาณิชย์ขึ้นอยู่กับประเภทขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นโดยไม่คำนึงถึงปัจจัยอื่น ในด้านความพร้อมของท้องถิ่น งบประมาณ บุคลากร ฯลฯ 

เช่น เทศบาลที่ก่อตั้งได้ 4 รูปแบบ (ดำเนินการด้วยตนเอง ก่อตั้งในบริษัทหรือถือหุ้นในบริษัทเกิน

ร้อยละ 50 ก่อตั้งสหการ และเอกชนร่วมทุน) ต่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลได้เพียง 2 รูปแบบ 

(การดำเนินการด้วยตนเองและเอกชนร่วมลงทุน) และประการที่สอง การขาดความสมเหตุสมผล

ในการจำกัดรูปแบบกิจการพาณิชย ์เช่น เมืองพัทยาพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง

พัทยา พ.ศ. 2542 มาตรา 64 และมาตรา 70 (4) ไม่ได้กำหนดให้เมืองพัทยาสามารถจัดตั้งกิจการ

พาณิชย์รูปแบบบริษัททั้งที่เมืองพัทยามีประชากร ฐานะทางการคลัง และศักยภาพเทียบเท่าเทศบาล

ที่สามารถก่อตั้งบริษัทหรือถือหุ้นในบริษัทได้ 

= ข้อจำกัดการจัดตั้งและถือหุ้นในบริษัทจำกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 แม้ว่ากฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้กรุงเทพมหานคร องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลสามารถจัดตั้งหรือถือหุ้นในบริษัทเพื่อดำเนินกิจการพาณิชย์ได้แต่ใน

ทางปฏิบัติแทบไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใดที่ดำเนินการจัดตั้งบริษัทหรือถือหุ้น  

ในบริษัทเพื่อดำเนินกิจการพาณิชย์ เนื่องจาก  

 2  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่อง การประกอบกิจการเคเบิลทีวีของเทศบาล เลขเสร็จ 542/

52544 
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 <  การจัดตั้งบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เนื่องจากตามประมวลฯ 

มาตรา 1097 กำหนดให้บุคคลธรรมดาเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทจำกัด ทำให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่มีสถานะเป็น “นิติบุคคล” ไม่สามารถจัดตั้งบริษัทได้  

 <  การกำหนดวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ดำเนินกิจการค้าขายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค

เท่านั้น  

 <  การกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นและการร่วมหุ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในบริษัทที่เป็นกิจการพาณิชย์ ที่มีความลักลั่นของการนับรวมหุ้นในบริษัทจำกัดของ

ท้องถิ่นเนื่องจาก กรณีของเทศบาลนั้นให้นับรวมเฉพาะหุ้นที่ถือโดยองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบที่กำหนดเท่านั้น (เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด และสุขาภิบาล) แต่ไม่กำหนดให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น ต่างจากกรณีของกรุงเทพมหานครกลับเปิดโอกาสให้

หน่วยงานของรัฐ (ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ) ที่นอกเหนือจาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนับหุ้นรวมกันได้โดยไม่มีข้อจำกัด 

 <  การขาดระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้งและถือหุ้นในบริษัทของท้องถิ่น 

พบว่าไม่เคยมีการตราระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เกี่ยวกับการจัดตั้งหรือซื้อหุ้น

เพื่อรองรับความในกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างจากการซื้อและ

ขายหุ้นของส่วนราชการที่มีการกำหนดแนวทางไว้อย่างชัดเจนในระเบียบกระทรวง

การคลังว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ  พ.ศ. 2535 ออกตาม

มาตรา 24 วรรค 5 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 

 <  การดำเนินงานในรูปของบริษัทจำกัดต้องอาศัยการบริหารงานโดยคณะกรรมการที่  

ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ที่อาจมีแนวโน้มที่อาจแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัทจำกัดจาก  

พนักงานหรือข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ใกล้ชิดกับผู้บริหาร

ท้องถิ่นที่อาจไม่ได้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถในการบริหารงานเชิงธุรกิจ 

 <  ปัญหาความขัดกันแห่งผลประโยชน์จากการจัดตั้งหรือถือหุ้นในบริษัท เนื่องจาก

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1097 กำหนดให้บุคคลธรรมดาเป็น  

ผู้ก่อตั้งบริษัทจำกัด ที่อาจทำให้ผู้บริหารและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ที่อาจต้องเป็นบุคคลในการจัดตั้งหรือไปเป็นกรรมการในบริษัทของท้องถิ่นช่วงก่อตั้ง

มีความเสี่ยงจากปัญหาความมีส่วนได้ส่วนเสียในทางกฎหมาย เนื่องจากพระราช-

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

มาตรา 100 กำหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน

หรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ 

 <  การไม่อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นใหม่ในรูปของบริษัท

จำกัดได้แม้ว่าจะกำหนดลักษณะการลงทุนในรูปของบริษัท เช่น พระราชบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ.2540 ไม่ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

มีอำนาจในการตั้งนิติบุคคล แต่ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนิน
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กิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2541 กลับระบุลักษณะของการ

ลงทุนกิจการพาณิชย์ที่ให้จัดตั้งนิติบุคคลขึ้นใหม่ได้ เป็นต้น 

2)ศักยภาพการดำเนินกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมโดยองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

 = การเลือกรูปแบบกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคม

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยส่วนใหญ่ยังดำเนินกิจการพาณิชย์ในรูปแบบ  

การดำเนินงานด้วยตนเองภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะเป็น  

รูปแบบเดียวที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการมายาวนานและสามารถทำได้ทันที ทำให้วธิกีาร

บรหิารงานกจิการพาณชิยแ์บบราชการทีย่ดึถอืกฎระเบยีบ ขาดความคลอ่งตวั และขาดการร่วมมือหรือ

ร่วมทุนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคเอกชน 

  ส่วนรูปแบบกิจการเพื่อสังคมแม้ว่าปัจจุบันกฎหมายไม่ได้ระบุข้อห้ามให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นรูปแบบกิจการเพื่อสังคมแต่การดำเนินงานน้อยมาก และมักดำเนินงานเพื่อแก้ไขอุปสรรค

จากกฎระเบียบของทางราชการที่ไม่เอื้อต่อการจัดบริการสาธารณะและเพิ่มความคล่องตัวโดยอาจไม่

ได้ให้ความสำคัญในการหารายได้ในการดำเนินงานของกิจการหรือเป็นกิจการที่มิได้ดำเนินงาน  

เพื่อจัดบริการสาธารณะโดยตรงเช่น การตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อการระดมเงินทุนและหารายได้  

ในรูปของเงินปันผลแก่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิก 

 = การคิดสร้างสรรค์“ประเภทบริการสาธารณะ”ของการดำเนินกิจการพาณิชย์

  เนื่องจากประเภทบริการสาธารณะที่ท้องถิ่นดำเนินในรูปแบบกิจการพาณิชย์ ยังจำกัดอยู่

กับกิจการพาณิชย์ประเภทดั้งเดิมตั้งแต่มีการตรากฎหมายให้เทศบาลสามารถจัดทำเทศพาณิชย์ เช่น 

ตลาด โรงฆ่าสัตว์ ประปา การบำบัดน้ำเสีย โรงรับจำนำ เป็นต้น ทำให้การสร้างสรรค์ประเภทกิจการ

พาณิชย์ใหม่ๆ ที่นอกเหนือไปจากผลสำรวจมีไม่มากนัก โดยพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนใจ

ดำเนินกิจการพาณิชย์ด้านตลาดมากที่สุด จำนวน 100 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.3 รองลงมาลำดับ

สอง คือ โรงรับจำนำ จำนวน 97แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.9 ลำดับสาม คือ โรงฆ่าสัตว์ จำนวน   

59 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.8 ลำดับสี่ คือ ประปา จำนวน 53 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7 
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แผนภูมิที่3: กิจการพาณิชย์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนใจดำเนินการ 

หน่วย: ร้อยละ (จำนวน) 

ที่มา: คณะผู้วิจัย 

 

 =ข้อจำกัดด้านศักยภาพทางการคลังและงบประมาณ

  เนื่องจากการดำเนินกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ควรดำเนินการได้ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีความพร้อมทางด้านการคลังและ  

งบประมาณ อย่างไรก็ตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมาก (โดยเฉพาะองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก) ที่ยังขาดความสามารถและยังต้องได้รับการช่วยเหลือทางเทคนิคในด้าน  

การคลังและงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามปกติ ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมาก

ยังขาดความสามารถในการดำเนินกิจการพาณิชย์ที่ต้องอาศัยทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการคลัง

และงบประมาณ 

 = ข้อจำกัดด้านความสามารถของการดำเนินธุรกิจและความชำนาญเฉพาะทางของ

การจัดบริการสาธารณะ

  เนื่องจากการดำเนินกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมต้ององค์ความรู้และเทคนิคของ

การดำเนินงานทางธุรกิจเพื่อให้การดำเนินงานสามารถทำได้อย่างราบรื่นเช่น การเงินและการบัญชี 

การบริหารงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง การบริหาร

องค์การ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงต้องอาศัยเทคนิคและความชำนาญเฉพาะทางเพื่อ

ดำเนินการบริการสาธารณะแต่ละประเภทอีกด้วย อย่างไรก็ตามองค์ความรู้ทางธุรกิจยังเป็นสิ่งที่ระบบ

บริหารงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐทั้งของส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นยังขาดความคุ้นเคย เนื่องจาก
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ความเคยชินในการบริหารงานภาครัฐที่ต้องอาศัยอำนาจหน้าที่ตามกฎระเบียบเป็นหลักและมิได้

ดำเนินงานที่ต้องอาศัยการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น 

 =ข้อจำกัดด้านการบริหารงานบุคคลของกิจการพาณิชย์

  เนื่องจากกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยมักมีรูปแบบการดำเนินงาน

ด้วยตนเองจึงมีข้อจำกัดในการบริหารงานบุคลากรได้แก่ 1). การเพิ่มอัตรากำลัง เนื่องจากพระราช-

บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 35 ที่กำหนดให้การจ่ายเงินเดือน

และค่าตอบแทนของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นที่จ่ายจากเงินรายได้ต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ทำให้กรอบอัตรากำลังในการจ้างบุคลากรถูกจำกัดด้วยงบประมาณโดย

ปริยาย และ 2). ปัญหาการจ่ายค่าตอบแทนที่ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ ที่ต้องจ่ายค่าตอบแทน

ตามอัตราเงินเดือนและค่าจ้างที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน

ท้องถิ่นเรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอัตราใกล้เคียงหรือต่ำกว่า

ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการพลเรือนของส่วนกลางและภาคเอกชน 

3)ข้อจำกัดจากเจตนารมณ์ทางการเมือง

     จากการสำรวจโดยคณะผู้วิจัยว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสนใจหรือมีแผนการ

ดำเนินกิจการพาณิชย์ไม่มากนัก โดยจากการศึกษาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ 

จำนวน 369 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 49 ไม่สนใจดำเนินกิจการพาณิชย์ ที่ส่วนหนึ่งเกิดจากการขาด

เจตนารมณ์ทางการเมืองควบคู่ไปกับข้อจำกัดทางกฎหมาย ข้อจำกัดด้านการบริหาร และโครงสร้าง

รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 4 ด้านคือ 

 =การหารายได้จากกิจการพาณิชย์อาจส่งผลต่อความนิยมของผู้บริหารท้องถิ่น

     เนื่องจากการเก็บค่าบริการของกิจการพาณิชย์ที่กระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชน

และอาจลดความนิยมของผู้สมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่ เช่น ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น ทำให้ท้องถิ่น  

อาจไม่ได้รับรายได้ที่ควรได้อย่างแท้จริงและท้องถิ่นอาจต้องแบกรับต้นทุนการดำเนินงานทดแทน 

 =ท้องถิ่นมีโครงสร้างรายได้ที่พึ่งพาเงินอุดหนุนจากภาครัฐมากเกินไป

     เนื่องจากสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยมากกว่าร้อยละ 40 มาจาก

เงินอุดหนุนของรัฐบาล ทำให้วิธีการทำงานด้านการหารายได้ของผู้บริหารท้องถิ่นอาจให้ความสำคัญ

กับการของบประมาณจากหน่วยงานรัฐส่วนกลางจนกลายเป็น “วิธีคิดหรือเจตนารมณ์หลัก” ของการ

บริหารงานท้องถิ่นมากกว่าการสร้างรายได้ของตนเอง  

 =มองว่าการ“ขาดทุนเพื่อประชาชนคือเรื่องจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้”

     การดำเนินบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมากดำเนินงาน  

ในลักษณะที่ขาดทุนหรือได้กำไรน้อยเพื่อประโยชน์สาธารณะและไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน

เช่น การคิดค่าน้ำประปาในราคาถูก การไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ ฯลฯ หรือการ

ขาดทุนมาจากข้อจำกัดด้านงบประมาณที่จัดสรรลงมาสู่หน่วยบริการสาธารณะเป็นเรื่องจำเป็นที่ไม่

อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งที่การแก้ไขปัญหาการขาดทุนสามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องสร้างความ  

เดือดร้อนแก่สาธารณะ 



นวัตกรรมการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2�

 = มีความตั้งใจในการดำเนินกิจการพาณิชย์แต่ดำเนินการไม่ได้เพราะงบประมาณ

และกฎหมาย

  เนื่องจากมีหลายกรณีที่ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความตั้งใจในการ

ดำเนินกิจการพาณิชย์ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ทางการเมืองแต่ด้วยงบประมาณที่จำกัด การขาด

ความสามารถในการระดมทุน และข้อจำกัดทางกฎหมายดังที่กล่าวไปตอนต้น ก็เป็นตัวบั่นทอน

เจตนารมณ์ในการดำเนินกิจการพาณิชย์ตั้งแต่ต้น 

แผนภูมิที่4:จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจดำเนินกิจการพาณิชย์ ทั้งจำนวนรวมและ

แยกตามประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วย: ร้อยละ (จำนวน)  

ที่มา: คณะผู้วิจัย 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการดำเนินกิจการพาณิชย์
และกิจการเพื่อสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในประเทศไทย

โดยข้อเสนอแนะทางนโยบาย (Policy Recommendation) แบ่งออกเป็นสามด้าน คือ                

1)ข้อเสนอแนะเชิงหลักการ 2) ข้อเสนอแนะเชิงกฎหมาย และ 3) ข้อเสนอเชิงสมรรถนะองค์กร ดังนี้ 

1)ข้อเสนอแนะเชิงหลักการ

การดำเนินกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคม ควรยึดถือหลักการสำคัญ 2 ด้าน คือ  

ประการที่หนึ่ง: กิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นกิจการที่ดำเนินการ  

จัดบริการสาธารณะ ที่สามารถหารายได้และแสวงหาผลกำไรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อลด

ภาระด้านงบประมาณจากภาครัฐและต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะที่ให้กับชุมชนท้องถิ่น 



2� นวัตกรรมการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Community Benefit)  โดยที่กิจการพาณิชย์ต้องมีความสามารถในการดำเนินงานแข่งขันกับเอกชน

ได้โดยไม่ถูกปิดกัน มีศักยภาพในการดำเนินงานทางธุรกิจ และมีความชำนาญเฉพาะทางในการจัด

บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า รวมถึงต้องดำเนินงานภายใต้

การกำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการธรรมาภิบาล 

ประการที่สอง: กิจการเพื่อสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นกิจการที่ดำเนินงาน

จัดบริการสาธารณะเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น โดยกิจการเพื่อ

สังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรในกิจการเพื่อสังคมและ

ผู้รับบริการเป็นสำคัญ รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคส่วนต่างๆ 

โดยกิจการเพื่อสังคมต้องมีความสามารถในการพึ่งพาและเลี้ยงดูกิจการเพื่อสังคมได้เพื่อลดภาระทาง

งบประมาณของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพิ่มความคล่องตัวในการจัดบริการ

สาธารณะ โดยต้องดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการ

ธรรมาภิบาล 

อนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือ หรือถ่ายโอนงาน 

การจัดบริการสาธารณะให้กับกิจการเพื่อสังคมของเอกชนมาจัดบริการสาธารณะแทนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นได้เพื่อแบ่งเบาภาระได้ 

จากหลักการใหญ่ทั้งสองด้านนำไปสู่หลักการย่อยที่ต้องดำเนินการอีก 9 ด้านดังนี้ 

 = องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไทยสามารถนำบรกิารสาธารณะทกุประเภททีก่ฎหมายใหอ้ำนาจ   

มาดำเนินการในรูปของกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคม  

 = การจัดบริการสาธารณะในรูปแบบกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมต้องเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สาธารณะ (General Interest) และผลประโยชน์เพื่อชุมชน (Community Benefit)  

 = กิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมต้องอยู่ภายใต้การควบคุมทิศทางการดำเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลให้สามารถจัดบริการตามมาตรฐาน  

 = การจัดบริการสาธารณะในรูปแบบกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมต้องมีศักยภาพในการ

หารายได้เพื่อเลี้ยงตนเองได้โดยไม่พึ่งพาการอุดหนุนจากภาครัฐ หรือพึ่งพาให้น้อยที่สุด 

หรือพึ่งพาเท่าที่จำเป็น  

 = การแสวงหากำไรสูงสุด (Profit Maximization) จากการจัดบริการสาธารณะในรูปแบบ

กิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมสามารถทำได้ แต่ต้องอยู่ในหลักการแสวงหาผลกำไร

ส่วนเพิ่มจากการจัดบริการทางเลือก (Optimal Profit from Optimal  Services)  

 = กิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมต้องสามารถดำเนินงานแข่งขันกับบุคคลอื่นได้ 

(Contestability) ในการจัดบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นการแข่งขันเพื่อสร้างประสิทธิภาพ 

ความคุ้มค่า และความครอบคลุมต่อผู้รับบริการ หรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะโดยไม่

กระทบต่อฐานะทางการคลังของท้องถิ่นและกิจการนั้นต้องไม่ได้รับสิทธิพิเศษที่สร้างความ

ได้เปรียบเหนือภาคเอกชนหรือบุคคลอื่น  



นวัตกรรมการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2�

 = กิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมสามารถมีรูปแบบการระดมทุนได้อิสระที่นอกเหนือจาก

การได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ แต่ต้องสอดคล้องกับรูปแบบของกิจการพาณิชย์และกิจการ

เพื่อสังคม  

 = กิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมต้องตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่มเป้าหมายและ

สร้างการพัฒนาขึ้นในท้องถิ่น 

 = เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างธรรมาภิบาล (Good 

Governance) และบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ในกิจการพาณิชย์และกิจการ

เพื่อสังคม 

2)ข้อเสนอแนะเชิงกฎหมาย

ประเทศไทยมีความจำเป็นในการตราและแก้ไขกฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ

ดำเนินกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะเชิงหลักการ ดังนี้ 

 = การออกกฎหมายที่นิยามอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักความสามารถทั่วไปของท้องถิ่น (Local Capability หรือ 

General Competence)  

 = การออกกฎหมายและแนวทางเพื่อสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับ “การแข่งขันกับเอกชน” ใน   

2 ด้านคือ 

 < การตรากฎหมายและแนวทางเพื่อกำหนดความหมาย หลักการ และแนวทางวินิจฉัย 

“การแข่งขันแข่งกับเอกชน” ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 < การยกเลิกและการวางแนวทางที่ให้สิทธิพิเศษที่สร้างความได้เปรียบเหนือเอกชน  

ในกิจการที่แข่งขันกับเอกชนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 = แก้ไขมาตราเกี่ยวกับกิจการพาณิชย์ในกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกฉบับ

หรือออกกฎหมายเกี่ยวกับกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีสาระสำคัญ 

4 ประการคือ 

 < ประเภทของบริการสาธารณะที่สามารถดำเนินการในรูปแบบกิจการพาณิชย์ 

 < รูปแบบและวิธีการจัดตั้งกิจการพาณิชย์  

 < การกำกับดูแลกิจการพาณิชย์และแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการ

ดำเนินกิจการพาณิชย์ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 < ตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อกำกับดูแล ติดตามและส่งเสริมกิจการพาณิชย์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  

 = การริเริ่มกิจการเพื่อสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทำได้ผ่านกฎหมายที่มีอยู่ แต่

อาจตรากฎหมาย ระเบียบ หรือแนวทางการจัดวางความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและกิจการเพื่อสังคม เพื่อให้กิจการเพื่อสังคมอยู่ภายใต้การกำกับดูแลทิศทาง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีธรรมาภิบาล ใน 2 ด้านคือ 

 < การออกกฎหมายหรือระเบียบเพื่อกำกับดูแลเกี่ยวกับการมอบหมาย การสนับสนุน 

หรือการว่าจ้างกิจการเพื่อสังคมในการจัดบริการสาธารณะ 



30 นวัตกรรมการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 < การให้มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนต่อ

กิจการเพื่อสังคมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้จัดบริการสาธารณะ 

3)ข้อเสนอเชิงสมรรถนะองค์กร

ประเทศไทยควรพัฒนาสมรรถนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานสนับสนุนเพื่อให้

สามารถดำเนินกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะเชิงหลักการดังนี้ 

 = การเสริมสร้างสมรรถนะการดำเนินธุรกิจและการหารายได้ให้แก่กิจการพาณิชย์และกิจการ

เพื่อสังคม  

 = การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสมาคมต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นพัฒนาการให้คำปรึกษา ฝึกอบรม หรือแลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินกิจการพาณิชย์และ

กิจการเพื่อสังคม  

 = การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการเพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์โดยร่วม

กับประชาชนในพื้นที่  

 = การตั้งหน่วยงานของรัฐเพื่อกำกับดูแล ติดตามและส่งเสริมกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อ

สังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

3.การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น
(LocalEconomicDevelopment:LED)

การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น (Local economic development: LED) เป็นกระบวนการและ

ความพยายามในการพัฒนาและคงไว้ซึ่งสภาพเศรษฐกิจที่ดีของท้องถิ่น กระบวนการดังกล่าวให้ความ

สำคัญกับการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันและการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นอาจเกิดจากความร่วมมือของ

หลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน องค์การนอกภาครัฐ ประชาชน และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเอง   

การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สำคัญอย่างน้อย 4 ประการ  ได้แก่   

 1)  การเสริมสร้างความสามารถหรือศักยภาพทางเศรษฐกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งการเพิ่มความหลากหลายทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น  

      2)  การสร้างงานที่ดีและเพิ่มขึ้นเพื่อนำไปสู่การจ้างงานที่มากขึ้นและผลผลิตที่สูงขึ้น  

      3)  การเพิ่มความสามารถในการขยายฐานภาษีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      4)  การพัฒนาบริเวณต่างๆในชุมชน โดยเฉพาะแหล่งเสื่อมโทรมและบริเวณที่เก่าแก่    
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แนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

หลักการสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรคำนึงถึงในการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

ได้แก่ การนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นของท้องถิ่นในลักษณะทวีคูณ (Multiplier effects) และการสร้าง

ความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน (Sustainable growth) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  “ตัวคูณ” หรือ 

“ผลทวีคูณ” (Multiplier effects) เป็นผลจากการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอันนำมาซึ่งรายได้และการบริโภค

ที่มากกว่ารายจ่ายที่ใช้ไป การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นส่งผลให้ผลผลิตมวลรวมภูมิภาค (Gross 

Regional Product: GRP) หรือผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Product: GDP) ของ

ประเทศเพิ่มสูงขึ้นอันเป็นผลมาจากการพัฒนาและขยายตัวของเศรษฐกิจในท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม          

การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นไม่มีสูตรตายตัว ขึ้นอยู่กับแต่ละชุมชนหรือท้องถิ่นว่ามีโอกาสหรือ

ปัญหาใดที่ต้องเร่งแก้ไขแล้วจึงเลือกกลยุทธ์และเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อใช้พัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น

นั้นๆ         

กลยุทธ์และเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจมีหลากหลาย กลยุทธ์หลักที่สำคัญมีอย่างน้อย 3 ประการ 

ดังนี้   

1)การให้แรงจูงใจทางการเงิน(Fiscalincentives) -  การให้แรงจูงใจทางการเงินถือเป็น

กลยุทธ์ที่สำคัญและเป็นที่นิยมในหลายท้องถิ่น ในการดำเนินการตามกลยุทธ์มีการนำเครื่องมือมาใช้ 

3  ประเภทหลัก ได้แก่  

 <  การลดหย่อนหรือยกเว้นการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นบางประเภทชั่วคราว  เช่น  

ภาษีโรงเรือน  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  หรืออาจมีการงดจัดเก็บค่าธรรมเนียม  

บางประเภทใหแ้กโ่รงงานหรอืภาคธรุกจิในระยะเริม่ตน้ของการดำเนนิกจิการในทอ้งถิน่  

ดังกล่าว    

 <  การสนับสนุนด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยสนับสนุนให้ออกพันธบัตรเพื่อ

นำเงินมาใช้ลงทุนในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เป้าหมาย  ซึ่งพันธบัตร

ดังกล่าวจะเป็นพันธบัตรที่มีดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำและมีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนใน  

ระยะยาว (Long maturity) หรือการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยวิธีอื่นๆ  

 <  Tax incremental financing (TIF) เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้พัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น

ในประเทศสหรัฐอเมริกา หลักการที่สำคัญของ TIF  คือ การใช้รายได้ส่วนที่เพิ่มขึ้น 

(the increment) จากการพัฒนาหรือขยายการลงทุนในท้องถิ่นซึ่งถูกกำหนดเป็น

พื้นที่เป้าหมาย (TIF district) เช่น รายได้จากการเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะมาจาก

การขยายตัวของฐานภาษี รายได้ที่เพิ่มขึ้นของคนในท้องถิ่น หรือรายได้จากภาษี  

โรงเรือนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาที่ดินที่สูงขึ้น ฯลฯ มาพัฒนาพื้นที่หรือการให้บริการ

สาธารณะในพื้นที่เป้าหมาย (TIF district) นั้นๆ (พื้นที่หรือท้องถิ่นอื่นๆ นอกเหนือ

จากพื้นที่เป้าหมายจะไม่ได้รับส่วนแบ่งในรายได้ส่วนที่เพิ่มขึ้นของ TIF district)  TIF 

ถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงพัฒนาแหล่งเสื่อมโทรมในเมือง ขยายโอกาสด้านที่อยู่อาศัย 

และสร้างงานในชุมชนต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกา 
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ตัวอย่างของต่างประเทศ

ประเทศเกาหลีใต้: เสนอแรงจูงใจทางการเงินเพื่อดึงดูดการลงทุนของภาคธุรกิจ 

เช่น  การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีเงินได้ในส่วนของเงินปันผล ตลอดจนการ

ลดภาษีท้องถิ่นในส่วนของภาษีโรงเรือนและค่าลงทะเบียน ให้แก่บริษัทต่างชาติที่เข้ามา

ลงทุนในประเทศ 

ประเทศเวียดนาม: จัดทำโครงการ Vietnam Competitiveness Initiative (VNCI) 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นโดยเน้นการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาด

เล็ก (Small & Medium-sized enterprises: SMEs)  โครงการดังกล่าวให้ความ  

ช่วยเหลือด้านการปฏิรูปนโยบาย  การพัฒนาธุรกิจและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ

กิจการ SMEs  

Chicago, IL: เมืองชิคาโก มลรัฐอิลินอยด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้เงินจาก TIF 

ไปพัฒนาตึกเก่าที่มีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ในเขตโรงละคร บริเวณใจกลางเมือง 

Chicago ซึ่งก่อให้เกิดความสวยงามทางทัศนียภาพ และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มา  

เยี่ยมชม 

 

2)การพัฒนาบริการสาธารณะพื้นฐาน(Publicimprovement)  เช่น  ระบบสาธารณูปโภค 

(น้ำประปา, ไฟฟ้า, และระบบระบายน้ำเสีย)  ถนน  ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร  รวมถึง

โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นอื่นๆซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม ทั้งนี้การพัฒนา  

ดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชน  ถือเป็นการช่วยลดรายจ่ายให้ภาคเอกชน  

ที่จะเข้ามาลงทุน  ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่น  ในบางกรณีการพัฒนาบริการ

สาธารณะพื้นฐานอาจรวมถึงการปรับเปลี่ยนหรือออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดเขตเฉพาะ 

(Zoning) และการจัดผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว เครื่องมือสำคัญที่สามารถนำมา

ใช้ในการพัฒนาบริการสาธารณะพื้นฐาน ได้แก่ TIF  การกู้เงินจากสถาบันการเงิน หรือการออก  

พันธบัตรเพื่อนำเงินมาลงทุนพัฒนาปรับปรุงบริการสาธารณะพื้นฐาน 

 

ตัวอย่างของต่างประเทศ

Indiana, U.S.A.:  มลรัฐอินเดียนานำเงินจาก TIF มาใช้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 

เช่น  ถนนทางด่วน  ระบบประปา  ไฟฟ้า และระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อดึงดูดให้บริษัท

ซูบารุ/อิซูสุ (Subaru/Isuzu) มาลงทุนสร้างโรงงานในเขต Tippecanoe  รวมทั้งบริษัท 

GM ให้ลงทุนสร้างโรงงานผลิตรถบรรทุกและรถประจำทางในเขต Allen ของมลรัฐ  
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Yokohama, Japan:  เมืองโยโกฮามามีการวางแผนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

6 โครงการในปี  ค.ศ. 1983 เพื่อเชื่อมโยงระบบการขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพ และ

เพิ่มศักยภาพรวมทั้งส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมือง โครงการดังกล่าว

ประกอบด้วย โครงการพัฒนาระบบทางด่วนภายในเมือง  โครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้า

ใต้ดิน  โครงการสะพานข้ามอ่าวโยโกฮามา  โครงการพัฒนาเมืองใหม่ย่านนอร์ท   

ฮาร์เบอร์ (North Harbor)  โครงการสร้างที่ดินจากการถมทะเลเพื่อสร้างเขตคานาซาวา 

(Kanazawa District) และโครงการมินาโตะ มิไร 21 (Minato Mirai 21) หรือท่าเรือใหม่

ในอนาคต  ซึ่งโครงการท่าเรือมินาโตะ มิไร 21 เป็นโครงการระยะยาวและยังคงมีการ

ดำเนินการก่อสร้างอยู่ในปัจจุบัน  

 

3)การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน(Public-privatepartnerships:

PPPs) – จากคำนิยามของ World Bank (2011) ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือ PPPs 

หมายถึง ข้อตกลงหรือแผนการดำเนินงานร่วมกันของภาครัฐและเอกชนที่จะให้บริการสาธารณะอย่าง

ใดอย่างหนึ่ง เช่น โครงสร้างพื้นฐาน หรือระบบสาธารณูปโภค โดยแผนหรือข้อตกลงดังกล่าวมักมี

ระยะเวลายาว (15 ปีขึ้นไป) PPPs มีหลายรูปแบบและเป็นกลยุทธ์ที่มีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน  

PPPs สามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้โดยการส่งเสริมให้เกิดบริการสาธารณะที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยถ่ายเทความเสี่ยงต่างๆจากภาครัฐไปยังภาคเอกชน เป็นช่องทาง 

ในการจัดหาแหล่งเงินทุนนอกเหนือไปจากแหล่งเงินทุนโดยทั่วไป (ธนาคารหรือสถาบันการเงิน)   

และอาจส่งเสริมให้เกิดการถ่ายโอนความรู้ เช่น ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ด้านการบริหาร  

จากภาคเอกชนสู่ภาครัฐ   

 

ตัวอย่างของต่างประเทศ 

Toronto, ON, Canada: เปน็โครงการความรว่มมอืระหวา่งรฐับาล มลรฐัออนแทรโิอ 

ในประเทศแคนาดาและบริษัทร่วมทุนของประเทศสเปนและแคนาดาเพื่อสร้างทางด่วน

สาย 407  ซึ่งมีระยะทาง 108 กิโลเมตร และระยะเวลาสัมปทาน 99 ปี สาเหตุสำคัญ  

ในการสร้างทางด่วนดังกล่าวคือ เพื่อตอบสนองการขยายตัวของเมือง จำนวนประชากรที่

เพิ่มขึ้น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของเมืองโตรอนโตและเมืองรอบข้าง 

(Greater Toronto Area) และเพื่อกระตุ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นในภาวะ

เศรษฐกิจถดถอย ทั้งนี้ การจราจรที่แออัดก่อนหน้านี้ได้สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจ

ต่อปีประมาณ 2 พันล้านเหรียญแคนาดา   
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ข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัย:การสำรวจและสถานการณ์เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย

จากการสำรวจข้อมูลการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นของไทย พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 273 แห่ง จากทั้งหมด 753 แห่ง3 (หรือร้อยละ 36.3) ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 269 แห่ง (หรือร้อยละ 35.7)  ไม่ได้ดำเนินการพัฒนา

เศรษฐกิจในพื้นที่ นอกจากนั้น กิจกรรมหรือโครงการที่ดำเนินการมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การจัด

บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านประปาและไฟฟ้า การสร้างถนนหรือสะพาน  การพัฒนาพื้นที่รกร้าง  

และการจัดผังเมือง เป็นต้น   

สำหรับรูปแบบกลยุทธ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยใช้ในการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ

ในพื้นที่ได้ มีดังนี ้

1)กลยุทธ์การให้แรงจูงใจทางการเงิน(Financialincentives)

 =  เป็นกลยุทธ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยนิยมใช้น้อยที่สุดเนื่องจากท้องถิ่น  

มีอำนาจจำกัดในการใช้เครื่องมือทางภาษีอากรซึ่งเป็นอำนาจการตัดสินใจของรัฐบาล

กลางหรือหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม  

การลงทุน และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 <  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Thailand Board of Investment: 

BOI) มีอำนาจในการพิจารณาการลดหย่อนหรือยกเว้นการจัดเก็บภาษีบาง

ประเภทชั่วคราว รวมทั้งการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากรแก่

ธุรกิจต่างๆ โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาสิทธิและประโยชน์ (อัพเดท

ล่าสุดในเดือนมกราคม 2558) แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สิทธิและประโยชน์

ตามประเภทกิจการ (Activity-based incentives) และสิทธิและประโยชน์  

เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based incentives) 

 <  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small & Medium-sized 

enterprises: SMEs) มีอำนาจและหน้าที่ ในการส่งเสริมและสนับสนุน  

ให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในทุกภูมิภาคของประเทศเข้าถึงแหล่ง  

เงินทุนได้มากขึ้น ตลอดจนช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมด้านการบริหารจัดการธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มช่องทางหรือโอกาส  

การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และแหล่งเงินทุนอื่นๆ  

2)กลยุทธ์การพัฒนาบริการสาธารณะพื้นฐาน(Publicimprovement)

 =  เป็นกลยุทธ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยนิยมใช้มาก ทั้งนี้ตัวอย่างบริการ

สาธารณะพื้นฐานที่ท้องถิ่นดำเนินการ ได้แก่ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ถนนและ

สะพาน การจัดผังเมือง และการโซนนิ่ง (Zoning) 

 3  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 753 แห่งนี้ คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตอบและส่งแบบสอบถามกลับ

คืนมา ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 41 แห่ง  เทศบาล 

658 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 53 แห่ง 
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 <  การแบ่งเขตการลงทุน (Investment zoning) กำหนดโดยสำนักงาน  

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) นอกจากนั้น BOI ยังกำหนดนโยบาย

และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการลงทุน ปัจจุบัน (เดือนมกราคม 2558)   

เขตส่งเสริมการลงทุนแบ่งเป็น 3 เขต ได้แก่ เขตพื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้  

ต่อหัวต่ำ, เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3)กลยุทธ์การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน(Public-private

partnerships:PPPs)

 = ในรูปแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น  รูปแบบของ PPPs ที่นำมาใช้ในที่นี้  

มักเป็นความร่วมมือในโครงการที่มีขนาดใหญ่หรือเป็นการลงทุนด้านโครงสร้าง  

พื้นฐาน เช่น โครงการไลฟ์สไตล์มอลล์ปาก้า (PAKA) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

กระบี ่ รถไฟฟ้า BTS และโรงเผาขยะมูลฝอยชุมชนและผลิตไฟฟ้าของเทศบาลนคร

ภูเก็ต เป็นต้น 

 = องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมีข้อจำกัดด้านเงินลงทุนและการกู้ทำให้  

ไม่สามารถดำเนินโครงการร่วมทุนขนาดใหญ่ได้ 

4)กลยุทธ์รูปแบบอื่นๆ

 = องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยหลายแห่งมีเอกลักษณ์ของตนเองและสามารถ

พัฒนาหรือนำมาปรับเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้   

ซึ่งรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าวอาจเรียกว่า กลยุทธ์การพัฒนาจุดเด่นและ

สร้างมูลค่าเพิ่มจากเอกลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 <  ตัวอย่างการพัฒนา เช่น เมืองสร้างสรรค์ด้านนกของเทศบาลนครยะลา และ

ตลาดน้ำอัมพวาของเทศบาลตำบลอัมพวา จ.สมุทรสงคราม ทั้งนี้จุดเริ่มต้นของ

การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นเกิดจากการนำวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 

ได้แก่ การเลี้ยงนกตามบ้านเรือนของคนในชุมชนเทศบาลนครยะลา และวิถีการ

ดำเนินชีวิตทางน้ำ ตลอดจนบ้านทรงไทยริมน้ำของชุมชนอัมพวามาพัฒนาเป็น

โครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาเป็นธุรกิจหลายๆ   

รูปแบบเพื่อสร้างตัวคูณทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น 

ปัญหาหรือข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย

1)ข้อจำกัดด้านกรอบกฎหมายเช่น 

 = รัฐธรรมนูญ มาตรา 87 เรื่องการประกอบกิจการที่มีลักษณะแข่งขันกับเอกชน เป็น  

ข้อจำกัดสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยไม่สามารถ

ริเริ่มหรือดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เท่าที่ควร  เนื่องจากหลายๆ 

โครงการมักถูกตีความว่าเป็นการประกอบกิจการแข่งกับเอกชน 
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 = กรอบกฎหมายที่จำกัดของ พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการ  

ของรัฐ พ.ศ. 2556 ในประเด็นการร่วมทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า  

หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไปหรือมูลค่าที่กำหนดเพิ่มขึ้นตามกฎกระทรวง (มาตรา 23)  

วงเงินที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. อาจก่อให้เกิดความยุ่งยากและเสียเวลาในขั้นตอน  

ของการขออนุญาตดำเนินโครงการและเป็นอุปสรรคที่ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่าง

ภาครัฐและเอกชนได้ยากยิ่งขึ้น   

    =	กฎหมายและระเบียบที่ล้าสมัยหรือไม่ชัดเจน เช่น ระเบียบวิธีการลงบัญชีแบบใช้

เกณฑ์เงินสดซึ่งมีผลต่อการคำนวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน ทั้งนี้กรมบัญชีกลาง

อาจต้องเข้ามาจัดการและควบคุมรูปแบบการลงบัญชีให้มีความเป็นเอกภาพและ

เหมาะสม   

2)ข้อจำกัดด้านสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 = องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา

เศรษฐกิจในพื้นที่ โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการเพิ่มมูลค่าหรือผลทวีคูณทาง

เศรษฐกิจ (Multiplier effects) 

 = องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการวางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ  

ในท้องถิ่น 

 = องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งยังขาดศักยภาพที่เพียงพอ เช่น ศักยภาพด้าน

การเงิน การบริหารจัดการการเงิน การบริหารโครงการ และความรู้ความสามารถของ

เจ้าหน้าที่ 

  = ผู้นำและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความกระตือรือร้น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

และความตั้งใจในการริเริ่มการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่  

3)เจตนารมณ์ทางการเมือง

 = ผู้บริหารใช้การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เป็นวัตถุประสงค์แอบแฝงเพื่อสร้างคะแนน

นิยมทางการเมืองให้ตนเอง ดังนั้นการตัดสินใจดำเนินโครงการจะยึดผลประโยชน์ของ

ตนเองเป็นหลัก ไม่ใช่ผลประโยชน์ของส่วนร่วม ก่อให้เกิดผลเสียในอนาคต 

4)ข้อจำกัดอื่นๆ เช่น ทัศนคติเชิงลบของรัฐบาลกลางและหน่วยงานราชการบางแห่งต่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไทย

1)ข้อเสนอแนะเชิงหลักการ

 = การวิเคราะห์ศักยภาพของตนเอง: การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งควรคำนึงถึงลักษณะและศักยภาพของตนเป็นหลัก 
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เช่น อัตลักษณ์ ความพร้อมทางทรัพยากร ความรู้และความสามารถของบุคลากร 

เป็นต้น  

 =	การวางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา: การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่นคิดนอกกรอบและในเชิงกลยุทธ์ กล่าวคือ ต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์  

ในการพัฒนาที่เหมาะสม โดยการมองภาพรวมและเป้าหมายหลักของการพัฒนา   

เพื่อสร้างนวัตกรรมการพัฒนาที่มีความแตกต่างและเหมาะสมกับองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นเอง 

 = การเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นตัดสินใจในด้านการให้แรงจูงใจทางการเงินเพื่อการ

พฒันาเศรษฐกจิ: การใหอ้ำนาจบางสว่นหรอืเปดิโอกาสใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

สามารถพิจารณาการให้แรงจูงใจด้านการเงินได้ด้วยตนเอง หรืออาจดำเนินการ  

ร่วมกับ BOI และ SMEs 

 = การพิจารณาบริบทอื่นๆของการพัฒนา: การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นอาจก่อ

ให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อชุมชน ดังนั้นในการพัฒนาจึงต้องคำนึงถึงบริบทอื่นๆ 

รอบด้านประกอบด้วย ไม่ว่าจะเป็นบริบทด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน   

 = การวางแผนจัดการความเสี่ยง: การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ควรมีการวางแผน  

ตั้งรับกับความเสี่ยงและความล้มเหลวที่ไม่คาดคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อบรรเทาความ

เสียหายของผลกระทบที่เกิดขึ้น    

2)ข้อเสนอแนะเชิงกฎหมาย

 = การแก้ไขกฎหมาย:เสนอแก้ไขกฎหมายหลักที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

ในท้องถิ่น เช่น รัฐธรรมนูญมาตรา 87 เรื่องการประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขันกับ

เอกชน เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถริเริ่มโครงการที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น, พ.ร.บ. 

ร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อให้กระบวนการในการริเริ่มหรือจัดทำโครงการ

ขนาดใหญ่ของท้องถิ่นมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น, พ.ร.บ. การกู้เงิน เพื่อให้  

ท้องถิ่นมีช่องทางเพิ่มขึ้นในการระดมทุนเพื่อจัดทำโครงการหรือกิจกรรม 

 = ความสมเหตุสมผลของกรอบกฎหมาย:ควรกำหนดกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้

มีความยืดหยุ่น มีความสมเหตุสมผล และปฏิบัติได้จริงอย่างเหมาะสม ในทางตรงข้าม

ควรมีกฎหมายที่ควบคุมและตรวจสอบการดำเนินการโครงการพัฒนาด้วย และ

ลักษณะของกรอบกฎหมายทั้ง 2 ด้านนี้ควรส่งเสริม สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน มิใช่ขัดกันจนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 

 = ความทันสมัยของกฎหมาย: กฎหมายต้องมีการ update ให้เหมาะสมกับยุคสมัย

และความเปลี่ยนแปลงของประเทศอยู่เสมอ 
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3)ข้อเสนอแนะเชิงสมรรถนะขององค์การ

 = การวางแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน:องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการวางแผน

ยุทธศาสตร์ (หรือแผนธุรกิจ) ที่ชัดเจน เน้นการพัฒนาสมรรถนะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแบบองค์รวม (Holistic approach) โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 

พัฒนาการบริหารและพัฒนานโยบายเพื่อจัดการทุนในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาให้เมือง

เป็นเมืองในอนาคตหรือเมืองแห่งโอกาส  

 = การวิเคราะห์ศักยภาพรอบด้านอย่างมีระบบ:องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมี

การวิเคราะห์ศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆ เช่น การเงิน การจัดการ และ

ทรัพยากรบุคคล และวิเคราะห์ศักยภาพโดยรวมโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบ 

SWOT Analysis 

4)ข้อเสนอแนะอื่นๆ

 = ขนาดและศักยภาพมีผลต่อการเลือกกลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น:

 < ท้องถิ่นขนาดใหญ่และมีศักยภาพสูงอาจใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาแบบ PPPs  

การพัฒนาบริการสาธารณะพื้นฐาน และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน  

 < ท้องถิ่นขนาดกลาง-เล็กและมีศักยภาพปานกลางหรือต่ำ อาจใช้กลยุทธ์และ  

รูปแบบการพัฒนาต่างไป เช่น การพัฒนาบริการสาธารณะพื้นฐาน การอนุรักษ์

และพัฒนาสถานที่ทางประวัติศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว (ตัวอย่างเช่นถนน

ถลาง จังหวัดภูเก็ต)  การสร้างรายได้จากการนำเสนอและเผยแพร่วัฒนธรรม

ของท้องถิ่น (อาทิ มหกรรมนกเขาชวาเสียงอาเซียน เทศบาลนครยะลา) และ

การสร้างแรงจูงใจทางการเงินเพื่อดึงดูดการลงทุนของภาคธุรกิจ   

 

�.การกู้ยืมและพันธบัตร(Borrowingandbondfinancing)

การกู้ยืมถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเพิ่มรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเป็น  

ช่องทางหนึ่งในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหตุผลหลักที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นต้องกู้ยืม คือ การมีรายได้จำกัดหรือไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับรายจ่ายขององค์กร ทั้งนี้  

รายได้ดังกล่าวมาจากรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง  รายได้ที่รัฐบาลกลางจัดเก็บให้และแบ่งให้ รวมทั้ง

เงินอุดหนุนจากส่วนกลาง  การมีรายได้จำกัดส่งผลต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการให้บริการ โดยระบบ

สินเชื่อหรือการกู้ยืมเงินของท้องถิ่นสามารถจำแนกเป็น 2 ระบบหลัก ได้แก่        

 = การกู้ยืมหรือให้สินเชื่อผ่านระบบธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของ

รัฐ(Banklending) เป็นวิธีการกู้ยืมที่นิยมใช้ในประเทศกำลังพัฒนาและในท้องถิ่นที่มี

ประวัติด้านการกู้ยืมไม่มากนัก หรือไม่มีประวัติการจัดลำดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน   

ซึ่งการกู้ยืมลักษณะนี้สามารถทำได้หลายช่องทาง เช่น การกู้ยืมผ่านธนาคารหรือสถาบัน

การเงินทั่วไปหรือเฉพาะกิจ การกู้ยืมจากกองทุนเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เอง (อาทิเช่น กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล และกองทุนเงินสะสมขององค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัด) การกู้ผ่านกองทุนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 

 

ตัวอย่างของต่างประเทศ

ประเทศจีน รัฐบาลกลางออกกฎระเบียบห้ามไม่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้

ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือตลาดทุนโดยตรง ดังนั้นรัฐบาลท้องถิ่นจึงต้องจัดตั้งบริษัท  

ที่เป็นตัวกลางทางการเงิน (Local Government Financing Vehicle: LGFV) เพื่อกู้เงิน

จากสถาบันการเงินมาใช้ในการลงทุน 

สาธารณรัฐเช็ค ท้องถิ่นในประเทศสาธารณรัฐเช็คกู้ยืมเงินผ่านสถาบันการเงิน

เฉพาะกิจ คือ Czech Municipal Finance Corporation (CMFC) ซึ่งเป็นตัวกลางในการ

ประเมินสถานะทางการเงินและเลือกจับคู่ระหว่างผู้ขอกู้ยืม (ท้องถิ่น) และผู้ให้กู้ยืม 

(ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆ) อย่างเหมาะสม 

 

 = การกู้ยืมโดยการออกพันธบัตรรัฐบาล(Municipal/localbondissuance)เป็นวิธีการ  

กู้ยืมที่นิยมใช้ในประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้เนื่องจาก

ประเทศเหล่านี้มีโครงสร้างทางการเงินที่หลากหลาย สถาบันการเงินมีความมั่นคง มีการ

พัฒนาของตลาดตราสารหนี้ (ทั้งตลาดแรกและตลาดรอง) ที่มีเสถียรภาพ และมีประวัติ  

การจัดลำดับความน่าเชื่อถือทางการเงินที่ดี (High credit ratings) โดยประเภทของ

พันธบัตรท้องถิ่นสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบหลักๆ ได้แก่ 1) พันธบัตรที่เกี่ยวข้องกับ

ภาษี (General Obligation bonds หรือ Tax-backed bonds) และ 2) พันธบัตรรายได้ 

(Revenue bonds) 

 

ตัวอย่างของต่างประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยทั่วไปพันธบัตรท้องถิ่นจะได้รับการค้ำประกันจากรัฐบาลของ

มลรัฐ และมีการยกเว้นภาษีที่ได้รับจากดอกเบี้ยของพันธบัตร เพื่อสนับสนุนการลงทุน 

จุดประสงค์หลักสำหรับการออกพันธบัตรของท้องถิ่น คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

และการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

ประเทศญี่ปุ่น พันธบัตรท้องถิ่นถือเป็นหนี้ที่ เกิดขึ้นโดยรัฐบาลท้องถิ่น   

โดยประโยชน์ของการออกพันธบัตรท้องถิ่นก็คือการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และ

พัฒนาการจัดบริการสาธารณะของประชาชน  
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ซึ่งระบบสินเชื่อหรือการกู้ยืมทั้ง 2 ระบบนี้มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป เพราะฉะนั้นการจะ

เลือกวิธีใดในการกู้ยืมเงินจึงต้องพิจารณาถึงความพร้อมและความเหมาะสม ตลอดจนข้อดีและข้อเสีย

ต่างๆ ด้วย โดยระบบสินเชื่อทั้ง 2 ระบบมีข้อดีข้อเสีย ดังต่อไปนี้ 

 = ข้อดีของการกู้เงินผ่านสถาบันการเงิน ได้แก่ 1) ช่วยลดปัญหาความไม่สมดุลทางข้อมูล 

(Information asymmetry) กล่าวคือ การกู้ยืมลักษณะนี้ธนาคารหรือสถาบันการเงินถือเป็น

ตัวกลางที่ทำหน้าที่ดูแลควบคุมการปล่อยสินเชื่อให้แก่ท้องถิ่น (Delegated monitoring 

services) จึงจำเป็นต้องมีการหาข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินข้อมูลทางการเงินของท้องถิ่น

ที่จะกู้ เพื่อกำหนดวงเงินและเงื่อนไขสินเชื่อที่เหมาะสม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวช่วยลด

ปัญหาความไม่สมดุลทางข้อมูล 2)  ลดต้นทุนด้านการเจรจา การติดตามควบคุม และการ

บังคับใช้สัญญา  (Transaction, monitoring, and contract enforcing costs) และลดความ

เสี่ยงทางการเงินที่จะเกิดขึ้น และ 3) ในด้านของผู้กู้ การกู้ลักษณะนี้ค่อนข้างมีความยืดหยุ่น 

กล่าวคือ ท้องถิ่นที่กู้สามารถเจรจาข้อตกลงในการกู้และการผ่อนผันการชำระหนี้ (ในกรณี  

ที่จำเป็น) กับสถาบันการเงินได้โดยตรง  

 = ข้อเสียของระบบการกู้ยืมผ่านสถาบันการเงิน ได้แก่ 1) อาจเกิดปัญหาพฤติกรรมของ

ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เรียกว่า Rent-seeking behavior กล่าวคือ ธนาคารหรือ

สถาบันการเงินอาจใช้อำนาจควบคุมการตัดสินใจในการลงทุนหรือการดำเนินกิจการของ

ท้องถิ่นเนื่องจากเป็นผู้อนุมัติสินเชื่อ และ 2) การกำหนดดอกเบี้ยเงินกู้หรือค่าธรรมเนียม  

ที่สูงเพื่อเพิ่มผลกำไรของสถาบันการเงิน ซึ่งส่งผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม 

 = ข้อดีของการออกพันธบัตร ได้แก่ 1) เป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนระยะ

ยาวให้กับท้องถิ่น  2) อัตราออกเบี้ยต่ำกว่าการกู้ยืมจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน  

เพราะฉะนั้นจึงเป็นวิธีการที่ควรนำมาใช้เพื่อการลงทุนระยะยาว (15 ปีขึ้นไป) เช่น   

การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค เนื่องจากเป็นการกู้ยืมที่สามารถช่วยลด

ค่าใช้จ่ายเรื่องของดอกเบี้ยเงินกู้ 3) เป็นการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถทางการ

บริหารและจ่ายคืนเงินกู้  รวมทั้งช่วยกระตุ้นการพัฒนาประวัติหรือการจัดลำดับเครดิตของ

แต่ละท้องถิ่น และ 4) วงเงินที่ให้กู้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับระยะเวลาในการ

ดำเนินโครงการมากกว่าการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน   

 = ข้อเสียของการออกพันธบัตร ได้แก่ 1) ข้อตกลงในการกู้ยืมมีความยืดหยุ่นน้อยกว่า  

การกู้ยืมจากสถาบันการเงิน  เนื่องจากท้องถิ่นไม่สามารถเจรจาต่อรองเรื่องเงื่อนไขหรือ  

ข้อตกลงในการกู้ยืมหรือการขอผ่อนผันการชำระคืนเงินกู้ได้มากนัก  2) การออกพันธบัตร  

มีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในกรณี

ที่ท้องถิ่นนั้นๆไม่เคยออกพันธบัตรมาก่อน เช่น  ค่าประเมินการจัดลำดับเครดิต ค่าจ้าง

บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Bond underwriter) 3) การออกพันธบัตร

อาจก่อให้เกิดปัญหาที่เรียกว่า จรรยาบรรณวิบัติ (Moral hazard) กล่าวคือ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอาจมีความคาดหวังว่ารัฐบาลกลางจะชำระคืนหนี้ให้ในกรณีที่องค์กรไม่สามารถ

ชำระคนืเงนิทีกู่ม้าได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้พนัธบตัรดงักลา่วมกีารคำ้ประกนัจากรฐับาลกลาง 
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และ 4) ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้ที่มี

ประสิทธิภาพก็อาจก่อให้เกิดปัญหาในการชำระหนี้คืนได้    

อย่างไรก็ตาม การกู้ยืมทั้ง 2 ระบบจะมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อระบบการคลัง  

ท้องถิ่นมีความน่าเชื่อถือ มีการบริหารจัดการด้านการเงินที่โปร่งใส  เช่น ไม่กู้ยืมเพื่อนำมาใช้จ่ายใน

รายจ่ายประจำ มีการวิเคราะห์และประเมินความคุ้มค่าของโครงการลงทุนก่อนการกู้ยืม มีการบริหาร

หนี้ที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนด้านดอกเบี้ย มีการทบทวนสถานะของหนี้เป็นระยะ มีการส่งเสริม

หรือพัฒนาให้ท้องถิ่นมีสามารถพึ่งพาตนเองได้เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางด้านการเงิน และที่สำคัญคือ 

ต้องมีการส่งเสริมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้โดยเฉพาะตลาดรอง (Secondary market) เพื่อส่งเสริม

สภาพคล่องในการซื้อขายพันธบัตรในระดับท้องถิ่น       

ข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัย:การกู้ยืมและพันธบัตร(Borrowingandbond
financing)

1.สภาพปัญหาทางด้านกฎหมาย

 = องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีอำนาจในการกู้เงินเนื่องจากไม่มีระเบียบของ

กระทรวงมหาดไทยรองรับ กล่าวคือ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน  

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 28 (9) 

และ (10) และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 

มาตรา 83 ได้บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถกู้ยืมเงินได้ โดยให้เป็นไป

ตามระเบยีบของกระทรวงมหาดไทย แตใ่นความเปน็จรงิแลว้องคก์ารบรหิารสว่นตำบล 

ยังไม่สามารถกู้ยืมเงินได้ เนื่องจากยังไม่มีระเบียบของกระทรวงมหาดไทยรองรับ

เหมือนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น 

 = การออกพันธบัตรของกรุงเทพมหานครยังมีข้อจำกัดทางด้านกฎหมายหลาย

ประการทั้งกฎหมายภายในของกรุงเทพมหานคร และกฎระเบียบในการออก

พันธบัตรของหน่วยงานต่างๆ กล่าวคือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กำหนดไว้ในมาตรา 117 (7) ว่ากรุงเทพมหานคร

อาจมรีายไดร้ายไดจ้ากการจำหนา่ยพนัธบตัร เมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร ี

และตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เพราะฉะนั้นหากกรุงเทพมหานครจะออก

พันธบัตรจึงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน ดังนั้นการออกพันธบัตร

จึงมีขั้นตอนที่ยากลำบากกว่า กล่าวคือ ต้องยื่นเรื่องและเสนอโครงการเพื่อให้  

คณะรัฐมนตรีพิจารณาซึ่งต้องผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหลาย

หน่วยงาน เช่น สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง สำนัก  

งบประมาณ ดังนั้นจึงต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน อีกประการหนึ่งคือ กฎหมายของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออก

พันธบัตร ซึ่งกำหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำตามหลักเกณฑ์ และ

แนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับหน่วยงานเอกชนอื่นที่ออกพันธบัตร กล่าวคือ ถ้าหาก

หน่วยงานเอกชนใช้งบการเงินอย่างไร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องใช้  
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หลกัเกณฑเ์ดยีวกนั แตใ่นความเปน็จรงิแลว้งบการเงนิของทอ้งถิน่ทำใหเ้ปน็ปจัจบุนัยาก 

และต้องผ่านการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินก่อน   

ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้ระยะเวลานาน  

 = ขั้นตอนการดำเนินงานยุ่งยากซับซ้อน ขั้นตอนในการออกพันธบัตรมีความยุ่งยาก

ซับซ้อนมากกว่าการกู้เงิน และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาก ทั้งค่าใช้จ่ายในการ

จ้างที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย และนายทะเบียน ซึ่งเป็นรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นมากกว่า

การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินตามปกติ 

2.สมรรถนะขององค์การและเจ้าหน้าที่

 = เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำพันธบัตรเพราะถือ

เป็นเรื่องใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย และต้องอาศัยความรู้และความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการวางแผนการดำเนินงานต่างๆ จะสังเกตได้จาก กรณีของ

กรุงเทพมหานครนั้นจำเป็นที่จะต้องจ้างที่ปรึกษาเข้ามาดูแลและศึกษากระบวนการ

ทำงานต่างๆ เพราะเจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ การวางแผน และการดำเนินการเกี่ยวกับการ

ออกพันธบัตรท้องถิ่น 

3.เจตนารมณ์ทางการเมือง

 = การกู้เงินมาดำเนินโครงการเพื่อสร้างคะแนนนิยมกล่าวคือ ผู้บริหารบางแห่งใช้

วิธีการกู้เงินมาดำเนินโครงการต่างๆ จำนวนมาก เพื่อสร้างคะแนนนิยมของตน   

โดยละเลยถึงความสามารถในการชำระคืน และสถานะทางการคลังของท้องถิ่น ส่งผล

ให้เกิดผลผูกพันในระยะยาว 

 = ความสนใจของผู้บริหารท้องถิ่นจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผลสำรวจเบื้องต้นพบว่า 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ (ทุกประเภท) ขาดความสนใจหรือไม่มีมี

แผนการในการกูย้มืเงนิและการจำหนา่ยพนัธบตัร กลา่วคอื องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ส่วนจำนวนกว่า 490 แห่ง หรือร้อยละ 65.1 ไม่สนใจกู้ยืมเงินและจำหน่ายพันธบัตร 

ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนเพียง 171 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 

22.7 เท่านั้นที่สนใจกู้ยืมเงิน รวมทั้งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียง 5 แห่ง

เท่านั้นที่มีความสนใจในการจำหน่ายพันธบัตร 

ข้อเสนอแนะการกู้ยืมและพันธบัตร

1.ข้อเสนอแนะเชิงหลักการ

 = การกู้ยืมเงินควรพิจารณาจากความสามารถในการชำระคืนและความสามารถ

ทางการคลงัมากกวา่จำกดัการกูย้มืจากประเภทขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

กล่าวคือ การอนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้ยืมเงินควรพิจารณาจากความ

สามารถทางการคลัง และความสามารถในการบริหารหนี้มากกว่าจำกัดการกู้ยืมจาก

ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะฉะนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเชิง  
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หลักการว่า การพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้เงินให้พิจารณาจากสถานะ

ทางการคลังของท้องถิ่น จำนวนเงินกู้ โครงการที่กู้ยืมเงิน และความสามารถในการ

ชำระคืน โดยไม่ควรใช้ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นปัจจัยกำหนดว่า

ท้องถิ่นแห่งใดสามารถกู้ยืมเงินได้ 

 = สร้างค่านิยม ว่า “การก่อหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรอยู่บนฐานของ

ความคุ้มค่า ผลตอบแทน และผลประโยชน์ที่จะได้รับ” เนื่องจากการก่อหนี้ก่อให้เกิด

ผลผูกพันระยะยาวในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ดังนั้นผู้บริหารท้องถิ่นควรมี  

ค่านิยมในการกู้ยืมเงินที่ดี โดยเลือกลงทุนในโครงการที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ระยะ

ยาว หรือมีผลตอบแทนที่คุ้มค่าเพียงพอต่อการชำระคืนหนี้ 

 = การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เนื่องจากการกู้ยืมเงิน

เปรียบเสมือนการนำเงินในอนาคตมาใช้ ซึ่งผู้รับผิดชอบภาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย  

ก็คือประชาชนผ่านการจัดเก็บภาษี โดยประชาชนควรเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอน

เริ่มต้นเพราะจะส่งผลให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงเหตุผลในการกู้ยืมเงิน และ

เป็นการสร้างระบบการกำกับดูแลโดยประชาชนซึ่งเป็นวิธีการที่ยั่งยืนกว่าวิธีการอื่น 

2.ข้อเสนอแนะเชิงกฎหมาย

 = เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทกู้ยืมเงินได้โดยพิจารณา

จากสถานะทางการคลัง ความสามารถทางการคลัง ความสามารถในการบริหารหนี้ 

และความสามารถในการชำระคืนหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 

 = เพิ่มตัวแทนของฝ่ายท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญด้านการพิจารณาสินเชื่อเข้าไปใน

คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้เนื่องจากคณะกรรมการที่พิจารณาการกู้เงินของ

ท้องถิ่นไทยในปัจจุบันนี้คือ “คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ระดับจังหวัด” ซึ่งประกอบ

ไปด้วย ข้าราชการประจำ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด คลังจังหวัด 

สรรพากรพื้นที่ พาณิชย์จังหวัด และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เป็นต้น ซึ่งแสดง

ให้เห็นว่าคณะกรรมการดังกล่าวยังขาดตัวแทนของฝ่ายท้องถิ่น และผู้เชี่ยวชาญ  

ทางด้านการพิจารณาสินเชื่อ เพราะฉะนั้นจึงเสนอให้เพิ่มตัวแทนของฝ่ายท้องถิ่น และ  

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพิจารณาสินเชื่อเข้าไปในคณะกรรมการชุดดังกล่าว โดยมี  

จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการพิจารณาสินเชื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้   

ความเหมาะสม และความสามารถทางการคลังของท้องถิ่นเพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับ

วินัยทางการคลัง ส่วนตัวแทนท้องถิ่นจะช่วยให้คณะกรรมการดังกล่าวทราบถึงความ

จำเป็นและความสำคัญในการขออนุมัติการกู้เงินมาดำเนินโครงการดังกล่าว 

 = ปรับปรุงหลักเกณฑ์กลางในการกู้ยืมเงินและออกพันธบัตรท้องถิ่น ให้มีความ

ชัดเจน และรัดกุม อีกทั้งยังควรเป็นหลักเกณฑ์เดียวที่ครอบคลุมองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นทุกประเภท เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ง่ายต่อการบริหารจัดการ และ

การกำกับดูแล โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติการกู้เงินต้องคำนึงถึงฐานะทาง  

การคลังและประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการเป็นหลักตามหลักการของ
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การก่อหนี้สาธารณะ รวมทั้งพัฒนากลไกการกำกับดูแลการก่อหนี้ที่เหมาะสมและ

รัดกุม อีกทั้งยังควรมีหน่วยงานกลางที่ดูแลเกี่ยวกับการกู้เงินและออกพันธบัตรของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ แต่ในขณะเดียวกันจะต้องไม่เป็นการควบคุม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากเกินไป รวมทั้งการแก้กฎหมายหรือระเบียบต่างๆ   

ที่เคยเป็นข้อจำกัด ให้กลายเป็นกฎหมายหรือระเบียบที่เปิดโอกาสให้สามารถกู้เงิน

หรือออกพันธบัตรได้ แต่อย่างไรก็ตามต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส   

ความชัดเจน ถูกต้อง รัดกุม และอยู่ภายใต้กฎหมายหรือการกำกับดูแลท่ีเหมาะสม 

 = การกู้ยืมเงินภายใต้เงื่อนไข โดยมีกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลและติดตามการก่อหนี้

เพื่อไม่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อหนี้มากเกินไปจนกระทบต่อความมั่นคง

ทางการคลัง และฐานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจาก  

การศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศบางแห่งมีการก่อหนี้หรือ

ออกพันธบัตรที่ล้มเหลว ส่งผลให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อฐานะทางการคลัง โดยอาจ

กำหนดเงื่อนไขด้วยการกำหนด “เพดานในการก่อหนี้” เพื่อไม่ให้ท้องถิ่นก่อหนี้มาก

เงินไปจนอาจส่งผลกระทบต่อวินัยทางการคลังในอนาคต รวมทั้งการกำหนด 

“ประเภทโครงการที่สามารถกู้ยืมเงินไปดำเนินการ” ว่าควรเป็นโครงการที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์ในระยะยาว มีผลตอบแทนในอนาคต และสามารถจัดหางบประมาณเพื่อ

ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ 

3.ข้อเสนอแนะเชิงสมรรถนะองค์การ

 = จัดทำ“คู่มือการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” พร้อมทั้งอบรมและ  

ให้ความรู้เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจใน  

หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการกู้ยืมเงินมากขึ้น ส่วนการออกพันธบัตรของท้องถิ่นนั้น  

มีความซับซ้อนมากกว่าการกู้เงินจากกองทุนและสถาบันการเงินต่างๆ เพราะฉะนั้น

จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการอบรมให้ความรู้เพื่อให้ทราบถึงหลักการ   

วิธีการดำเนินงาน และข้อจำกัดต่างๆ 

 = การตั้งที่ปรึกษา หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุน   

การบริหารหนี้ และการออกพันธบัตรท้องถิ่น 

 = การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการออกพันธบัตร เนื่องจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยยังขาดประสบการณ์เกี่ยวกับการออกพันธบัตร รวมทั้ง

การออกพันธบัตรยังต้องอาศัยเงินลงทุนจำนวนมาก ประกอบกับฐานะทางการคลัง

ของท้องถิ่นยังไม่มีความเข้มแข็งมากนัก เพราะฉะนั้นในขั้นตอนการปฏิบัติอาจใช้วิธี

การร่วมมือกันระหว่างท้องถิ่นในการออกพันธบัตรเพื่อช่วยให้การออกพันธบัตร  

ลดความเสี่ยงลง และมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

 = ใหค้วามรูด้า้นการบรหิารหนี้โดยการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่ 

มีความรู้ความสามารถในการบริหารหนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การบริหารหนี้ของ

ท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการคลังในอนาคต 
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ExecutiveSummary





FiscalDecentralizationtothelocalorganizations

Finance is the key in the management of local organizations. Potential local 

governments can finance public services to meet the demands and needs of the 

people in the region. Creating new forms of public services or innovations in public 

services are to improve the quality of public services. Capability in finance is an 

important aspect of the local government to provide relevant public services to 

restructure qualities of local life. A strong financial status among local governments 

represents the success of fiscal decentralization. Local governments with the 

potential have to include strong fiscal management and financial independence. It 

means local governments have local sovereignty to find their own sources of 

revenues and free from dependence on subsidies from the central government. 

Fiscal decentralization to local governments by the Constitution of the 

Kingdom of Thailand, 2540 B.E and the Constitution of the Kingdom of Thailand 

2550 B.E, contributes more financial sources to local governments resulting in 

fiscal or revenue increase. Most of the revenues in local governments come from 

the central government’s collection and subsidies. Local governments’ revenue 

collection was quite low compared to the total in the year 2008-2013, less than 

20 %. It means that the local revenues cannot create fiscal self-reliance among 

local governments and they continue to rely on the central government’s subsidies. 

Local governments lack freedom in finance due to the subsidy’s purposes 

controlled by the central government and the funding amount is not sufficient to 

local development. 
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StudyonInnovationinLocalGovernment’sRevenue:

College of Local Government Development, King Prajadhipok’s Institute, and the Asia 

Foundation have recognized the importance of the financial situations among the local 

governments as discussed above. Therefore, the joint study on “Policy Proposal of Innovation 

in the Local Government’s Revenue” has occurred with the main objective in offering a new 

approach to the development of the local government’s revenue in order to promote the 

practice of the policy in the future. 

P	ScopeoftheStudy

Due to the current financial structure of the local government, this study aims to 

synthesize 4 resources of the local government’s revenues as the follows: 

1. User Charges 

2. Local Public Enterprises and Social Enterprises 

3. Local Economic Development 

4. Loans and Bonds  

The development of the local government’s revenue in these four categories can be 

preceded by a local government itself. This is also consistent with the principles of Fiscal 

Decentralization to Local Government. When the collection of the local revenue in these four 

categories increases, the local government reduces its dependence on funding from the   

central government. The local government can become more fiscally independent. If the local 

government’s revenue is in a relatively large proportion, it will reflect better fiscal stability of the 

local government. 

The development of these four revenue categories has never been the focus among 

local governments because it has not been clearly introduced through any research or 

academic proposal. This study, then, focuses on providing the clear understanding in these 

four categories of local revenues and the introduction of innovations for the development of the 

revenue for the better practice in the future. 

P	Method

Five aspects of the method: 

1)LiteratureReview

 The researchers have studied the concept and principles of 4 revenue sources: User 

Charges, Local Public Enterprises and Social Enterprises, Local Economic Development, and 

Loans and Bonds. Moreover, the local and international studies of these four revenue sources 

as well as the relevant laws and regulations to the revenue have been included in this study. 
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2)FieldSurvey

 The questionnaires were sent to Provincial Administrative Organization, Municipality, 

and Subdistrict Administrative Organization with both large and medium size. The total 2,586 

questionnaires were sent out and 753 of them were returned, consisting of 41 Provincial 

Administrative Organizations, 658 Municipalities, and 53 Subdistrict Administrative 

Organizations. The questionnaire is divided into seven parts: Part 1: Overview of the 

Organization, Part 2: Collection of User Fees / Charges, Part 3: Local Public Enterprises and 

Social Enterprises, Part 4: Economic Development, Part 5: Loans and Bonds, Part 6: 

Limitation and Issue, and Part 7: Suggestions. The questionnaire aims to explore the previous 

focus and future interest of local governments on the development of the four revenue sources.  

3)FocusGroups

 The seminars with the focus groups were to brainstorm the ideas from two target 

groups: (1) the local governments, held 0n 30-31 July 2014, with the participation of 26 

local governments, and (2) the involved government agencies, held on 23 January, 2015, 

with two participating agencies including the Department of Local Government and the 

Committee of Decentralization. 

4)PublicHearing

 After drafting the guidelines for the development of the four local revenues, the 

researcher presented the research finding in order to receive feedbacks for the review of the 

proposal. The public hearing was held on 20 January 2015, with 89 participants comprised 

of 65 representatives from local government and 14 representatives from The Asia 

Foundation and 10 representatives from the press agencies. 

5)WorkshopforFeasibility

 The researchers conducted a workshop on innovation for the development of the local 

revenues in order to educate the interested local government who is ready to put it into action. 

The main objective of the workshop is to create a better understanding among the local 

governments on the principles and guidelines in the development of the local government 

revenues according to the results of this study as well as to inspire or encourage the interested 

local government who is ready to be the pilot site of the practice. The workshop was held on 

20-21 March 2015 with the 80 participants consisting of local government leaders and 

officers such as Administrative Assistant, Deputy Chief, Office Director, Division Director, 

Fiscal Analyst Officer, General Administration Officer, Policy and Planning Analysis Officer. 
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NewApproachtotheDevelopmentofLocalGovernment
Revenue

4 categories of the Local Revenues:  

1) User Charges 

2) Local Public Enterprises and Social Enterprises 

3) Local Economic Development 

4) Loans and Bonds  

1.UserCharges

Definitionandconcepts:UserCharges

=Definitionof“UserCharges”

	 “User	Charges” in the context of the local management is made up of four key 

aspects: 

 1) The charge of obtaining or using public services; 

 2) The charge paid by the user of the public services; 

 3) The public services provided by the local government; 

 4) The public services compliant with the responsibility of the local government. 

 In short, “User Charges” is the collection of local revenues from the use of public 

services provided by the local government. 

=AdvantagesofUserCharges

 The User Charges is a way for the development of local government revenue by 

helping the local government increase its revenues and balance between the revenue and the 

expenditure, leading to better self-reliance. Other advantages are: 1) Promote the efficient 

use of local natural resources to provide public services; 2) Realize the actual amount of the 

local demand for public services; 3) Create public awareness on savings resources of public 

services to reduce wasteful consumption; 4) Demonstrate the transparent management of 

public services through the actual costs and values of the public services, and 5) Exclude 

people who do not use the public services from irrelevant costs.      

=Limitationsontheuseofpublicservicecharges

 Besides advantages, there are some limitations in this revenue collection: 1) Not 

suitable for certain types of public services that can not specify the use in units or those that 

come with high costs; 2) Limited access to public services; 3) Conceived as double taxation; 

and 4) Lack of public collaboration to pay the fees of public services. 
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TheCollectionofUserChargesbylocalgovernmentsinothercountries

=Condit ionsandTermsforCol lect ionoftheUserChargesby local

governmentsinothercountries

 User Charges is a major source of revenues for local governments in many countries. 

Local governments in many countries have tried to develop User Charges consistently, which 

is evident in the steadily rising fees. For example, in 2000 the municipalities in Canada had 

revenues from User Charges up to 21.3 %, a 12 % increase from 1990. In 2001, the 

municipalities in the United States had revenues from User Charges up to 41.9 %, a 40.8 % 

increase from 1991. The increase of User Charges was mainly caused by the decrease of 

government subsidies to the local government. The increase of the property tax rates tends to 

affect the political votes, but the development of the User Charges does not. Most people are 

willing to pay User Charges rather than a tax. 

=TypesofPublicServicesprovidedbylocalgovernmentsinothercountries

andUserChargesofpublicservices

 Local governments in the United States, Canada and Czech Republic possess a 

larger scope of authority than Thai local administrative organizations. Local governments of 

these foreign countries have to provide different public services from those of Thailand such as 

electricity, water energy, gas for heaters, swimming lessons, tennis lessons, skateboarding 

lessons, summer camps, spa service, public space rental for product sale/ movie shoot/ 

street show/ sport game/ cultural exhibit, ambulance service, medical care, mental health 

care, and public transportation 

=RatesofUserChargesforthePublicServicesinothercountries:

 Although the primary purpose of User Charges in the United States is to develop local 

revenues, local governments maintain fair and equal access to public services for all citizens 

by dividing User Charges into 3 types. 

  TypeI: User Charges equal to the cost of providing the service 

  TypeII: User Charges equal to the cost of providing the service for certain groups of 

citizens, but lower than that for another group of citizens such as the elders, children, 

and non-profits  

  TypeIII: User Charges lower than the cost of providing the service. 

 Moreover, each type of User Charges may vary according to times, users, and 

demands.  
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TermsandConditionsofUserChargesfortheUseofLocalPublicServicesin
Thailand

=TheActonUserChargesfortheUseofLocalPublicServicesinThailand

 The authority of Thai local governments in the collection of User Charges mainly 

relies on these 8 following Acts: 1) The Act of Decentralization to Local Government, 2542 

B.E; 2) the Provincial Administration Act, 2540 B.E, the Amendment (No. 4), 2552 B.E;   

3) the Municipal Act, 2496 B.E, the Amendment (No. 13) 2552 B.E; 4) The Subdistrict 

Counci l and Administrat ion Act, 2537 B.E , the Amendment (No. 6), 2552 B.E;   

5) The Bangkok Administration Act, 2528 B.E; 6) The Pattaya City Administration Act 2542, 

the Amendment (No. 2) 2552 B.E; 7) the Municipal Act, the Amendment (No. 3) 2534 

B.E; and 8) the Regulations of the Ministry of Interior on the Provincial Administration on User 

Charges for the user of public service provided by Provincial Administrative Organization 2541 

B.E; and other relevant Acts.  

 Currently, local governments have the authority to levy up to 30 categories of User 

Charges as defined in the E-LAAS (Electronic Local Administrative Accounting System), but 

which categories are implemented depends on what kinds of public services local governments 

provide. 

=LocalRevenuesfromUserChargesinThailand

 After considering the overall situations of local revenues, the fiscal year 2008-2013 

showed a low proportion, less than 3% of the total revenue from fees, fines, permits, utilities, 

and Local Public Enterprises. The revenue is not likely to increase each year. 

 If considering the revenues through types of local governments including Provincial 

Administrative Organization municipalities, Bangkok, and Pattaya City (Information from Fiscal 

Policy Office: No data from Subdistrict Administration), the fiscal year 2008-2013  showed 

that Pattaya City had the largest proportion of User Charges with a yearly average of 11.83 % 

because Pattaya City’s revenues from wastewater treatment service were very high. The 

second highest of the revenues is municipalities with a yearly average of 3.4 %. The third 

highest of the revenues is Bangkok with a yearly average of 1.93 %. The last rank of the 

revenues is Provincial Administration with a yearly average of 0.47 %. 
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Table1:Local Revenues 2008-2013 

Revenues 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1.LocalCollection 17.22 19.17 18.49 15.97 15.30 14.91

1.1 Tax 12.26 13.36 13.36 11.31 10.83 10.44 

1.2 Others 4.96 5.81 5.14 4.66 4.48 4.47 

1.2.1 Fee, Fine and Permit 1.64 2.59 1.55 1.65 1.52 1.62 

1.2.2 User Charge and Commerce  0.19 0.23 0.22 0.31 0.23 0.18 

1.2.3 Property Fee 2.20 1.90 1.29 1.31 1.66 1.71 

1.2.4 Miscellaneous 0.92 1.07 2.07 1.31 1.02 0.93 

1.2.5 Bond  0.01 0.03 0.02 0.09 0.05 0.02 

2.CentralCollection 37.98 35.20 34.83 40.49 37.69 36.06

3.Subsidy 12.68 15.15 16.67 16.18 16.95 17.51

4.Grant 32.12 30.48 30.00 27.36 30.05 31.50

Total(1+2+3+4) 100 100 100 100 100 100

Source: The Fiscal Policy Office 

 

=	TypesofPublicServiceswithUserChargesinThailand

 This study conducted the survey throughout the country included 753 local 

administrative organizations consisting of 41 Provincial Administrative Organizations, 658 

municipalities, and 53 large Subdistrict Administrative Organizations. The data show that:  

 Most local governments are accounted for 26.1 % of User Charges from the public 

service in two categories: 1) Environmental Service including trash collection, trash disposal, 

sewage collection, waste water treatment, and 2) Sign / Advertisement Fee.  The second 

rank is 19.6 % of the revenues from the slaughterhouse / animal sheds. The third rank is 

14.3 % of the revenues from utility services including water, electricity and ground water. The 

fourth rank is 8.8 % of the revenues from public health service. The fifth rank is 5.9 % of the 

revenues from education fees. 
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Figure1: Top Five of Local Revenues 

Source: Researcher 

 

ResearchFinding:LimitationsoftheUserChargeCollectionbyLocal

Governments

Two important factors limit the development of the local revenues: 1) legal restrictions, 

and 2) disproportion of the cost and the revenue. The details are as follows: 

= LegalRestrictions:thelawisnotconducivetothecollectionofUserCharges.

 The law is not conducive to the collection of User Charges due to two main reasons:     

1) the law interpretation, and 2) the provisions of the law. 

 1)LawInterpretation

  The interpretation of law related to the collection of User Charges limits the 

authority of the collection and the means of the collection. Some interpretation of the law in 

some local governments suggests no authority of providing certain kinds of public services and 

collecting the User Charges by local governments such as Counter Service Fees and 

Environmental Maintenance Fees from tourists. Furthermore, the interpretation of the law limits 

the means of the collection. Local governments cannot apply alternative approaches to collect 

User Charges for certain types of public services such as selling disposal trash bags instead of 

collecting fees, and recruiting private sectors to collect parking fees for private parking. 
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 2)TheProvisionsoftheLaw

  According to the law, there is a limit of the local government’s authority in 

collecting User Charges. For example, local governments have the authority to collect fees for 

waste and sewage collection, but have no authority to collect waste disposal fees. 

=	Disproportionbetweenthecollectionoftherevenueandthecost

 Most local governments have fewer incomes from User Charges than costs of 

providing the public services. Although the provided public services are on the basis of the 

necessities regardless of profit, the proper collection of User Charges is necessary to maintain 

the financial status of the activities. The disproportion of the collection of the revenue and the 

cost affects local governments to be less self-reliant in a fiscal status and continue to rely 

primarily on the federal budgets. The major factors of the disproportion are: 1) local 

governments are hesitating to collect more or higher User Charges because of its concern to 

the voting; 2) the common adoption of User Charges below costs is to give a public access to 

all groups of citizens; 3) local governments avoid the collection of User Charges because of 

its complicated process; and 4) local governments are unable to cover all User Charges 

because of the lack of the local people’s collaboration to pay the charge. 

=	SuggestionsontheCollectionofUserChargesfrompublicservicesprovided

bylocalgovernments

 User Charges is very important for the development of local revenues. This study has 

suggested in three areas: 1) Principles of the Revenue 2) Potential Methods for the Collection 

of User Charges, and 3) Principles of the Organization. The details are as follows: 

1)PrinciplesoftheRevenue

This study presents the basic principles to conduct User Charges by local governments 

to serve as a channel for the development of the revenue. However, the public interest must 

be taken into account at the local level with fairness and equality in access to public services 

of all target groups. 

Moreover, the implementation of User Charges has 3 key components: 1) Types of 

Public Services; 2) Rates of User Charges for Public Services; and 3) Structure of User 

Charges for Public Services. This study has proposed the principles as the follows. 

1)TypesofPublicServices

 1.1 Local governments should precede the development of User Charges from the 

public services compliant with the law. 
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 1.2 Local governments should pass the local ordinances on User Charges. Local 

governments already have the authority to do so, but public interest at the local level must be 

taken into account by providing equality of access to public services of all target groups. 

2)RatesofUserChargesforPublicServices

 2.1) When the rates of User Charges are considered, the public interest must be 

taken into account with the equality of access to public services of all target groups as well as 

the necessities for the people’s livelihood. According to these principles, this study has 

proposed three forms of User Charges to be used in the process of imposing User Charges as 

the following: 

  FormI:The rate equal to the cost of providing the public service to enhance the 

quality of public services to the better standard 

  FormII:The rate equal to the cost of providing the public services for certain 

groups of citizens, but lower than that for other groups of citizens such as the 

elders, children, and non-profits, suitable for secondary public services that can 

be provided as individual units 

  FormIII:The rate lower than the cost of providing the public services, suitable 

for primary public services that cannot be provided as individual units 

 2.2) Subsidies to the cost of providing public services  Local governments should 

subsidize the costs of providing public services relevant to public interest in the proper 

proportion to serve the group of citizens with lower incomes and limited access to primary 

public services. 

3)StructureofUserChargesfrompublicservices

 The structure of User Charges includes a variety of public service such as a single 

rate and sliding rate proportional to the volume of the services, or based on the time of the 

services or user groups. Local governments can impose the structure that suits the types of 

public services. 

2)SuggestionsofthepotentialimplementationforthecollectionofUser
ChargesforPublicServices

This study proposed these following User Charges to be implemented 1) Solid Waste 

Management Fee 2) Wastewater Treatment Fees 3) Car Parking Fee 4) Special Service, 

and 5) Natural Attractions.  These public services have potential to the development of local 

revenues. 
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All of the revenue collections proposed in the study have been implemented and very 

common to most local governments and they are relevant to the development of local 

revenues. For example, solid waste management, wastewater treatment, and car parks are 

important public services today especially in expanding areas of cities. 

When local governments enhance the quality of the services as an alternative to the 

people with purchasing power to reduce the congestion of the public services, local 

governments should raise the rate of User Charges as the means for the development of local 

revenues. However, the increase of the rate must be fair with only intentions in provision of 

public services to citizens, not the profits, with regard to the fairness and equality of access to 

public services for all citizens. In the development of local revenues, local governments should 

rely on existing local natural resources such as forests, waterfalls, and hot springs. User 

Charges can be collected from the use of the local natural resources, compatible with User 

Pays Principle. In addition, the collection will stimulate the public’s awareness and appreciation 

of the local natural resources. 

This study presents 5 cases of the imposition of the public service in order to provide 

concrete ideas in the development of local revenues in each category. The details are as 

follows: 

1)SolidWasteManagementFee

 This study presents a case of Solid Waste Management Fee in Takhli District, 

Nakhon Sawan Province. The fees are set forth in the ordinance of Takhli District on the 

management of sewage and solid waste (2552 B.E). The fee rates are based on the amount 

of solid waste or sewage and the user group. The municipality collects the fees along with 

water utility fees because the municipality also provides tap water to households. The fees can 

be collected thoroughly from every household enhancing the development of local revenues. 

 Local governments can develop the local revenues with fees of waste management if 

the law is amended in order to provide the authority to all local governments to collect fees for 

waste management or other alternative means to collect related revenues such as selling trash 

bags. 

2)WastewaterTreatment

 This study presents a case of Wastewater Treatment Fees in Pattaya City. Since 

Pattaya City is the county with the pollution control law. It charges a fee for wastewater 

treatment according to the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality 

Act (2535 B.E), and the fees under the control of the National Environmental Board. Pattaya 

City has several provisions regarded to wastewater control and treatment service. The latest 
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provision is Pattaya City Act on the Control and Wastewater Treatment Service (2545 B.E), 

with the rate of the fee. 

3)AutomobileParkingService

 This study presents a case of Car Parking Service in Bangkok. The service fees are 

divided into 2 groups: 1) a fee to park automobile beside the roads in all 66 areas and 2) a 

fee to park in parking buildings in 2 areas—Talad-Yod and Banglampoo Building in Phra 

Nakhon District as well as Suanmali Markets and Chalermkhet 2 in Pom Prap Sattru Phai 

District. The collection of the fee in Bangkok, authorized by The Act on Regulating Automobile 

Parking in Municipality and Sanitary (2503 B.E), the amendment No. 2 Act (2535 B.E) and 

the Bangkok Automobile Regulating (2536 B.E), with the rates of the fee. 

 The amendment of the law to allow local governments to collect automobile parking 

fees will be another way in the development of the local revenues. Local governments may 

arrange the collection of parking fees by the private sector and Subdistrict Administrative Office 

holds the authority to regulate automobile parking and the collection of the fee. 

4)SpecialPublicservices

 This study presents a case in the collection of the fee from the use of the Udon Thani 

Stadium. The stadium is very modern and inclusive. Those who wish to use the stadium must 

be registered as a member and charged membership fees. The municipality has set rates by 

age groups of users. The stadium includes Futsal Court, Soccer Filed, Multi-purpose Gym, 

Yoga Room and free space around the stadium. Moreover, there is an additional membership 

fee for the maintenance of the facility. The fees are based on the time of the service. The 

management of the stadium and the collection of the fees are subject to the practice of using 

sports facilities and sports equipment of Udon Thani (2555 B.E). 

5)NaturalAttractions

 This study presents a case of the collection of the fee from natural attractions— 

Saphan-Yoong Hot Waterfall under the restriction of Khlong Tuam Niea Subdistrict, Khlong 

Tuam District, Krabi Province. The Subdistrict Administrative Office has issued the Act on the 

Management of Saphan-Yoong Hot Waterfall to administer the operation of Saphan-Yoong 

Hot Waterfall by the Executive Committee Board made up of the chairman and the officers of 

Khlong Tuam Niea Subdistrict. The board makes a decision for the rate of the user fee, vehicle 

fee, pool access fee, hot shower fee, natural hot water pool fee, accommodation rental, and 

building rental. 
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3)SuggestionsforLocalOrganization

To promote the development of local revenues by enhancing the capability of local 

government organizations, three aspects are suggested for the organizations: 

1. The central government should establish understanding and motivation for the 

development of local revenues in order to allow local governments to realize the importance of 

revenue collection and become more financial reliant.  

2. The central government should enhance the capabilities of local organizations by 

founding better understandings and relevant skills in the process of conducting fees among 

local officers. This is another way to help increase more local revenues. 

3. Local governments should raise awareness of the public on User pays Principles to 

allow local people to understand the need of the fee collection and become willing to pay for 

User Charges leading to the development of local revenues. 

 

2.PreparationoftheLocalPublicEnterpriseandSocial
EnterprisefortheLocalOrganization

The development of local revenues is to create sustainable financial independence 

among local governments. The sustainability means local governments are capable of 

providing public services with their own revenues. However, current local governments in 

Thailand mostly rely on the subsidies. In 2013, local governments received the subsidies up 

to 219,039.74 million baht, or 41.3 % of the total local revenue. Local revenues collected by 

local governments were accounted for only 8.78 % of the total revenue. 

Another way for the development of local revenues is to promote Local Public   

Enterprise (LPE) and Social Enterprise (SE) However, the operation of these enterprises is 

unclear to Thai local governments. Therefore, it is necessary to study these Local Public 

Enterprise and social affairs through local and international case studies in order to learn the 

potential of the enterprises to be applied in the future. 

DefinitionandConceptofLocalPublicEnterpriseandSocialEnterpriseas
wellasPublicService

The concept of Local Public Enterprise and Social Enterprises as well as public services 

includes two aspects: 

1)LocalPublicEnterprise(LPE) is a local business established to perform the public 

service for the development of local revenues. Local Public Enterprise is competing with the 
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private sectors. However, this local public service with Local Public Enterprise profit must 

operate in 3 types: 

 = Independent operation separated from the local government’s operation as 

non-entity; 

 = Operations through the enterprises as a legal private entity, local governments 

as shareholders with authority of governance (the most popular operation), and 

operated with the concept in CSR (Corporate Social Responsibility - CSR) 

 = Operations through the enterprise of the local public entity separated from the 

local government organization, but funded and controlled by the local 

government. 

2)SocialEnterprise(SE) is a business that does not aim for the maximum profit for the 

shareholders different from a private company, but its operation is to meet social and 

environmental demand of the community or local members such as publ ic service 

development, economy development, community development, and public care.  Social 

enterprises must be self-reliant, not the burden of central and local governments, and add 

more flexibility in the public services. The personnel in the service of Social Enterprise and the 

user should have close relationship and engage in the operation of the enterprise. The social 

enterprises may include: 1) Social Affairs, directly initiated by the local government, or   

2) social affairs of the private sector, supported by local governments. 

4 Types of Structure of Social Enterprise as a Legal Entity: 

 = Employeeownership

  The members of the organization are the shareholders and run the operation of the 

social affairs. 

 = Co-operatives

  The organization is established by the Co-operative Act and operated through 

shareholders by the principles of democracy. 

 = SocialFirm

  The organizat ion is an incorporated company under the laws of business 

establishment and aims at activities relevant to public interest only. 

 = TradingCharity

  The organization is a foundation established under the laws of the foundation. The 

foundation can carry out activities for Local Public Enterprise or for profits and the 

profits from the operation will be used for social development. 

The goals and objectives of operating Local Public Enterprise and Social Enterprise by 

the local governments must be taken into account before selecting types of public services. 

The 4 dimensions are to be considered: 
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 = Typesofpublicservices suitable for the form of a Local Public Enterprise or Social 

Enterprise 

 = LevelofProfits Considering types of public services in the form of Local Public 

Enterprise and Social Enterprise is to make the operation the most effective. The 

maximum profit is not restricted in some public services in line with market forces and 

competitive with the private sectors (such as land rent to the private sectors) while 

some types of public services are restricted in the pursuit of maximal profit because 

of public interest (such as bus fees). 

 = ProspectiveCustomersorMembersofPublicservices Considering that types of 

public services in the form of Local Public Enterprise and Social Enterprise is to 

identify the targeted group of customers or members whether they are specific groups 

(disabled, low-income women, children, etc.), or all groups. 

 = CompatibilitybetweentypesofpublicservicesandLocalPublicEnterprise/Social

Enterprise.The Local Public Enterprise and Social Enterprise are different in the 

objective of the organization and operation such as funding process and profit 

exploitation. If the types of public services require a lot of funding through the market 

system, gains a lot of profits, or emphasizes highly on business, the enterprises may 

be conducted in the form of corporate instead of foundation. If the enterprise requires 

the nature of the equal involvement from stakeholders, the cooperative is suitable 

since the members of the organization can vote equally unlike corporate that the 

number of votes depends on the number of the shares. 

 

FindingsregardingtheLocalPublicEnterpriseandSocial
EnterpriseoftheLocalGovernmentinThailand

Local governments in Thailand have the authority to precede the Local Public Enterprise 

compatible with the legislation as the follows: 1) the Provincial Administration Act 2540, 

section 50; 2) the Municipality 2496, Section 51 (9), Section 54 (12), Section 57, 

Section 57 (bachelor) and Section 61; 3) The Council and Subdistrict Administrative 

Organization Act 2537, Section 68 (11); 4) Bangkok Administration Act, 2528, Section 97 

(3) of section 99 (5); 5) Pattaya City Administration Act, 2542, Section 62 (12), Section 

64 and Section 70; and 6) the Plan and the Process of Decentral izat ion to Local 

Governments 2542, Section 16 (7), Section 17 (15), and section 18. 

The Social Enterprise can be operated in two ways: 1) the Cooperative Form 

compatible with the Act 2542; 2) the Foundation Form compatible with the Civil and Local 
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Public Enterprise Code and the Regulations on the Foundation Registration and Operation 

2545 B.E Both acts do not prohibit the establishment of foundations and cooperatives by local 

governments. 

Overall, the operations of Local Public Enterprise by local governments are not very 

common and the operations often have unique forms as a unit in the structure of local 

governments. In a survey of all 684 local governments, the result shows that the majority of 

the 389 local governments, representing 51.7 % do not operate Local Public Enterprise, but 

there are 295 local governments, representing 39.2 % operate Local Public Enterprise.           

Figure2: the Number of Local Public Enterprise by Local Governments by the total and by 

types of local organizations 

Unit: %age (Number) 

Source: Researcher 

 

Although social enterprise initiatives of local governments in Thailand are not included in 

the observation and data collection, it is found that some local governments operate 

cooperatives but not for public services such as savings cooperatives. Only one operation of 

the foundation for public services by a local government is found called Taksin Rayong 

Foundation supported by the Rayong Provincial Administrative Organization for the 

management of Taksin Rayong High School. 

The establishment of Local Public Enterprise’s revenues by local governments is still in a 

low proportion when compared to the revenues collected by local governments and the total 

revenues of local governments. For example, 200 municipalities in 2013 had the revenues at 

only 370.28 million baht from the utility and Local Public Enterprises when compared with the 

revenues at 11,098.18 million baht collected by local governments. 
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Table2: Revenues from the Utilities and Commerce in Thailand 

Unit: Million Baht 

 

Year

Revenue
fromUtility

and
Commerce

Revenue
from

Property

Revenue
Collectedby

Local
Government

Totalof
Revenue

200 Municipalities  2013 370.28 1596.50 11,098.18 72,764.26 

Provincial Administrative Organization  2013 10.59 895.43 5,543.50 67,773.71 

Bangkok  2010 30.65 302.26 13,168.33 66,264.24 

Pattaya City  2010 4.67 30.72 429.33 1,912.53 

Source: The Fiscal Policy Office 

 

The situation and problems of the Local Public Enterprise and Social Enterprise in 

Thailand are as follows: 

1)LimitationofconductingLocalPublicEnterprisesduetotheinterpretationof

lawsandregulationsincluding:

 = The interpretation of the Act restricts the establishment of a Local Public 

Enterprise by local governments. Although local governments have authority to 

pass the law for the establishment or operation of a Local Public Enterprise in 

the local government council, but the law must be approved by the Minister of 

the Interior in the final stages such as the municipality under section 57 (TER) 

of the Municipality Act. 2496 B.E and Bangkok Administration Act, section 93, 

2528 B.E 

 = LimitonTypesofPublicServicesintheLocalPublicEnterprisedueto:

 1)  The law limits types of public services provided by local governments, as 

defined in the Legislation on Local Government Establishment and the 

Decentralization Act 2542 B.E, so there are certain types of public 

services that local organizations cannot operate.  

       2)  The interpretation of the law that allows a Local Public Enterprise to 

perform certain types of public services such as “Utilities” limits the 

scope of local public services that can be provided by local governments 

despite the actual need of the service. Some local authorities are not 

a l lowed to prov ide serv ices they need.  For example, Tambom 

Municipality is not allowed to provide housing service to relieve slum 

problems. The Municipal Act 2496 B.E only allows Muang Municipalities 

and City Municipalities  
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 = LimittoCompetewithPrivateSectors

   The Constitution 2540 B.E section 87 and the Constitution 2550 B.E Section 

84 (1) require the government to support liberal economy in the market forces 

and the government must not compete with private sectors. The operation of 

any types, competitive with the private sector to seek profits or to compete with 

private sectors already operated in the area, cannot be implemented by local 

governments according to the interpretation by the Council of State 2001. 

Council of State saw the action of competing with the private sector not 

possible because it was contrary to the Constitution 2540 B.E, Section 87, 

except for the conduct of local government to serve the needs of local people, 

but not for Local Public Enterprise profits despite its competition with the private 

sectors under section 87 of the Constitution. This interpretation has become 

the basis for consideration of the Department of Local Administration and other 

government agencies that provide local services to oversee the operations of 

Local Public Enterprises whether they are contrary to the provisions of the 

Constitution or not. 

 = LimitontheChoicesofLocalPublicEnterpriseandSocialEnterprise

      The forms of Local Public Enterprise established local governments are limited 

by law on two aspects: 1) the forms of Local Public Enterprises depend only 

on the types of local governments regardless of other factors including their 

availabilities, local budget, personnel, etc. For example, municipalities were 

authorized to establish 4 forms of enterprises (independently operating and 

establishing or holding more than 50 % of the total shares). In contrast, 

Tambon Administrative Organizations (TAOs) are only allowed to conduct only 

2 forms of establ ishment: independently operating and joint venture.   

2)  Unreasonable limit on the choices of the Local Public Enterprise. For 

example, the Pattaya City Administration Act 2542 B.E, Section 64 and 

Section 70 (4) does not allow the city to establish a Local Public Enterprise 

despite its promptness of the population and fiscal potential. 

 = LimitonEstablishmentandShareholdingoftheCompany

      Although the law allows local governments such as Bangkok, Provincial 

Administrative Organization, and Municipality to establish and hold the shares of 

Local Public Enterprises, the local governments avoid putting it into practice due 

to: 
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 < The Civil and Local Public Enterprise Code, Section 1097 on the 

Establishment of a Company requires that only an individual can found a 

company, making local governments with a status of “Legal Entity” not 

be eligible to found a company. 

 < The objectives of the company are to only conduct utility services. 

 < The proportion of shares owned by local governments in a Local Public 

Enterprise is overlapping in the total shares. The case of a municipality 

shall be counted only shares held by the local governments (Municipality, 

Subdistrict Administrative Organization, Provincial Administrative 

Organization, and Sanitary), but the total shares held by the other forms 

of local administration will not be determined.  In the case of Bangkok, 

government agencies are allowed (government agencies and other public 

enterprises), in addition to local governments, the rest can hold the 

shares of enterprises without limit. 

 < The lack of regulations or guidelines on the establishment of a company 

and shareholders obstructs the establishment of Local Public Enterprises 

by local governments.It is found that there are no rules or guidelines on 

the establishment or acquisition to support the legal establishment by 

loca l government . Unl ike the purchase and sa les of shares by 

government agencies, the guidelines have clearly defined on the 

regulations of Ministry of Finance on the sale and purchase of shares 

issued by government agencies 2535 B.E, section 24, paragraph 5 of 

the Budget Act, 2502 B.E 

 < The operations in the form of a limited company require administration by 

a board appointed by the shareholders. As a result, it is more likely that 

government employees or officials of local governments as well as their 

acquaintances will be appointed as the members of the board. Those who 

are appointed may not be qualified to the positions.    

 < The conflict of interests in the establishment is easy to occur. Since the 

Civil and Local Public Enterprise Code Section 1097 requires only the 

indiv idual to establ ish a Local Publ ic Enterpr ise, i t could al low 

administrators and local government officials who may be an individual to 

establish the enterprise to become only stakeholders holding all the 

power in legal issues. The Act on the Prevention of Corruption 2542 

B.E, Section 100, prohibits government officials to be a partner or 

shareholder in a corporate located in the same restriction as the officials. 
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 < There is a conflict between the laws on the establishment of a new entity 

and the Local Public Enterprise investment by local governments. 

Although the Provincial Administration Act, 2540 B.E, does not allow the 

Provincial Administration to establish the new entity, the Regulations of 

Ministry of Interior on the Local Public Enterprise operation of the 

Provincial Administration, 2541 B.E allow investment in Local Public 

Enterprises in a newly formed entity. 

2)Localgovernment’spotentialtorunLocalPublicEnterprisesandSocial

Enterpriseincludes:

 = TypesofLocalPublicEnterprisesandSocialEnterprise

      Most local governments have operated Local Public Enterprises under the 

management of their own structure because it is the most common form among 

local governments. The operation has been going on for a long time and it can 

be preceded immediately. As a result, the administration of these Local Public 

Enterprises lacks flexibility and cooperation or joint venture with other local 

governments or the private sectors. 

      Although the law does not prohibit local governments to operate Social Enterprise 

for the community development, its implementation exists very little among local 

governments. The operation in the form of Social Enterprise aims to resolve 

obstacles from regulations of the local governments that are not conducive to 

public services in order to improve mobility of the operation. However, it does 

not directly facilitate the collection of the revenues for the operation of these 

social activities. For example, the saving cooperative is established to collect 

the capital and income in the form of dividends to local government officials 

who are members. 

 = Creativityof“PUBLICSERVICE”throughLocalPublicEnterprise

      According to the study, the types of local public services operate in the form of 

Local Public Enterprise are confined to the common Local Public Enterprise 

purposes such as slaughterhouse, water utility, wastewater treatment, and 

pawn shop. Even though the laws allow municipalities to initiate other types of 

Local Public Enterprises, the survey shows very few initiatives. The results of 

the survey suggest that local governments operate market the most at the 

number of 100 or 13.3 %; the second is Pawn Shop at the number of 97 or 

12.9 %; the third is slaughterhouses at the number of 59 or 7.8 %; and the 

fourth is the water utility at the number of 53 or 7 %. 
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Figure3: the Most Common Local Public Enterprises Operated by Local Governments 

Unit: % (Amount) 

Source: Researcher 

 

 = LackofBudgetaryandFiscalPotential

  The Local Public Enterprises and Social Enterprise by local governments should 

be implemented when local governments are equipped with financial skills and 

budget potential. Many local governments especially small local governments 

lack the ability to maintain even the normal financial operation and need 

technical assistance in the areas of finance and budget. As the result, it is 

impossible for local governments to conduct Local Public Enterprises with the 

limited skills and expertise of Finance and Budget. 

 = LackofBusinessManagementSkillsandTechnicalExpertiseofPublic

Services

  Local Public Enterprises and Social Enterprise require knowledge and 

techniques of business operations to run the operations smoothly such as 

Finance and Accounting, Human Resources and Labor Relations, Strategic 

Management, Risk Management, Organization Management, Information 

Technology Management, and other relevant technical and specialized skills. 

However, knowledge of business management system is not common among 
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government agencies both central and local because of the habit of public 

administration that relies primarily on regulatory authority with no competition 

with others. 

 = LackofSkillsinHumanResourceManagementofLocalPublicEnterprises

  Local Public Enterprises conducted by Thai local governments are often limited 

in the form of organizational administration as the follows: 1) Limit the new 

hiring by The Local Administration Act 2542 B.E, section 35 requiring the 

payment of salaries and remuneration of civil staffs. Local employees must be 

paid from revenues not exceed 40 % of the annual budget resulting in the 

limited rate of the budget to hire staffs; 2) the rate of remuneration does not 

attract well-qualified personnel. The salary and wage in the standards of the 

local administration set by the federal standards are similar to or lower than that 

of civil staffs and other public and private sectors. 

3)PoliticalInterest

  A survey reveals that few local governments are interested or have plans to operate 

Local Public Enterprises. The study found that the majority --369 local governments or   

49 %-- ignored Local Public Enterprise operations due to the lack of political will coupled with 

legal and administrative restrictions by the structure of local governments in four aspects. 

 = IncomesfromLocalPublicEnterpriseactivitiesmayaffectthepopularityofthe

localadministration.

     The charges of the Local Public Enterprise applications such as utilities affect 

the well-being of individuals and may reduce the popularity of political 

candidates in the areas. Eventually, local governments cannot collect the actual 

revenues, but carry the cost of operations instead.   

 = Thelocalrevenuestructureexcessivelyreliesonsubsidiesfromthecentral

government.

  The proportion of subsidies for local governments in Thailand is more than 40 

% of the total revenue. Local administrators then give the priority to the 

subsidies from the central government. This becomes “Main Principle” of the 

local administration rather than developing their own revenues. 

 = Thecommonbeliefisthat“Losstothepublicisimperativeandunavoidable.”

      Operations of public services by many local governments may be in loss or gain 

less due to the public interest in order to not become a burden to the public. 
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For example, a water utility is provided in low price and there are no charges 

for many kinds of public services. In the view of local governments, the loss of 

providing public services is unavoidable, but the loss can be relieved without a 

serious threat to the public. 

 = Intentwithoutbudgetsandlegislation

      There are many cases where local governments are looking forward to 

operating Local Public Enterprises in accordance with the political, Local Public 

Enterprise intent, but a limited budget and the lack of funding, legal support 

undermine the spirit of Local Public Enterprise operations at the very start. 

Figure4: The Number of Local Governments with Intent to Operate Local Public Enterprises 

displayed in Total and Types of Local Organizations 

Unit: % (Number) 

Source: Researcher 

 

PolicyRecommendationofLocalPublicEnterprisesand
SocialEnterprisesbytheThailocalgovernment:

Policy recommendations are divided into three aspects 1) Principle 2) Law and            

3) Organization’s Performance, with the details as follows: 

1)Principle

Principles of Local Public Enterprises and Social Enterprise are in two aspects: 



�0 นวัตกรรมการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

First, Local Public Enterprises (LPE) are required to operate public services to develop 

the revenues and make profits to local governments in order to reduce the burden of the 

central government. Above all, the operations must depend on community benefits. The Local 

Public Enterprise operated by local governments should be competitive with private sectors. 

The potential of the Local Public Enterprise by local governments should be able to provide 

public services efficiently and cost-effectively under the supervision of the local governments 

with good governance principles. 

Second,Social Enterprises (SE) operated by local governments are to serve the social 

need and environmental goals of the district. The Social Enterprise of local governments need 

to include local people’s participation, the cooperation among local governments and other 

sectors of social enterprise. Local governments should be able to rely on themselves in the 

operations, reduce the reliance on the central budgets, and increase mobility in public services. 

The operation must be under the supervision of the local governments with good governance 

principles. 

In addition, local governments can provide support, cooperate, or transfer of public 

services to the private Social Enterprise to ease the burden on local governments. 

From two main principles leading to these additional 9 steps: 

 1.  Thai local governments can apply any types of public service under the law in the 

form of Local Public Enterprise and Social Enterprise. 

 2.  Public Services in a Local Public Enterprise and Social Enterprise must be for general 

interest and community benefit. 

 3.  Local Public Enterprise and Social Enterprise under the control of the operations of 

local government must be under the supervision and provided on the standard. 

 4.  Public Services in the form of Local Public Enterprise and Social Enterprise must 

have the potential to the development of local revenues to carry the activities without 

relying on subsidies from the central government or relying on only as needed. 

 5. The profit maximization of public services in the form of Local Public Enterprise and 

social enterprises can be preceded under the principle of the Optimal Profit from 

Optimal Services. 

 6.  Local Public Enterprise and Social Enterprise must hold contestability of the public 

services. However, the competition is to create cost-effectiveness and efficient 

consumer coverage. The operations must protect public interest without interfering the 

local fiscal status or providing privileged to certain groups of people. 
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 7.  Local Public Enterprise and Social Enterprise can have an independent funding in 

addition to that from the central government, but the funding must be consistent with 

the form of Local Public Enterprises and Social Enterprise. 

 8. Local Public Enterprise and Social Enterprise are to meet the specific needs of the 

targeted group and build up the local development. 

 9.  Opportunity is provided to various sectors to create Good governance and corporate 

governance in business, Local Public Enterprise and Social Enterprise. 

2)Law

Thailand needs to amend the law to support the operation of Local Public Enterprise  

and Social Enterprise in accordance with the following suggestions. 

 = The legislation defines the authority of local governments to provide public services 

according to Local Capability or General Competence. 

 = The legislation and guidelines must be clear about “Compete with private Firms” in 

two aspects: 

 < Legislation and guidelines defines principles and definitions for the interpretation 

of “Compete with private Firms” for government agencies, public enterprises, 

and local governments. 

 < Cancellation of privileges to create an advantage over the private sector in 

competing with the government agencies, public enterprises, and local 

governments. 

 = The amendment of the law articles on the establishment of Local Public Enterprise   

by local government in every issue or legislation should include these 4 aspects: 

 < Types of public services that can be implemented in a Local Public Enterprise 

 < Forms and methods of establishing Local Public Enterprise 

 < Plan and strategy on the Local Public Enterprise operations for each local 

organization 

 < Specialized agencies to supervise, monitor, and promote the operations of 

Local Public Enterprise by local governments. 

 = Although initiatives of Social Enterprise by local governments can be operated under 

the existing laws, additional laws, regulations or guidelines should be enacted to form 

the relationship between local governments and Social Enterprise under the 

supervision and direction of the local governments with good governance in two 

aspects: 

 < Legislation or regulations to regulate the assignment, support or engagement of 

social enterprises for the public services 
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 < Strategic plan and action plan to promote and support the Social Enterprise of 

local governments entrusted to provide public services. 

3)RecommendationonOrganization’sPerformance

Thailand should improve the capability of local government agencies to be able to 

operate Local Public Enterprise and Social Enterprise in accordance with the following 

recommendations: 

 = Building capability on business and the development of local revenue for the 

operation of Local Public Enterprises and Social Enterprise 

 = Encouraging local governments or associations of local government to attend the 

consulting, training or knowledge exchange on the operation of Local Public 

Enterprise and Social Enterprise 

 = Encouraging local governments to run Social Enterprise for public benefits 

 = Setting up an agency to oversee, monitor, and promote the operation of Local Public 

Enterprise and Social Enterprise by local organization. 

 

3.LocalEconomicDevelopment:LED

Local economic development: LED is a process and effort to develop and maintain the 

good condition of the local economy. Such processes focus on increasing competitiveness and 

creating sustainable economic growth for local organizations. The potential of local economic 

development depend on cooperation of many sectors such as private sectors, NGOs, local 

governments, and local citizens. 

The main objective is to develop the local economy in at least four aspects. 

 1)  Strengthening the capability of local government or economic potential and increasing 

diversity of local economy 

 2)  Creating jobs leading more employment and higher productivity 

 3)  Increasing the capability to expand the tax base of local governments. 

 4)  Developing the areas in the community especially slum areas and historic areas. 

ConceptofLocalEconomicDevelopment

Local governments should consider the important principles in the development of the 

local economy to bring revenues in Multiplier Effects and to generate sustainable growth of the 

local governments. “Multipliers” or “Multiplier Effects” is a result of the increased costs that 

would lead to incomes more than expenditures. The local economic development, resulting in 

Gross Regional Product (GRP) or Gross Domestic Product (GDP) of the country, is from the 
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development and growth of the local economy. However, there is no specific formula for local 

economic development because local communities are facing different problems and to rectify 

the problems is to select appropriate tools and strategies for economic development in the 

locality. 

StrategiesandToolsforLocalEconomyDevelopment

Strategies are various in economic developments. The main strategy is to have at least 

three aspects as the follows: 

1)Fiscalincentives - The financial incentives are strategically important and popular in 

many areas. In the implementation of the strategy, there are three main instruments. 

 =  Temporary reduction or exemption of local taxation such as property tax, 

corporate income tax, or the omission of certain charges to the local factory or 

business in the initial phase of the operation. 

 =  Making the access to capitals available such as bonds to finance economic 

development projects in the area. The bonds are the capital with low interest 

rates and long maturity or other means to access to capitals. 

 =  Tax Incremental Financing (TIF) is an important tool for local economic 

development in the United States. The principle of the TIF is to use the 

increment to develop or expand the TIF district, such as revenues from the 

expanded base of taxation, from income tax, from property tax due to higher 

property values. The increment is spent to develop the public services in the 

TIF district only, not others. TIF may be used to improve the development of 

slums in the city by expanding housing opportunities and creating jobs in the 

districts of the United States. 

 

Example

SouthKorea:offering financial incentives to attract foreign investment, such 

as reducing the corporate tax rate, dividend tax, property tax, and registration fee 

for foreign companies who invest in the country.  

Vietnam: Vietnam Competitiveness Initiative (VNCI) is to promote local 

economic development by focusing on the development of Small & Medium-sized 

enterprises: SMEs with the policy reform and access to financing support for the 

SMEs. 
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Chicago,IL:Chicago (Illinois, the United States) use the funds from TIF to 

develop an important historical building in the theater area in the downtown of 

Chicago, which contributes to the beauty of the scenery and attracts more tourists 

to visit. 

  

2)Publicimprovementsuch as utilities (water, electricity, drainage and waste), roads, 

communications, buildings, and the necessary infrastructures, benefits the public at large. 

Such development is intended to attract private investment because it helps reduce costs for 

the private sectors.  More investment in the area means more local employment. In some 

cases, the development of basic public services may include modifications to the local rules 

and regulations of the zoning and the planning. Important tools can be used in the 

development of basic public services such as TIF, loan from a financial institution, and the 

issuance of bonds to finance the development of basic public services. 

 

Examples

Indiana,USA:Indiana State used the TIF to invest in infrastructure such as 

roads, electricity, water supply systems, and sewage systems to entice private 

sectors like Subaru / ISUZU to invest in Tippecanoe and GM to build a truck and 

bus plant in Allen. 

Yokohama,Japan:Yokohama city was planning to develop the 6 projects of 

infrastructures in 1983 to link the public transportation system to enhance and 

promote the economic growth of the city. The project was comprised of the 

developments of the inner-city expressway, subway, Yokohama Bay Bridge, a 

new town in North Harbour, the land reclamation to establish Kanazawa District, 

and the Minato Mirai 21 (a new harbor). The port project Minato Mirai 21 is a 

long-term project and is still under construction. 

     

3)PromotingPublic-PrivatePartnerships:PPPs - From the definition of the World Bank 

(2011), Public-Private Partnerships or PPPs implies agreement or joint action plan among 

public and private sectors to provide public services such as infrastructure or utilities. The plan 

or agreement of PPPs is often long-term (15 years or more) and includes many forms and 

strategies. Nowadays, PPPs is very important to help the development of local economy by 

promoting efficient public services. Moreover, the implementation of PPPs relieves the risks of 

public sectors through the operations of private sectors. It is another potential funding source in 
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addition to general funding from banks or financial institutions, and it may foster the transfer of 

knowledge such as knowledge of technology and management from private sectors to public 

sectors 

       

Example

Toronto,ON,Canada: The project is a partnership among government 

organizations--Ontario Rio in Canada and a joint venture of Spain and Canada to 

build Highway 407, 108 kilometers long within a period of 99 years. Mainly the 

purpose is to meet the expansion of city and the growth of population in the City of 

Toronto and the cities around them (Greater Toronto Area) as well as to stimulate 

the development of the local economy in a recession. The traffic congestion 

previously caused the economic loss about 2 billion Canadian dollars a year. 

 

TheFindingsoftheStudy:ASurveyandIntroductionoftheLocalEconomic
DevelopmentbytheLocalGovernmentsinThailand

From the survey of local economic development in Thailand, the 753 local governments 

from 273 local governments (or 36.3 %) conduct economic development in the area 269 

local governments (or 35.7 %) were not carried out in the economic development. The 

activities or projects are on a variety of forms such as building infrastructures for water and 

electricity, building roads or bridges as well as developing deserted lands and city planning. 

Strategies for Thai local governments in the implementation of local economic 

development are suggested as follows. 

1)StrategyofFinancialIncentives

 = Financial Incentives is a strategy that local governments use the least because 

Thai local governments are limited in the use of local tax authority which is 

based on the decision of central government agencies such as the Office of the 

Board of Investment and the Office of Small and Medium-sized Enterprises. 

 <  Thailand Board of Investment (BOI) has the authority to temporarily 

reduce or waive the imposition of certain tax as well as to implement 

other benefits for business enterprises. The criteria used in determining 

the rights and interests (Last updated in January 1015) are divided into 

two types: Activity-based incentives and Merit-based incentives. 

 <  Small & Medium-sized enterprises (SMEs) have the authority and duty 

to promote small and medium size enterprises in all regions of the 
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country by preparing the small and medium-sized enterprises for 

business management and adding funding sources such as access of 

capital markets. 

2)Publicimprovement

 = Public improvement is a strategy commonly used by local governments in 

Thailand. Examples of local public services include electrical and plumbing 

systems, roads and bridges, city planning and zoning. 

 < Investment Zoning is designated by the Board of Investment (BOI). In 

addition, the BOI has set the policies and criteria (January 2015) of 

Business Promotion Zone divided into three districts: 20 provinces with 

low per capita income, special economic development zone, and the field 

of science and technology. 

3)StrategiestosupportPublic-privatepartnerships:PPPs

 = The PPPs model of local economic development is used in a large investment 

in infrastructure projects such as Lifestyle Mall PAKA by Krabi Provincial 

Organization, BTS and Waste Incineration and Power Generating Plant by 

Phuket Municipality. 

 = Many local governments have limitations on investments and the loan is unable 

to be made in large capital projects. 

4)StrategyinotherFormats

 = Many local governments in Thailand have its own uniqueness and capability to 

develop or adapt the activities to promote local economic development. This 

strategy of economic development may be called—StrategiesforUniqueness

andValueDevelopmentofLocalOrganizations.

 < The examples of Creative City Development are the Yala Bird City of 

Yala Munic ipa l i ty , and Amphawa Float ing Market o f Amphawa 

Municipality, Samutsongkhram. The initiatives of the development begin 

with the lifestyle of the local people such as the pet birds in Yala, the 

charming waterfront community in Amphawa leading to programs / 

activities of tourism. There are a variety of business models to create a 

multiplier to the local economy. 
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ProblemsorlimitationsofthelocaleconomydevelopmentforLocal
GovernmentsinThailand

1)LimitationofLawFramework

 = Article 87 of the constitution on commercial enterprises in a competition with 

private sectors is the significant limitation for Thai local governments to initiate 

economic development projects in the area because the projects are often 

interpreted as operations against private sectors. 

 = The legal limit of the Act on Private Investment in 2013 on the partnership 

between private and public sectors on a large project worth one billion baht or 

more according to the Ministry Regulation (Article 23). The amount set forth in 

the Act could cause frustration and waste of time in the process of obtaining 

approval for the projects and become the obstacles to the partnership between 

public and private sectors. 

 = Laws and regulations are outdated such as a cash basis accounting method, 

which affects the calculation in depreciation of property. The Comptroller may 

require the management and control model to account for the unity and 

appropriateness of the financial process. 

2)LimitationofLocalGovernment’sPotential

 = Local government of f ic ia ls lack understanding about local economic 

development especially on the issue of increasing the value or economic 

multiplier effect. 

 = Lack of strategic planning to develop the local economy 

 = Many local governments lack staffs with financial capability on project and 

financial management. 

 = Leaders and local governments lack enthusiasm, creative thinking, and 

willingness to initiate economic development in the area. 

3)PoliticalWill

 = The management of economic development in the area is intended to create a 

covert political favor to individuals. Therefore, the projects are held with an 

individual’s interests, not general public’s, with the intent to avoid adverse 

effects in the future election. 
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4)Otherlimitationssuch as the negative attitude of the central government and 

government agencies toward certain local governments. 

Recommendat ionsforLocalEconomicDevelopmentofThaiLocal
Governments

1)RecommendationonPrinciples

 = Ananalysisoftheirpotentials:For local economic development,  local 

governmentsshould take their own characteristics and potentials into account 

such as the availability of resources, knowledge and competence of local 

personnel. 

 = Strategicplanningindevelopment: Local governments should be encouraged 

to initiate strategic thinking and planning for proper development by looking at 

the whole picture and the main goal of development. Innovative development is 

to make appropriate decision for local development corresponding to the 

uniqueness of local needs. 

 = Opportunitytolocaldecision-makinginthefieldoffinancialincentivesfor

economicdevelopment: Local governments should be allowed to make their 

own decision in the field of financial incentives or may be conducted in 

collaboration with the BOI and SMEs. 

 = Consideringothercontextsofdevelopment:The development of the local 

economy can be both beneficial and detrimental to the community. Therefore, 

the development must be taken into account in other contexts include 

surrounding, culture and quality of life. 

 = Managingrisks:Local economic development should be systematically planned 

to deal with risks and failures under unexpected circumstances to mitigate the 

impacts that may occur. 

2)RecommendationforLaw

 = AmendmentstotheLaw:The laws that hinder the development of the local 

economy should be amended such as the operation of section 87 of the 

Constitution that prohibits commercial conducts by local governments in 

competition with the private sector to make local initiatives more diverse, the 

Act on Partnership between the public and private sectors to make the process 

of massive projects more convenient and faster, and the Act on Loans to 

provide more local funding channels for the projects or activities. 
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 = TheReasonableFrameworkoftheLaws: The legal framework should include 

flexibility, reasonableness, and practicality. On the other hand, there should be 

a law to regulate and monitor the implementation of the development. The 

natures of the legal framework must cover the two sides thoroughly and in the 

same direction, not create a conflict or a barrier to development. 

 = ModernizationofLaw: The law requires an update to fit the times and the 

consistently changing needs of the country. 

3)RecommendationforOrganization’sPerformance

 = Clearstrategicplanning: Local governments should have a strategic plan or 

business plan to have a clear focus on developing the holistic approach of local 

governments, formulating a clear vision. Management and development of 

policies is to manage funding for the development of the city as a future city or 

city of opportunity. 

 = Analysisofthepotentialaspectsofthesystem:  Local governments should 

analyze their potentials in areas such as financial management and human 

resources. The analysis of the overall potential can be preceded using technical 

analysis called SWOT Analysis. 

4)OtherRecommendations

 = Thesizeandpotentialaffectslocaleconomicdevelopmentstrategies.

 < Large local districts with high potential use PPPs in the development as a 

basic strategy to develop basic public services and investment in 

infrastructures 

 < Medium - small, medium local districts with low potential use different 

strategies and development models for the development of basic public 

services, for example, Conservation and Development of Historic Places 

as a tourist attraction (such as Thalang Road Phuket), Local culture 

(such as Java Dove ASEAN Festival in Yala) and creating financial 

incentives to attract investments in the business sector. 
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�.BorrowingandBondFinancing

Borrowing is a tool to increase revenues for the local governments. It is a way to access 

the funding. The main reason for local governments to borrow is limited or insufficient incomes 

for expenses of the organization. The revenues include local collection and collection from the 

Central Government and subsidies. The limited incomes affect the local public services in 

quality, efficiency and adequacy. In the borrowing of local systems can be classified into two 

main areas. 

 = Bank lending is how the loan is commonly used in developing countries, in the local 

districts with a few loans, or the local restricts with no prior financial credit. In this 

manner, the loan can be done several ways such as loan through a bank or financial 

institution. Borrowing from local government funds of the local governments such as 

the Fund for Municipal Affairs, funds of the Provincial Administration, and funds for 

local development. 

 

Examples

China: China’s central government issued regulations prohibiting local 

governments to take a loan from financial institutions and capital markets directly. 

Thus, local governments must establ ish a f inancial intermediary (Local 

Government Financing Vehicle: LGFV) to make a loan from financial institutions 

for local governments. 

TheCzechRepublic:The Czech Republic’s local government makes a loan 

through financial institutions called Czech Municipal Finance Corporation (CMFC), 

the intermediary to assess the financial situation who helps match between the 

requested loan (local) and the loaners (A bank or other financial institutions) 

appropriately. 

 

 = Loan by Municipal / Local Bond Issuance is how the loan is commonly used in 

developed countries particularly in the United States because these countries have a 

variety of financial structures, financial stability, stable debt markets (both primary and 

secondary market), and high credit ratings. The types of local bonds can be classified 

into two main forms: 1) General Obligation bonds or Tax-backed bonds, and 2) 

Revenue Bonds. 
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Example

TheUSA: General ly , local bonds wi l l be guaranteed by the state 

government and come with tax-exempt interests. The main aim of bonds is for the 

local infrastructure development and to stimulate local economic development. 

Japan:Local bonds are a debt incurred by local governments. The benefits 

of local bonds are to help develop the local economy and the public services.  

     

There are 2 kinds of loans. The two systems have di f ferent advantages and 

disadvantages. Thus, choosing which of the loans is to consider the availability and suitability 

as well as the advantages and disadvantages. The two loan systems have the following 

advantages and disadvantages. 

 = Advantagesofloansthroughfinancialinstitutionsinclude:

 1)  Reducing information asymmetry such as Delegated Monitoring Services  It is 

required to analyze and evaluate financial information to local government to 

determine the appropriate credit limits and conditions. This action will reduce 

the imbalance data of the analysis.  

          2)  Reducing the cost of the deal such as transaction, monitoring, and contract 

enforcing costs and reducing the financial risks 

          3)  In terms of the borrower, this method is quite flexible because local borrowers 

can negotiate the terms of the loan and the waiver of repayment (if necessary) 

with the financial institution directly. 

= Disadvantagesofloansthroughfinancialinstitutionsinclude:

 1) The problem is Rent-seeking behavior that is a bank or financial institution may 

exercise control over the investment decisions or operations of the district due 

to a loan.  

 2)  The fixed interest or fees in order to increase the profitability of financial 

institutions which adversely affect the overall economic development. 

= Advantagesofbondsare:

 1)  Improving channels of access to long-term funding to local government  
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 2)  The lower rate of interests than a loan from a bank or financial institution Since 

this loan has the lower interest rate, bonds should be used to invest in a long 

term (15 years or more) for investment in infrastructures and utilities.  

 3)  Enhancing the capacity and ability to manage and pay back the loan as well as 

stimulating the development history or credit rating of each district  

 4)  The amount of the loan is more appropriate and consistent with the duration of 

the project than the loan from financial institutions. 

= Disadvantagesofbondsinclude:

 1)  The terms of the loan are less flexible than a loan from a financial institution 

because the local governments cannot negotiate the agreements on the loan or 

the waiver of repayment of the loan.  

 2)  The bond process is complicated. The cost of the operation is relatively high 

especially in the case of local bonds that have never been done before such as 

fees of the credit rating ranking, fee for bond underwriter. 

 3)  Bonds could cause a problem called Moral Hazard. The local administration 

may have an expectation that the central government will pay the debts if the 

organization is unable to repay the loan especially if such bonds are guaranteed 

by the central government.  

 4)  If the local government does not have the ability to manage debts effectively, it 

may cause problems to repay their debts. 

 However, the loan will be productive and effective when the local fiscal system is 

reliable with transparent financial management; for example, not using a loan to pay the fixed 

costs, conducting analysis and assessment of the investment value before making the loan, 

effective debt management to reduce interest costs, periodically reviewing the status of the 

loan, promoting or developing local self-reliance to increase the local financial stability, and  

promoting the development of debt markets particularly in the secondary market to promote 

flexibility in the bond trading at the local level. 

FindingoftheStudy:Borrowingandbondfinancing

1.LegalIssues

 = Tam-bon Administrative Organization has no authority to make loans since 

there is no regulation of the Ministry of Interior compatible with the plan and 

the process. The Decentralization to Local Government Act, 2542 B.E, Section 
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28 (9) and (10) and the Council and Tambon Administrative Organization 

Act, 2537 B.E, Section 83 stipulates that the Tambon Administrative 

Organization is be able to make loans under the regulations of the Ministry of 

Interior. In fact, the Tambon Administrative Organization cannot do so because 

there is no regulation of the Ministry of Interior that supports the process in 

local governments. 

 = Bonds of Bangkok Metropolitan Administration are limited by law. The law of 

Bangkok Metropolitan Administration and regulations in bonds of local agencies 

namely the Bangkok Metropolitan Administration Act 2528 B.E, specified in 

Section 117 (7) that the city may have earned income from the sale of bonds 

once approved by the cabinet. The issuance is a difficult process in submitting 

to the Cabinet for consideration which must be considered by the several 

agencies such as the National Economic and Social Development Council, 

Ministry of Finance, and the Budget Bureau. Therefore, it will take an extended 

amount of time. Another laws of the Stock Exchange of Thailand directly related 

to the issuance of bonds requires that local governments will have to follow the 

rules and conduct the same practice as other private agencies. It means local 

governments must apply the same criteria as private sectors. The current 

financial statements must pass the inspection of the Office of the General 

Auditor first. This procedure is quite time-consuming. 

 = The process of implementation is complex. Steps to issuing local bonds are 

complicated than making loans and the cost of operating is high such as fee of 

legal counsels and registrar. The costs are much higher than that of the loans 

from financial institutions. 

2.PotentialoftheOrganizationsandStaffs

 = The lack of knowledge and understanding among local staffs. The issuance of 

bonds is completely new to local staffs and requires knowledge and expertise in 

planning operations. In the case of Bangkok Metropolitan Administration, there 

is a need to hire a consultant to oversee and study the process. The staff was 

inexperienced in such matters particularly in the ability to analyze the planning 

and implementation of local bonds. 

3.PoliticalWill

 = The loan to finance projects affects the voting. Some local governments make 

loans to finance projects in the favor of future election and ignore the ability to 

repay resulting in the long term financial problems. 
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 = The interest of the local administrations. The preliminary results of this study 

found that most local governments (in every type) lack interests or plans on 

borrowing and local bonds with the number more than 490 organizations, or 

65.1 %. While 171 local governments, or 22.7 % are interested in loans only. 

There are only 5 local organizations interested in selling bonds. 

RecommendationsforLoansandBonds

1)RecommendationforPrinciples

 = Borrowing money should be determined by local ability to repay and fiscal 

capability of local governments. It means the loan should be considered from 

the fiscal capabil i ty to manage debts by local governments. Thus, the 

researchers have suggested that the principles to consider loans for local 

governments should be based on the status of local fiscal, loan program, and 

the ability to repay. The types of local government should not be a determining 

factor of the local loan. 

 = The values that “the indebtedness of local governments must be based on the 

public benefits” because the debt is a long-term commitment to repay principal 

and interest. Thus, the district administration has to make a real value from the 

loan by investing in projects that yield long-term benefits and cost-effective 

enough to repay the debt. 

 = Public participation and listening to public opinion is necessary because the  

loan is the use of future money with interest. The repay is from local people’s 

taxation. The public should be involved from the start because it will result in a 

better understanding of the reasons for the loan and to establish a system of 

governance by the people, which is a more sustainable method. 

2)RecommendationonLegalMatter

 = Opportunity for all local governments to precede loans is to firstly consider the 

fiscal status, fiscal capability, knowledge on debt management, and the ability 

to repay the principal and interest. 

 = Increase the number of local representatives and experts in the Credit Loan 

Committee. The Committee considering a loan for local governments in 

Thailand is “Provincial Finance Committee” comprising officials such as 

governors, Deputy Governor, Provincial Revenue Official, Provincial Commerce 

Official, and Civil Works and Town Planning Provincial Official. The members of 

the committee lack representatives of local parties and experts in the credit 
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analysis. Therefore, it is proposed to increase the representatives of local 

parties and experts in the field of credit analysis to consider such loans in the 

committee. The credit experts will help consider the suitability and feasibility of 

local fiscal capability to prevent problems with fiscal discipline. Local delegates 

will help the committee understand the necessity and importance of obtaining 

approval to receive funds to finance such projects. 

 = To improve the central rules for the loans and local bonds. The clear and 

concise rules to facilitate all local governments on loans and bonds will set the 

same standard and make the operations easy to be managed and monitored. 

Importantly, the criteria for the approval of loans should take the fiscal and 

benefit into account based on the principle of public debts. The development of 

mechanisms to oversee the expenditures must be reasonable and effective. 

The federal agency should also provide particular consulting and training to 

local governments in order to administer the loans and bonds effectively, but 

not take over the control of local governments. The laws and regulations limiting 

local governments’ opportunity to make loans or issue bonds should be 

amended. However, the practice must be set on the basis of transparency, 

clarity, accuracy, conciseness under the proper laws. 

 = Under the terms of the loan, the rule for the supervision and monitoring of local 

government’s debt is to maintain the fiscal stability without exceeding debts. 

The study found that many local governments in abroad are in certain 

indebtedness, or in the failure of managing bonds resulting in a negative impact 

on the fiscal status. This can be resolved by imposing conditions on “Debt 

ceiling” to avoid exceeding debts that spoil fiscal discipline in the future. The 

limit of making loans by “Types of project” should bring benefits in the long run 

with future returns to repay the principal and interest. 

3)SuggestionsforOrganization’sPerformance

 = A “Guide to the Loans of Local Governments” with the trainings is to provide 

officials in the management and operational level a deeper understanding about 

the rules and procedures of loans. Bonds are more complicated than loans from 

financial institutions. Therefore, it is necessary to have trainings in relevant 

knowledge to understand the principle, method of operation, and limitation. 

 = The establishment of consultants or agencies is to help local governments with 

investment, debt management, and local bonds. 
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 = The collaboration between agencies to issue bonds is necessary since local 

governments in Thailand lack experiences on the matter. The bonds also 

require large investments. The fiscal situation of local districts is not very strong. 

Thus, the procedure may take a partnership approach for local bonds to help 

reduce the risks and to be more reliable for the public. 

 = Trainings on debt management are to create awareness among local 

admin i s t ra to rs o f deb t managemen t . The a im i s to a l l ow the loca l 

administrations to deal with the local debt effectively and not to affect the fiscal 

status in the future. 
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1.1หลักการและเหตุผล

 

การเงนิการคลงัถอืเปน็หวัใจสำคญัในการบรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพทางการเงินการคลังย่อมสามารถจัดบริการ

สาธารณะที่ตอบสนองต่อความต้องการและความจำเป็นของประชาชนในพื้นที่ได้ รวมทั้ง

ยังสามารถสร้างสรรค์การบริการสาธารณะในรูปแบบใหม่ๆ หรือมีนวัตกรรมในการบริการ

สาธารณะ เพื่อพัฒนาการบริการสาธารณะให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น กล่าวได้ว่า การมี

ศักยภาพทางการเงินการคลังเป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะได้สำเร็จลุล่วงและมีคุณภาพ นอกจากนี้การที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพทางการเงินการคลังที่เข้มแข็ง ซึ่งในกรณีนี้  

หมายถึงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอต่อการจัดบริการสาธารณะ   

ยังแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการกระจายอำนาจทางการคลัง องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพทางการเงินการคลังที่เข้มแข็งจะสามารถบริหารการเงินการคลัง

ได้อย่างอิสระ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี

อำนาจในการตัดสินใจ (Local Sovereignty) ใช้จ่ายเพื่อการปฏิบัติภารกิจหน้าที่โดยใช้  

งบประมาณจากแหล่งรายได้ของตนได้อย่างเต็มที่ และมิต้องพึ่งพิงงบประมาณอุดหนุน

จากรัฐบาลมากนัก (ดวงมณี เลาวกุล, 2552: 17) 

สำหรับการปกครองท้องถิ่นของไทย การกระจายอำนาจทางการคลังสู่ท้องถิ่น  

ที่นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพทางการเงินการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้น

อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนพร้อมกับการกระจายอำนาจหน้าที่และทรัพยากรบุคคลให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 โดยรัฐธรรมนูญ
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ฉบับนี้ได้ให้อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารการเงินการคลังของตน 1 และเพื่อให้เกิด

การกระจายอำนาจในทุกมิติรวมถึงอำนาจทางการคลังอย่างต่อเนื่องจริงจัง จึงได้มีการตราพระราช-

บัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ขึ้น 

ซึ่ง พ.ร.บ.ฉบับนี้ได้กำหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อื่นให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 2 โดยกำหนดให้ช่วงระยะเวลาไม่เกิน พ.ศ. 2544 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

มีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และในช่วงระยะเวลา  

ไม่เกิน 7 ปี คือ พ.ศ. 2549 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้

ของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ต่อมา รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ยังคงเจตนารมณ์แห่งการกระจาย

อำนาจสู่ท้องถิ่นไว้ดังเดิม และมีการกระจายอำนาจทางการคลังสู่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยได้ให้อิสระ

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารการเงินการคลังของตนเช่นเดิม 3 และกำหนดเพิ่มเติมให้

มีกฎหมายรายได้ท้องถิ่น เพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษี

และรายได้อื่น 4 

 1  รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา 284 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมีความเป็นอิสระในการกำหนด

นโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเอง... 

 2  พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 30 

(4) กำหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อื่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับ

การดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม โดยตั้งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล

ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า และโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วน  

ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้า โดยการจัดสรรสัดส่วนที่เป็นธรรมแก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และคำนึงถึงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย 

  การเพิ่มสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลตามวรรคหนึ่งให้เพิ่มขึ้น  

ตามระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินกิจการบริการสาธารณะ  

ได้ด้วยตนเอง และให้เป็นไปตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถ่ายโอนเพิ่มขึ้นภายหลัง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า

เงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 
 3  รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 283 วรรคสอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมได้รับการส่งเสริมและ

สนับสนุนให้มีความเข้มแข็งในการบริหารงานได้โดยอิสระและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถพัฒนาระบบการคลังท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะได้โดยครบถ้วนตามอำนาจหน้าที่ 

จัดตั้งหรือร่วมกันจัดตั้งองค์การเพื่อการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า  

เป็นประโยชน์ และให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง 

 4  รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 283 วรรคสี่ ให้มีกฎหมายรายได้ท้องถิ่น เพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่ในการ  

จัดเก็บภาษีและรายได้อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมตามลักษณะของภาษีแต่ละ

ชนิด การจัดสรรทรัพยากรในภาครัฐ การมีรายได้ที่เพียงพอกับรายจ่ายตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้โดยคำนึงถึงระดับขั้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น สถานะทางการคลังขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และความยั่งยืนทางการคลังของรัฐ 
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อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ 2544-2549 เป็นต้นมา รัฐบาลสามารถ

จัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 

20.68, 21.88, 22.19, 22.75, 23.50 และ 24.05 ตามลำดับ ซึ่งมิอาจจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามสัดส่วนร้อยละ 35 ภายในปีงบประมาณ 2549 เนื่องจากไม่สามารถ  

ถ่ายโอนภารกิจที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ได้แก่ ภารกิจด้านการจัดการศึกษาและการให้บริการ

ด้านสาธารณสุข ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ในระยะเวลาที่กำหนด (วีระชัย ชมสาคร, 

2554: 138) จากนั้นจึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัตกิำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง โดยกำหนดให้ตั้งแต่

ปีงบประมาณ 2550 เป็นต้นไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิ

ของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และมีจุดมุ่งหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น  

คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ประกอบกับเงินอุดหนุน  

ที่จัดสรรให้ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรใน

ปีงบประมาณ 2549 ส่งผลให้การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ปีงบประมาณ 

2550-2555 เป็นต้นมา มีสัดส่วนต่อรายได้รัฐบาล เกินกว่าร้อยละ 25 และเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย  

ในแต่ละปีเท่านั้น ในสัดส่วนร้อยละ 25.17, 25.20, 25.82, 25.26, 26.14 และ 26.77 ตามลำดับ 

ดังตารางที่ 1  

จากข้างต้นแสดงให้เห็นว่า แม้มีการกระจายอำนาจทางการคลังสู่ท้องถิ่นเรื่อยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2540 แต่การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังมิได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ไว้ ซึ่งมิได้นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพทางการเงินการคลังที่เข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หรือยังมิได้สร้างขนาดรายได้ที่เพียงพอต่อการจัดบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
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นอกจาก พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 ได้กำหนดถึงขนาดรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น   

ยังได้ระบุถึงแหล่งรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทต่างๆ เพิ่มเติมจากกฎหมายจัดตั้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยระบุถึงประเภทของแหล่งรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แต่ละประเภท ทั้งนี้การกำหนดประเภทรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 

(องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา)   

มีความแตกต่างกันไปตามสภาพโครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างทางเศรษฐกิจ เป้าหมายในการบริหาร 

และความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท รวมถึง

ปัจจัยทางการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น (สกนธ์ วรัญญูวัฒนา, 2554: 20) 

ปัจจุบันโครงสร้างประเภทรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถแบ่งได้เป็น   

4 ประเภท โดยมีรายละเอียด (ดวงมณี เลาวกุล, 2552: 65-66) ดังนี้ 

1.รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง ประกอบด้วย  

 1.1  รายได้จากภาษีอากรที่ท้องถิ่นเก็บเอง ประกอบด้วย 6 รายการ ได้แก่ ภาษีโรงเรือน

และทีด่นิ, ภาษบีำรงุทอ้งที,่ ภาษปีา้ย, อากรฆา่สตัว,์ อากรรงันกอแีอน่ และภาษทีอ้งถิน่ 

จากยาสูบ น้ำมันและโรงแรม 5 

 1.2  รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร ประกอบด้วย 4 รายการ ได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ  

ใบอนุญาต, รายได้จากทรัพย์สิน, รายได้จากสาธารณูปโภค และรายได้เบ็ดเตล็ด 

2.รายได้จากภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให้ประกอบด้วย 10 รายการ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 6, 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีสุรา และเบียร์, ภาษีสรรพสามิต, ภาษี และค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน, 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์, ภาษีการพนัน, ค่าภาคหลวงแร่, ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 

และอื่นๆ 7 

3.รายได้จากภาษีที่รัฐบาลแบ่งให้ประกอบด้วย 1 รายการ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม 

พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.เงินอุดหนุนประกอบด้วย 3 รายการ ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป, เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนด

วัตถุประสงค์ 8 และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ทั้งนี้โครงสร้างประเภทรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน

ออกไป ดังตารางที่ 2  

 5  เป็นรายได้เฉพาะของ อบจ. เท่านั้น ยกเว้นภาษีโรงแรมที่ กทม.มีสิทธิจัดเก็บได้ 

 6  รวมที่จัดสรรให้ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการ  

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (1 ใน 9 ) พ.ร.บ. เมืองพัทยา และ พ.ร.บ. อบจ. 
 7  รวมรายได้ตามกฎหมายอุทยานฯ ค่าภาคหลวงป่าไม้ ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล และอาชญาบัตรประมง 

 8  ถูกยุบรวมเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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ตารางที่2: โครงสร้างประเภทรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย  

ประเภทรายรับ อบจ. เทศบาล อบต. กทม. เมืองพัทยา

1.รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง     

1.1	รายได้จากภาษีอากรที่ท้องถิ่นเก็บเอง	 	 	 	 	 	

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ✓ ✓ ✓ ✓

ภาษีบำรุงท้องที ่  ✓ ✓ ✓ ✓

ภาษีป้าย  ✓ ✓ ✓ ✓

อากรฆ่าสัตว ์  ✓ ✓  

อากรรังนกอีแอ่น  ✓ ✓  

ภาษีท้องถิ่นจากยาสูบ น้ำมันและโรงแรม ✓   * 

1.2	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร	     

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

รายได้จากทรัพย์สิน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

รายได้จากสาธารณูปโภค ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

รายได้เบ็ดเตล็ด ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2.รายได้จากภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให้     

ภาษีมูลค่าเพิ่ม   ✓ ✓ ✓ ✓

ภาษีธุรกิจเฉพาะ  ✓ ✓ ✓ ✓

ภาษีสุราและเบียร ์  ✓ ✓ ✓ ✓

ภาษีสรรพสามิต  ✓ ✓ ✓ ✓

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ✓   ✓ 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์  ✓ ✓ ✓ ✓

ภาษีการพนัน  ✓ ✓ ✓ ✓

ค่าภาคหลวงแร ่ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

อื่นๆ    ✓  

3.รายได้รัฐบาลแบ่งให้     

ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4.เงินอุดหนุน     

ทั่วไป ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

เฉพาะกิจ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ในทางทฤษฎีการกระจายอำนาจทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าหมาย  

ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้จากพื้นที่ของตนเอง

ในสัดส่วนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อความเป็นอิสระทางการคลัง แต่เมื่อพิจารณาการกระจายอำนาจ

ทางการคลังของไทยในทางปฏิบัติจากประเภทรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหลักเกณฑ์

การจัดสรรรายได้ พบว่า รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองมีสัดส่วนที่ค่อนข้างต่ำเมื่อ

เทียบกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด คือ คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของ  

รายได้ทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้สาเหตุสำคัญอาจเป็นเพราะองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นยังขาดความเป็นอิสระในการกำหนดแหล่งรายได้ของตนและยังขาดอำนาจในการจัดเก็บ

ภาษีประเภทต่างๆ ในพื้นที่, บุคลากรท้องถิ่นยังขาดความกระตือรือร้นในการจัดเก็บรายได้และ  

เพิ่มขนาดรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถจัดเก็บ

ภาษีจากหน่วยงานราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่เข้ามาดำเนินงานให้บริการสาธารณะและได้รับ  

รายได้จากในพื้นที่ได้  

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา รายได้ส่วนใหญ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจาก  

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และรายได้ที่รัฐบาลแบ่งให้ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของรายได้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด ขณะที่เงินอุดหนุนเป็นรายได้ที่มีนัยสำคัญต่อรายได้ขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่เชน่เดยีวกนั โดยคดิเปน็ประมาณรอ้ยละ 40 ของรายไดอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ทั้งหมด  

ดังนั้น รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้ รายได้ที่รัฐบาลแบ่งให้ และเงินอุดหนุน จึงเป็นแหล่งรายได้

สำคัญสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะที่รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองกลับมี

สัดส่วนต่ำ และสัดส่วนมิได้เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา ดังตารางที ่1 ลักษณะเช่นนี้

แสดงให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวโน้มสูงในการพึ่งพิงรายได้จากรัฐบาลทั้งในส่วนภาษี

และเงินอุดหนุน และยังสะท้อนให้เห็นว่า ความเป็นอิสระและศักยภาพทางการเงินการคลังขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับต่ำ ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพทางการเงินการคลังขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งจึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญ (สกนธ์ วรัญญูวัฒนา, 2554: 38)  

ที่ผ่านมามีนักวิชาการได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงทางด้านรายได้ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมุ่งเพิ่มศักยภาพทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี

ความเข้มแข็ง โดยข้อเสนอแนะส่วนใหญ่มุ่งไปในทิศทางของการปรับปรุงโครงสร้างการจัดสรร  

งบประมาณ การปรับปรุงขนาดของงบประมาณอุดหนุน และการพัฒนาแหล่งรายได้ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนการเพิ่มฐานภาษีใหม่และการเพิ่มรายรับให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อาทิ การจัดเก็บภาษีทรัพย์สินบนฐานของทรัพย์สิน (มูลค่าของทรัพย์สิน) ในส่วนของภาษีโรงเรือน

และที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่, การจัดเก็บภาษีมรดก และภาษีการอยู่อาศัย และการเพิ่มสัดส่วนภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีสรรพาสามิต แบ่งให้แก่องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ปัจจุบันข้อเสนอแนะเหล่านี้ยังมิได้ถูกนำไปปฏิบัติแต่อย่างใด สาเหตุสำคัญ  

อาจเป็นเพราะเกิดการติดขัด ขาดความชัดเจน หรือขาดการกำหนดไว้ในข้อกฎหมายหรือระเบียบ

ปฏิบัติต่างๆ ซึ่งจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
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ด้วยสถานการณ์ศักยภาพทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังคงอ่อนแอ  

ดังเช่นที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะ

หน่วยงานของรัฐที่มีพันธกิจในการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย จึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยเพื่อสังเคราะห์แนวทางใหม่ๆ ในการพัฒนารายได้ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมุ่งสังเคราะห์แนวทางที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ  

จัดเก็บได้เองหรือสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อเสนอแนะทางวิชาการในด้าน

นี้มากนัก ทั้งนี้เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความ

เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มขนาดรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปใช้ในการจัด

บริการสาธารณะ และการเพิ่มสัดส่วนรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นอิสระทาง  

การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น    

การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับ  

แนวทางใหม่ๆ ในการพัฒนารายได้ของตน และสามารถร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนารายได้

อย่างจริงจัง หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนารายได้ ประชาชนและชุมชนในฐานะผู้รับ

บริการสาธารณะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะได้รับการบริการสาธารณะที่ตอบสนองตรงตาม

ความต้องการและความจำเป็นมากยิ่งขึ้น มีคุณภาพที่ดีขึ้น และได้รับการบริการสาธารณะในกิจกรรม

ใหม่ๆ เพิ่มเติม ขณะที่ภาครัฐจะได้รับข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็นนวัตกรรมในการพัฒนารายได้ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยให้เกิดการกระจายอำนาจทางการคลังเพิ่มขึ้น ทั้งการเพิ่มขนาด

รายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเพิ่มสัดส่วนรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จัดเก็บเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีความเป็นอิสระทางการคลังมากขึ้น และลดการพึ่งพา  

ทางด้านการเงินการคลังจากรัฐ ที่สำคัญการศึกษาวิจัยครั้งนี้ยังจะช่วยสร้างองค์ความรู้เพื่อการ

พัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานที่เข้มแข็งสำหรับการปกครองในระดับประเทศตามระบอบ

ประชาธิปไตยต่อไป 

        

1.2วัตถุประสงค์ของการศึกษา

 1.  เพื่อระบุประเภทรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ควรพัฒนาให้เป็นแหล่งรายได้

สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 2.  เพื่อศึกษาประสบการณ์การพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศ 

 3. เพื่อสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางใหม่ในการพัฒนารายได้ของ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 
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1.3ขอบเขตการศึกษาวิจัย

ขอบเขตของเนื้อหาการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ 

1.  จากโครงสร้างรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน การศึกษาวิจัยครั้งนี้  

มุ่งพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากแหล่งรายได้เพียง 4 ประเภท ได้แก่  

 1.1)ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ(UserCharges)

  ค่าธรรมเนียมในการให้บริการสาธารณะ (User Charges) เป็นเงินที่เก็บจากการ

ได้รับบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้บริการ โดยองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเรียกเก็บจากประชาชนผู้รับบริการเป็นรายครั้ง รายเดือน หรือรายป ีอาทิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ ค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสีย ค่าธรรมเนียมที่จอด  

ยานยนต์ ฯลฯ (สกนธ์ วรัญญูวัฒนา, 2553: 61-62) ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่นในต่างประเทศจำนวนมากได้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ

สาธารณะและนำเข้าเป็นรายได้ของท้องถิ่น ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ

ไทยส่วนใหญ่ยังคงยึดหลักการการให้บริการสาธารณะโดยไร้ค่าธรรมเนียม  

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงสนใจพัฒนาค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสาธารณะ (User 

Charges) ให้เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 1.2)กิจการพาณิชย์คือ กิจการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถลงทุนและก่อให้เกิด

รายได้เพื่อนำมาเป็นผลตอบแทนกลับคืนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้การลงทุน

ดังกล่าวควรเป็นกิจการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้โดยมี  

ผลตอบแทนเป็นกำไร มีระบบการประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน และมีการจัดเก็บ

รายได้ที่เป็นระบบชัดเจน การดำเนินกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อาจกระทำได้หลายรูปแบบ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจร่วมลงทุนกับ  

ภาคเอกชน กลุ่มองค์กรประชาสังคม รัฐบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ด้วยกันเอง อาทิ โรงฆ่าสัตว์ บ่อบำบัดน้ำเสีย โรงรับจำนำ ฯลฯ (วีรศักดิ์ เครือเทพ, 

การสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557) แม้ว่าปัจจุบันกฎหมายได้เปิดโอกาสให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินกิจการพาณิชย์ได้ 9 แต่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นก็ยังคงเผชิญกับข้อจำกัดบางประการ อาทิ การถูกตีความว่าเป็น  

 9  พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา 

และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน  

ในท้องถิ่นของตนเองดังนี้  

  (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 

  มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ

สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

  (15) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทำกิจการไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือ

จากสหการ 



�� นวัตกรรมการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การดำเนินการแข่งขันกับเอกชน การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงสนใจพัฒนากิจการพาณิชย์

ให้เป็นแหล่งรายได้ที่ชัดเจนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 1.3)การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น คือ กระบวนการในการพัฒนาและคงไว้ซึ่ง  

สภาพเศรษฐกิจที่ดีของท้องถิ่น (Morgan, England and Pelissero, 2007: 135) 

วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น คือ การพัฒนา/การลงทุนระบบ

โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ การพัฒนาทรัพยากร

บุคคล ตลอดจนสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นในด้านต่างๆ อาทิ การสร้างงานที่ดีและ

เพิ่มขึ้น การพัฒนาบริเวณต่างๆ ในชุมชนโดยเฉพาะแหล่งเสื่อมโทรม ฯลฯ ทั้งนี้  

เพื่อให้พื้นที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ และจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นภายในท้องถิ่น

ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การลงทุน ภาษี ฯลฯ การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

เป็นแนวทางการพัฒนารายได้ที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศ 

ขณะที่ประเทศไทยอาจยังไม่รู้จักหรือคุ้นเคยกับแนวทางนี้มากนัก การศึกษาวิจัย  

ครั้งนี้จึงสนใจนำเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้เป็นแหล่งรายได้ทางเลือกของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

 1.4)การกู้ยืมและพันธบัตร การกู้เงินเป็นการหาแหล่งเงินทุนผ่านระบบธนาคารพาณิชย์

และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ โดยการกู้ยืมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถทำได้หลายรูปแบบ แต่ทั้งนี้รัฐบาลต้องมีการกำหนดกฎระเบียบในการกู้ยืม

เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเหมาะสม ขณะที่การออกพันธบัตรรัฐบาล

เพื่อนำมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้ยืมก็สามารถกระทำได้ในกรณีที่ระบบการ

คลังท้องถิ่นมีความน่าเชื่อถือและตลาดทุนมีการพัฒนา (ดวงมณี เลาวกุล, 2552: 

105-109) การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงสนใจพัฒนาการกู้ยืมและพันธบัตรให้กลายเป็น  

อีกหนึ่งแหล่งรายได้ที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 ทั้งนี้เหตุผลสำคัญที่การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ใน 4 ประเภทนี้ กล่าวคือ 

	 ประการแรก:	 เป็นแนวทางการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการได้เอง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกระจาย

อำนาจทางการคลัง 

ประการที่สอง:  ช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสัดส่วนรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองเพิ่มขึ้น 

ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระทางการคลัง หรือ

สามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น โดยลดการพึ่งพิงงบประมาณจากรัฐบาล 

ประการที่สาม: หากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมได้รับการจัดสรร  

งบประมาณจากรัฐบาลค่อนข้างน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรมีแหล่ง

รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองหรือดำเนินการได้เองในสัดส่วนค่อนข้างมาก   

เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ

ปีงบประมาณ  
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	 ประการที่สี่:		เป็นแหล่งรายได้ที่อยู่ภายในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง แต่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะยังไม่คุ้นเคยมากนัก จึงมิได้ให้ความสำคัญ

ในการจัดเก็บหรือดำเนินการพัฒนารายได้ 

	 ประการที่ห้า:		ยังไม่มีข้อเสนอแนะทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนารายได้ทั้ง 4 ประเภทนี้

อย่างชัดเจนมากนัก แนวทางการพัฒนารายได้ทั้ง 4 ประเภทนี้จึงเป็นข้อเสนอ

ใหม่เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น  

2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ทำการสำรวจข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับกิจกรรม

การบริการสาธารณะและกิจการพาณิชย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน, 

กิจกรรมการบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในปัจจุบันแบบไร้ค่าธรรมเนียม 

แต่เห็นว่าน่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อเป็นรายได้ของท้องถิ่น, กิจกรรมการบริการสาธารณะและ

กิจการพาณิชย์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการดำเนินการและจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือ  

ค่าตอบแทนเพื่อเป็นรายได้ของท้องถิ่น, การกู้ยืมหรือการซื้อพันธบัตร และปัญหาอุปสรรคในการ  

จัดเก็บรายได้จากการจัดบริการสาธารณะและการจัดกิจการพาณิชย์ รวมถึงการกู้ยืมเงินและการซื้อ

พันธบัตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน 

3. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ทำการศึกษาปัญหาและข้อจำกัดในด้านต่างๆ อาทิ ข้อจำกัดทาง

กฎหมาย ข้อจำกัดทางการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อจำกัดทางศักยภาพความพร้อม

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อจำกัดทางทัศนคติของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นต้น ที่ปัจจุบันได้เป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง

การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเสนอแนะแนวทางในแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดดังกล่าว เพื่อให้แนวทางใหม่ใน

การพัฒนารายได้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง 

4.  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ทำการศึกษาประสบการณ์การพัฒนารายได้ขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เป็นแนวทางใหม่ๆ สำหรับ  

การพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 

5.  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ทำการสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางใหม่ในการ

พัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 4 ประเภท ได้แก่ 1) ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ

สาธารณะ (User Charges), 2) กิจการพาณิชย์, 3) การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น และ 4) การ  

กู้ยืม/พันธบัตร 

6.  การศึกษาวิจัยครั้งนี้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสู่

สาธารณะ (Workshop for Feasibility) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับหลักการและแนวทางใหม่ในการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นตามผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจและมีความ

พร้อมได้นำแนวทางใหม่ในการพัฒนารายได้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปทดลองปฏิบัติจริงในพื้นที่ 
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1.�วิธีการศึกษาวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวิธีการสำคัญ ดังนี้  

1)การศึกษาเอกสารและวรรณกรรม(LiteratureReview)ที่เกี่ยวข้องกับ 

 1.1  ความหมาย แนวคิด หลักการ ในการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จากแหล่งรายได้ 4 ประเภท ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ (User 

Charges), กิจการพาณิชย์, การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น และการกู้ยืม/พันธบัตร 

 1.2  กรณีตัวอย่างการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยและต่างประเทศ 

เฉพาะกรณีตัวอย่างในเรื่องค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ (User Charges), 

กิจการพาณิชย์, การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น และการกู้ยืม/พันธบัตร 

 1.3  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไทย 

2)การสำรวจข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยแบบสอบถาม(FieldSurvey)

ผู้วิจัยได้จัดส่งแบบสอบถามไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล

ขนาดใหญ่และขนาดกลาง จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,586 ชุด และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จำนวน 

753 ชุด แบ่งเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 41 แห่ง เทศบาล 658 แห่ง และองค์การบริหาร  

ส่วนตำบล 53 แห่ง ซึ่งแบบสอบถามแบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ 2 การจัดเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าบริการจากการให้บริการสาธารณะ 

ส่วนที่ 3 การดำเนินกิจการพาณิชย์ ส่วนที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ส่วนที่ 5 การกู้ยืมเงิน  

และการจำหน่ายพันธบัตร ส่วนที่ 6 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ 7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ทั้งนี้ การสำรวจข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจดูพฤติกรรมที่ผ่านมาและความสนใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เกี่ยวกับการพัฒนารายได้จากแหล่งรายได้ทั้งสี่ประเภท 

3)การจัดสนทนากลุ่มย่อย(FocusGroups)ผู้วิจัยจัดสนทนากลุ่มย่อยเพื่อระดมสมอง  

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน  2 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มองค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่น ซึ่งจัดขึ้น 1 ครั้ง ในระหว่างวันที ่30-31 กรกฎาคม 2557 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เข้าร่วม จำนวน 26 แห่ง และ (2) กลุ่มหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดขึ้น 1 ครั้ง ในวันที่ 23 

มกราคม 2558 โดยมีหน่วยงานเข้าร่วม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4)การแถลงผลงานวิจัยและรับฟังความคิดเห็น(PublicHearing)เมื่อได้ร่างข้อเสนอแนะ 

แนวทางการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากแหล่งรายได้ทั้งสี่ประเภทแล้ว   

ผู้วิจัยได้แถลงผลงานวิจัยและรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะ  

ที่สมบูรณ ์การแถลงผลงานวิจัยและรับฟังความคิดเห็นจัดขึ้นในวันที่ 20 มกราคม 2558 โดยมี  

ผู้เข้าร่วม จำนวน 89 คน ได้แก่ ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จำนวน 65 คน   

ผู้แทนจากมูลนิธิเอเชีย จำนวน 14 คน และสื่อมวลชน จำนวน 10 คน  
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5)การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสู่สาธารณะ

(WorkshopforFeasibility) ผู้วิจัยได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนวัตกรรมการ

พัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้  

ความเข้าใจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับหลักการและแนวทางใหม่ในการพัฒนารายได้

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้น

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจและมีความพร้อมได้นำร่องทดลองนำองค์ความรู้ไปใช้ปฏิบัติจริง

ในพื้นที่ การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2558 โดยมีผู้เข้ารับ  

การอบรม จำนวน 80 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น และข้าราชการประจำขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ ปลัด รองปลัด ผู้อำนวยการสำนักการ/กองคลัง นักวิชาการคลัง นักบริหารงาน

ทั่วไป และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
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แผนภาพที่1:แสดงวิธีการศึกษาวิจัย
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1.�ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็นแนวทางใหม่หรือนวัตกรรมในการพัฒนารายได้ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นไทย เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนารายได้ให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นไทย  

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการพัฒนารายได้ที่สามารถจัดเก็บหรือดำเนินการได้

ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี

ความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  

3. ได้รับองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการปกครองท้องถิ่นของไทยในด้านการเงินการคลังท้องถิ่น 

 

 

 

 

 



ข้ อ เ ส น อ เ ชิ ง น โ ย บ า ย น วั ต ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า ร า ย ไ ด้ ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น

บทที่2
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ

(UserCharges)





2.1บทนำ

 

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

สาธารณะ (User Charges) จากการจัดให้บริการสาธารณะบางประเภท ซึ่งรายได้จาก

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดอยู่ในกลุ่มรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถจดัเกบ็เองได ้จากสถานการณร์ายไดข้ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่โดยภาพรวม 

ที่ผ่านมา รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองมีสัดส่วนค่อนข้างต่ำเมื่อ  

เทียบกับรายได้รวม กล่าวคือ ในปีงบประมาณ 2551-2556 มีสัดส่วนต่ำกว่าร้อยละ 20 

ของรายได้รวม และหากพิจารณาเฉพาะรายได้จากค่าธรรมเนียม พบว่า มีสัดส่วนต่ำกว่า

ร้อยละ 3 ของรายได้รวม ขณะที่ รายได้ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ของรายได้รวม   

มาจากรัฐ (ภาษีที่รัฐจัดเก็บให้ รายได้ที่รัฐบาลแบ่งให ้และเงินอุดหนุน) ซึ่งหมายความว่า 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งพิงรายได้จากรัฐเป็นหลัก อันนำไปสู่ความอ่อนแอในการ

พึ่งตนเองทางการคลัง และการขาดความเป็นอิสระทางการคลัง  

ทั้งนี้ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะมีฐานคิดมาจากหลักการ   

“ผู้ ใช้เป็นผู้จ่าย”(UserpaysPrinciples) ซึ่งสนับสนุนให้ประชาชนผู้ใช้ทรัพยากร  

มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรนั้น โดยให้ประชาชนผู้ใช้หรือผู้รับบริการ

สาธารณะร่วมรับผิดชอบต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดให้บริการสาธารณะด้วยการจ่ายค่า

ธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ จึงกล่าวได้ว่า หลักการนี้เป็นฐานคิดสนับสนุนให้มีการ

จัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ  

แม้ว่ารายได้จากค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นไทยอยู่ในระดับต่ำ หากแต่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศ 

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะกลับเป็นแหล่งรายได้สำคัญในอันดับต้นๆ รองลงมา
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จากเงินอุดหนุน และภาษีทรัพย์สิน โดยมีสัดส่วนรายได้ค่อนข้างสูงและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   

ยกตัวอย่างเช่น ในปี ค.ศ. 2000 รายได้จากค่าธรรมเนียมของเทศบาลในประเทศแคนาดา   

มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 21.3 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ. 1990 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 12 ของรายได้รวม 

และในปี ค.ศ. 2001 รายได้จากค่าธรรมเนียมของเทศบาลในสหรัฐอเมริกา มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 

41.9 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ. 1991 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 40.8 ของรายได้รวม เป็นต้น   

จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นจึงนำมาสู่ความสนใจในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ที่ว่า เหตุใดรายได้

จากค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยจึงอยู่ในระดับต่ำ และ

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยต้องการพัฒนารายได้จากค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ 

ควรมีแนวทางในการแก้ไขข้อจำกัดและพัฒนารายได้เช่นไร ดังนั้น การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งศึกษา

และพัฒนาให้ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะเป็นช่องทางในการพัฒนารายได้ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทางเลือกในการพัฒนารายได้ด้วยตนเอง   

ซึ่งจะนำไปสู่การมีรายได้เพิ่มมากขึ้น การมีความสามารถในการพึ่งตนเองทางการคลังมากขึ้น และ

การมีความเป็นอิสระทางการคลังมากขึ้น 

สำหรับเนื้อหาในบทนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่   

 1.ความหมายและกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ“ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ   

ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยศึกษาถึง 1) ความหมายของ “ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ”   

2) ข้อดีและข้อเสียของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ และ 3) การจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะของท้องถิ่นในต่างประเทศ  

 2.สถานการณก์ารจดัเกบ็“คา่ธรรมเนยีมการใชบ้รกิารสาธารณะ”ขององคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นไทย ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยศึกษาถึง 1) กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 2) ประเภท  

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ 3) รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

สาธารณะ 4) การสำรวจประเภทบริการสาธารณะที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

สาธารณะ และ 5) กรณีตัวอย่างการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ  

 3.ข้อค้นพบที่เป็นข้อจำกัดในการจัดเก็บ“ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ”ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยศึกษาถึงข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการจัดเก็บ  

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) ข้อจำกัดทาง

กฎหมาย และ 2) ข้อจำกัดจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ไม่สมดุลกับต้นทุนค่าใช้จ่าย 

 4.ขอ้เสนอแนะในการจดัเกบ็“คา่ธรรมเนยีมการใชบ้รกิารสาธารณะ”ขององคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยนำเสนอข้อเสนอแนะในการจัดเก็บ“ค่าธรรมเนียมการใช้

บริการสาธารณะ” ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ข้อเสนอเชิงหลักการ 2) ข้อเสนอประเภทบริการ

สาธารณะที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ และ 

3) ข้อเสนอเชิงองค์กร   
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2.2ความหมายและกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
 “ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ”

เนื้อหาส่วนนี้เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

สาธารณะ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่  

1. ความหมายของ “ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ” 

2. ข้อดีและข้อเสียของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ 

3. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะของท้องถิ่นในต่างประเทศ 

 

2.2.1ความหมายของ“ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ”

 นักวิชาการจำนวนหนึ่งได้ให้นิยามคำว่า “User Charges” ในบริบทของการบริหารกิจการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้ 

 “User Charges หรือ ค่าธรรมเนียมการใช้” หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่สัมพันธ์

กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งโดยทั่วไปการบริการเหล่านี้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าเก็บ

และกำจัดขยะ ค่าบำบัดน้ำเสีย ค่ากำจัดกากสารเป็นพิษ เป็นต้น (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2553,   

p. 136) 

 “User Charges หรือ ค่าธรรมเนียม” คือ เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บจาก

ประชาชนผู้ที่ได้รับบริการหรือได้รับประโยชน์จากท้องถิ่น เช่น ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนอุจจาระ

หรือสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียม  

โรงพักสัตว์ และค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์ เป็นต้น (ดุษฎี สุวัฒนวิตยากร, 2551, p. 78) 

 “User Charges หรือ ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสาธารณะ” เป็นเงินที่เก็บจากการได้รับ

บริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้บริการ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกเก็บ

จากประชาชนผู้รับบริการเป็นรายครั้ง รายเดือน หรือรายปี เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ   

ค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสีย ค่าธรรมเนียมที่จอดยานยนต์ ฯลฯ (สกนธ์ วรัญญูวัฒนา, 2553,   

p. 61) 

 จากคำนิยามดังกล่าวข้างต้น	ผู้วิจัยสามารถสรุปคุณลักษณะที่สำคัญของ	“User	Charges”	

ในบริบทของการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ได้	4	ประการ	ดังนี้		



110 นวัตกรรมการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 ดังนั้น	ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยจึงกำหนดนิยามของคำว่า	“User	Charges”	ไว้	ดังนี้	  

 “User Charges หรือ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ” คือ	เงินที่เก็บจากการ		

ได้รับหรือการใช้บริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้บริการ	

2.2.2ข้อดีและข้อเสียของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ

 =ข้อดีของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ

  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยพัฒนารายได้  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยช่วยให้สถานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

มีความสมดุลมากขึ้นระหว่างรายรับและรายจ่ายในการจัดให้บริการสาธารณะ พร้อมทั้งนำไปสู่การ

เพิ่มศักยภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พึ่งตนเองได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้   

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะยังมีข้อดีอื่นๆ อีกหลายประการ ดังนี้  

  1)ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดเก็บ  

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะช่วยให้รัฐใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรัฐ  

นำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้จัดให้บริการสาธารณะอย่างคุ้มค่ามากที่สุด เพื่อ  

ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด (World Bank, www1.worldbank.org/

publicsector/.../Bird2.pdf) 

  2)ทำให้รู้ปริมาณการใช้และความต้องการใช้บริการสาธารณะ การจัดเก็บค่า

ธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะทำให้รัฐรู้ถึงปริมาณการใช้บริการสาธารณะที่เกิดขึ้นจริง ความ  

ชื่นชอบของประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะ และปริมาณความต้องการใช้บริการสาธารณะ   

ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงมิให้รัฐจัดบริการสาธารณะในปริมาณที่มากเกินกว่าความต้องการ

ที่แท้จริงของประชาชน (The Civic Federation, n.d., p. 8) ขณะเดียวกัน หากการใช้บริการ

สาธารณะใดมีปริมาณค่อนข้างน้อย รัฐอาจวิเคราะห์ถึงความจำเป็นในการจัดให้บริการสาธารณะนั้น 

และอาจเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนดำเนินการจัดให้บริการสาธารณะนั้นแทน เพื่อความคุ้มค่าในการใช้

จ่ายงบประมาณของรัฐ (Department of State Treasurer, 1..., p. 3) 
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  3)ทำให้ประชาชนใช้บริการสาธารณะอย่างประหยัดหรือลดการบริโภคที่ไม่

จำเป็น การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะส่งผลให้ประชาชนใช้บริการสาธารณะอย่าง

ประหยัด หรือเท่าที่จำเป็น เนื่องจากการใช้บริการสาธารณะในปริมาณมาก ทำให้ต้องเสียค่า

ธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะมากขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้ การใช้บริการสาธารณะอย่างประหยัด  

ยังเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้ในอีกทางหนึ่ง เพื่อสนับสนุนข้อความดังกล่าวนี้ ผู้วิจัย

ขอยกตัวอย่างการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปาตามปริมาณการใช้จริงภายในเขตพื้นที่จังหวัด

ออนตาริโอ ประเทศแคนาดา ซึ่งจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ประชาชนใช้น้ำประปาลดลงหลังจากที่

มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามปริมาณการใช้จริง  

ตารางที่3:ปริมาณการใช้น้ำประปาหลังจากการติดตั้งมิเตอร์ภายในเขตเทศบาลจังหวัดออนตาริโอ 

เทศบาล การใช้น้ำประปา ค.ศ.

Etobicoke,Ontario ปริมาณการใช้น้ำในเขตที่ไม่ได้มีการติดตั้งมิเตอร์สูงกว่าเขตที่มีการติดตั้ง

มิเตอร์ ร้อยละ 45  

1972 

St.Catherines,

Ontario

ปริมาณการใช้น้ำลดลงร้อยละ 11 หลังจากที่มีการติดตั้งมิเตอร์ แต่ปริมาณ

การใช้น้ำกลับเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งเพราะอัตราค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างต่ำ  

1967 

Alberta ปริมาณการใช้น้ำลดลงร้อยละ 10-25 หลังจากที่มีการติดตั้งมิเตอร ์ 1984 

Peterborough,Ontario ปริมาณการใช้น้ำลดลงร้อยละ 10 หลังจากที่มีการติดตั้งมิเตอร์ 1984 

Calgary,Alberta ปริมาณการใช้น้ำในเขตที่ไม่ได้มีการติดตั้งมิเตอร์สูงกว่าเขตที่มีการติดตั้ง

มิเตอร์ ร้อยละ 46 

1984 

Calgary,Alberta ปริมาณการใช้น้ำในเขตที่ไม่ได้มีการติดตั้งมิเตอร์สูงกว่าเขตที่มีการติดตั้ง

มิเตอร์ ร้อยละ 65 

1978 

Canada,

เทศบาลที่ศึกษา

ปริมาณการใช้น้ำในเขตที่ไม่ได้มีการติดตั้งมิเตอร์สูงเป็นสองเท่าของเขตที่

มีการติดตั้งมิเตอร์  

1975 

PortElgin ความต้องการใช้น้ำลดลงร้อยละ 25 หลังจากที่มีการติดตั้งมิเตอร์  1991 

เทศบาลขนาดเล็ก

Ontario

ปริมาณการใช้น้ำในแต่ละวันลดลงร้อยละ 22 หลังจากที่มีการติดตั้งมิเตอร์

และลดลงสูงสุดถึงร้อยละ 27 หากแยกพิจารณาตามขนาดเทศบาล พบว่า  

ในเขตเทศบาลขนาดเล็กและขนาดกลาง ปริมาณการใช้น้ำลดลงร้อยละ 30 

หลังจากที่มีการติดตั้งมิเตอร์ และในเขตเทศบาลขนาดใหญ่ลดลงร้อยละ 

20 หลังจากที่มีการติดตั้งมิเตอร์  

2000 

ที่มา: David Amborski, (n.d.), “Applications of Municipal User Charges in Canada: Experience and 

Implications for Other Jurisdictions”, in Local Government non-tax revenue sources in transition 

countries: user fees and charges, Slovakia: NISPAcee, P 40.  

       

  4)ลดการพึ่งพารายได้จากภาษีทรัพย์สิน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต่าง

ประเทศ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะช่วยลดการพึ่งพารายได้จากภาษีทรัพย์สิน

เพียงแหล่งเดียว ซึ่งภาษีทรัพย์สินเป็นแหล่งรายได้หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่

สามารถจัดเก็บเอง แต่เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักประสบกับภาวะกดดันในการขึ้นภาษี 

จึงส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถพัฒนารายได้จากการจัดเก็บภาษีได้มากนัก (The 
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Civic Federation, n.d., p. 8) ดังนั้น การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะจึงเป็นอีก  

หนึ่งช่องทางในการพัฒนารายได้ด้วยตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  5)แสดงถึงความโปร่งใส การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะแสดงให้เห็น

ถึงความโปร่งใสในการจัดให้บริการสาธารณะ เพราะประชาชนสามารถรู้ถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ  

จัดให้บริการ และพิจารณาถึงความคุ้มค่าที่ได้รับ (Richard Boyle, 2012, p. 8) 

  6)แสดงถึงความยุติธรรม การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะจากกลุ่ม  

ผู้ใช้บริการ ทำให้ผู้ที่ไม่ใช้บริการไม่ต้องร่วมแบกรับภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดให้บริการ ซึ่งโดย

ปกติ รัฐมักหักรายได้ส่วนหนึ่งจากภาษีต่างๆ ที่เก็บมาจากประชาชน มาใช้เป็นเงินอุดหนุนในการจัด

ให้บริการสาธารณะ แต่เมื่อมีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ ก็สามารถ  

นำมาใช้เป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดให้บริการสาธารณะได้ โดยลดการใช้งบประมาณจากภาษี และ

นำงบประมาณจากภาษีไปใช้ประโยชน์ในส่วนอื่นต่อไป (The Civic Federation, n.d., p. 8)   

  7)ประชาชนยินดีจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะประชาชนรู้สึกเต็มใจ

ในการจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะมากกว่าการเสียภาษี (The Civic Federation, n.d., 

p. 8)   

 =	ข้อเสียของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ

  แม้ว่าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะมีข้อดีหลายประการดังกล่าว  

ข้างต้น แต่การจัดเก็บค่าธรรมเนียมก็ยังมีข้อเสียหรือข้อจำกัดในการนำไปใช้หลายประการ ดังนี้  

  1)ไม่เหมาะกับบริการสาธารณะบางประเภท การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

สาธารณะเหมาะกับบริการสาธารณะที่มีลักษณะครบทั้ง 3 ประการ ดังนี้ 1) สามารถระบุผู้รับบริการ

เป็นรายหน่วยได้ 2) ผู้ที่ไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะย่อมไม่ได้รับการบริการ และ 

3) การตัดสินใจใช้บริการสาธารณะเป็นความสมัครใจส่วนบุคคล หากบริการสาธารณะใดไม่มีลักษณะ

ดังกล่าว  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะย่อมไม่เหมาะกับบริการสาธารณะประเภท

นั้น  (The Civic Federation, n.d., p. 9)   

  2)ไม่เหมาะกับบริการสาธารณะที่มีต้นทุนสูงถ้าบริการสาธารณะใดมีต้นทุนค่า  

ใช้จ่ายในการจัดให้บริการสูงมาก ย่อมส่งผลให้อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะสูงตามไป

ด้วย ดังนั้น การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะจึงอาจไม่เหมาะสม (The Civic 

Federation, n.d., p. 9) 

  3)ไม่เหมาะกับบริการสาธารณะที่ไม่สามารถคำนวณต้นทุนการจัดให้บริการได้

การจัดให้บริการสาธารณะบางประเภทไม่สามารถคำนวณต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดให้บริการและ

ปริมาณการใช้บริการที่แท้จริงได้ จึงไม่เหมาะที่จะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ 

(The Civic Federation, n.d., p. 8) 

  4)ประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ หากมีการจัดเก็บค่า

ธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ ประชาชนที่ไม่มีกำลังซื้ออาจเข้าไม่ถึงการบริการ ดังนั้น การจัดให้
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บริการสาธารณะบางประเภทจำเป็นต้องจัดให้บริการฟรี หรือจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

สาธารณะในอัตราต่ำ โดยมีการอุดหนุนต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดให้บริการ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม

สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะอย่างเสมอภาค อย่างไรก็ตาม การอุดหนุนต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัด

ให้บริการสาธารณะใดก็ตาม ทำให้ประชาชนที่ไม่ได้ใช้บริการสาธารณะนั้นต้องร่วมแบกรับต้นทุน  

ค่าใช้จ่ายในการจัดให้บริการด้วย (The Civic Federation, n.d., p. 9) 

  5)ประชาชนรู้สึกเหมือนเป็นการจ่ายภาษีซ้ำซ้อน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้

บริการสาธารณะทำให้ประชาชนรู้สึกเหมือนเป็นการเก็บภาษีซ้ำซ้อน เพราะประชาชนเข้าใจว่า รัฐ

ย่อมนำรายได้จากภาษีไปใช้ในการจัดให้บริการสาธารณะอยู่แล้ว (The Civic Federation, n.d., p. 8)    

  6)ผู้ใช้บริการไม่ยินดีจ่ายการบริการสาธารณะบางประเภทก่อให้เกิดประโยชน์แก่

สาธารณชนโดยรวม อาทิ การกำจัดขยะมูลฝอย การควบคุมโรคระบาด การควบคุมสัตว์เลี้ยง ฯลฯ   

ผู้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะดังกล่าวมักไม่ค่อยเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมมากนัก   

เพราะรู้สึกว่า ตนเป็นผู้รับภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดให้บริการสาธารณะ แต่สังคมได้รับประโยชน์

โดยทั่วกัน (The Civic Federation, n.d., p. 8) 

  7)จัดเก็บได้ยากค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะบางประเภทยากต่อการจัดเก็บ 

และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดเก็บค่อนข้างสูง (The Civic Federation, n.d., p. 8)      

  นอกจากข้อดีและข้อเสียของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะดังกล่าว  

ข้างต้น ยังมีการสรุปเหตุผลสนับสนุนและข้อโต้แย้งต่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

สาธารณะได้ดังตารางที่ 4        

ตารางที่4: เหตุผลสนับสนุนและข้อโต้แย้งในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ 

เหตุผลสนับสนุน ข้อโต้แย้ง

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะผู้ใช้บริการมีความ

ยุติธรรมต่อผู้ไม่ได้ใช้บริการ  

ผู้จัดให้บริการสาธารณะที่มีสิทธิขาดเพียงผู้เดียวอาจ

จัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราสูง 

เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการจัดให้บริการ

สาธารณะอย่างคุ้มค่า  

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมทำให้การดำเนินการจัดให้

บริการสาธารณะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  

มีรายได้นำมาใช้เป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดให้

บริการสาธารณะ และการบำรุงรักษา 

เป็นการกีดกันผู้ที่ไม่มีกำลังซื้อไม่ให้เข้าถึงบริการ

สาธารณะ  

การไม่จัด เก็บค่ าธรรมเนียมหรือการจัด เก็บค่ า

ธรรมเนียมในอัตราต่ำ ส่งผลให้เกิดการใช้บริการ

สาธารณะในปริมาณที่มากเกินความจำเป็น และต้อง

นำรายได้จากแหล่งอื่นมาใช้เป็นเงินอุดหนุนในการจัด

ให้บริการสาธารณะ   

ประชาชนรู้สึกเหมือนเป็นการเก็บภาษีซ้ำซ้อน  

 โดยปกติ ร ะบบการจั ด เก็ บค่ า ธ ร รม เนี ยม ไม่ มี

ประสิทธิภาพเท่ากับระบบภาษี  

ที่มา: Boyle, R., 2012. Using fees and charges- cost recovery in local government , n.p.: Institute of 

Public Administration . p. 9. 
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2.2.3การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะของท้องถิ่น
ในต่างประเทศ

 เนื้อหาส่วนนี้เป็นการศึกษาถึงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะของท้องถิ่น

ในต่างประเทศ ได้แก ่ประเทศแคนาดา สาธารณรัฐเช็ค และประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ เพื่อสำรวจดู

วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ ประเภทบริการสาธารณะที่ท้องถิ่น  

จัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ อัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะแต่ละ

ประเภท และสัดส่วนรายได้จากค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะเมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมด   

เนื้อหาส่วนนี้นำไปสู่การเรียนรู้หลักการและประสบการณ์ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้       

	 =	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะของท้องถิ่นประเทศ

แคนาดา

David Amborski, n.d., pp. 29-45: อธิบายเกี่ยวกับ

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะของเทศบาล

ในประเทศแคนาดา (Canada) ซึ่งได้ยกตัวอย่างเทศบาลใน

จังหวัดออนตาริ โอ (Ontar io) เป็นกรณีศึกษา โดยมี  

รายละเอียด ดังนี้  

เทศบาลในประเทศแคนาดาเริ่มดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะมาเป็น

เวลานานแล้ว ค่าธรรมเนียมถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญอันดับสาม รองลงมาจากเงินอุดหนุน และภาษี

ทรัพย์สิน และหากพิจารณาเฉพาะรายได้ที่เทศบาลสามารถจัดเก็บเอง ค่าธรรมเนียมเป็นแหล่งรายได้

สำคัญอันดับสอง รองลงมาจากภาษีทรัพย์สิน 

     เนื่องด้วยภาวะหนี้สินของประเทศแคนาดาในช่วงทศวรรษที่ 1980 รัฐบาลพยายามสร้าง

งบประมาณที่สมดุลระหว่างรายรับและรายจ่าย โดยทำการลดเงินอุดหนุนที่ส่งให้ท้องถิ่น ซึ่งส่งผลให้

เทศบาลได้รับเงินอุดหนุนลดลง เทศบาลแต่ละแห่งจึงพยายามพัฒนารายได้ด้วยตนเองจากแหล่ง  

รายได้ที่สามารถจัดเก็บเอง เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการจัดบริการสาธารณะ ซึ่งเทศบาลส่วนใหญ่

นยิมทำการเพิม่อตัราภาษทีรพัยส์นิและ/หรอืเพิม่อตัราคา่ธรรมเนยีมการใชบ้รกิารสาธารณะ อยา่งไรกต็าม 

เทศบาลหลายแห่งพยายามหลีกเลี่ยงการเพิ่มอัตราภาษีทรัพย์สิน และเลือกใช้วิธีการเพิ่มอัตรา  

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะแทน เพราะกังวลต่อผลกระทบทางการเมืองโดยเฉพาะในช่วงที่

มีการเลือกตั้งท้องถิ่น 
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ตารางที่5: ร้อยละรายได้ของเทศบาลในประเทศแคนาดาจากแหล่งรายได้ต่างๆ ในช่วงปี ค.ศ. 

1947 - 2000 

ค.ศ. ภาษีทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม
รายได้อื่น

ที่จัดเก็บเอง

รายได้ที่จัดเก็บ

เองโดยรวม
เงินอุดหนุน

1947 51.5 - - 82.8 71.2 

1955 53.4 - - 77.1 22.9 

1965 49.4 6.5 5.4 61.3 38.7 

1970 43.8 6.3 5.0 55.1 44.9 

1975 36.7 6.9 5.4 49.0 51.0 

1980 35.3 12.2 4.1 51.6 55.2 

1985 35.3 10.8 5.8 51.9 48.1 

1990 36.9 12.0 5.4 54.3 45.7 

1994 48.5 18.8 7.3 74.6 25.4 

2000 53.3 21.3 7.5 82.1 17.9 

ที่มา: David Amborski, (n.d.), “Applications of Municipal User Charges in Canada: Experience and 

Implications for Other Jurisdictions”, in Local Government non-tax revenue sources in transition 

countries: user fees and charges, Slovakia: NISPAcee, P 30.  

 

  ออนตาริโอเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดและมีพื้นที่เมืองใหญ่ที่สุดในประเทศ

แคนาดา ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่เทศบาลในจังหวัดออนตาริโอดำเนินการจัดเก็บ สามารถแบ่งออกเป็น 

3 กลุ่ม ได้แก่ 1.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (Service Fees) 2. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ 

(Public Prices) และ 3. ค่าธรรมเนียมพิเศษอื่นๆ (Special Benefit Charge) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

  1)ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต(ServiceFees)

   เทศบาลในจังหวัดออนตาริโอดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตมาเป็นเวลา

นานแล้ว โดยเฉพาะในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการวางแผนและการพัฒนาเขตพื้นที่เมือง การขออนุญาต

จากเทศบาลเกี่ยวกับการใช้ที่ดินหรือการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินถูกกำหนดไว้ในกฎหมายในหลาย

กรณี เพื่อให้เทศบาลทำการควบคุมการใช้ที่ดินให้เป็นไปตามแผนแม่บทการใช้ที่ดินในระดับจังหวัด 

นอกจากนี้ เทศบาลยังมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเพื่อการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

เพื่อให้เทศบาลได้ทำการควบคุมการก่อสร้างและวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการใช้ที่ดิน 

ผังเมือง ความหนาแน่นของประชากร ปริมาณพื้นที่สาธารณะ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ตลอดจน

เทศบาลยังมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ใบอนุญาตการรื้อถอน

อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าหาบเร่แผงลอย   

ใบอนุญาตขับขี่รถแท็กซี่ ใบทะเบียนสมรส ใบอนุญาตประกอบกิจการบันเทิง ใบอนุญาตกิจการประปา 

ใบอนุญาตการเผา และใบอนุญาตที่จอดรถ เป็นต้น 
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   เทศบาลในจังหวัดออนตาริโอกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่เกี่ยวกับการ

วางแผนและการพัฒนาเขตพื้นที่เมืองแตกต่างกันออกไป เทศบาลที่มีขนาดใหญ่และเป็นศูนย์กลาง

ความเจริญมักมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการวางแผนและการพัฒนาเขตพื้นที่เมืองค่อนข้างมาก รวมทั้งยัง

ทำการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่สูงกว่าเทศบาลขนาดเล็ก ตัวอย่างอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

เช่น ใบอนุญาตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินมีอัตราค่าธรรมเนียมระหว่าง 250 – 4,470 

ดอลลาร์ โดยอัตราค่าธรรมเนียมเฉลี่ยอยู่ที่ 1,000 ดอลลาร์, ใบอนุญาตเกี่ยวกับผังเมืองมีอัตรา  

ค่าธรรมเนียมระหว่าง 200 - 1,750 ดอลลาร์ โดยอัตราค่าธรรมเนียมเฉลี่ยอยู่ที่ 800 ดอลลาร์,   

ใบอนุญาตอื่นๆ มีอัตราค่าธรรมเนียมระหว่าง 100 – 5,000 ดอลลาร์ โดยอัตราค่าธรรมเนียมเฉลี่ย

อยู่ที่ 1,000 ดอลลาร์ และอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเพื่อการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง   

ซึ่งคำนวณครอบคลุมถึงค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐาน 

โดยอัตราค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ในการก่อสร้างและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ 

พื้นที่ประมาณ 1,500 ตารางฟุต จัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราระหว่าง 72 – 1,470 ดอลลาร์ โดย

อัตราค่าธรรมเนียมเฉลี่ยอยู่ที่ 734 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม เทศบาลบางแห่งได้จัดเก็บค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตในอัตราคงเดิมต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายป ีขณะที่ บางแห่งปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม

เป็นประจำสม่ำเสมอ โดยพิจารณาให้มีอัตราใกล้เคียงกับเทศบาลอื่น หรือพิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ 

เช่น ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ และขนาดพื้นที่ที่ต้องตรวจสอบ เป็นต้น 

  2)ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ(PublicPrices)

   เทศบาลในจังหวัดออนตาริโอจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะจากการ

บริการสาธารณะหลากหลายประเภท เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณูปโภค (Charges for 

Utilities) ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะทางด้านสันทนาการ (Recreation Fees) และ  

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะทางด้านการคมนาคมขนส่ง (transit and road pricing) เป็นต้น 

ทั้งนี้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้เทศบาลมีรายได้

เพียงพอต่อการจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพหรือเป็นไปตามมาตรฐาน และมีการบำรุงรักษา  

การบริการสาธารณะให้คงคุณภาพอยู่เสมอ 

   2.1)	ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณูปโภค	(Charges	for	Utilities)	เช่น   

ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำ ค่าธรรมเนียมการใช้พลังงานน้ำ และค่าธรรมเนียมการใช้แก๊สสำหรับฮีตเตอร์ 

เป็นต้น โดยทั่วไปเทศบาลมักกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณูปโภคจากการ

พิจารณาต้นทุนและทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินการทั้งหมด โดยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเท่ากับ

ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยการผลิต หรือในอัตราต่ำที่สุดที่เทศบาลสามารถนำมาใช้จัดให้บริการได้

อย่างมีคุณภาพ ปัจจุบัน ประชาชนในเขตพื้นที่จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้น้ำตามปริมาณน้ำที่ใช้จริงตาม

ที่มิเตอร์ระบุ ในกรณีที่ไม่มีการติดตั้งมิเตอร์ เทศบาลมักประมาณการการใช้น้ำตามจำนวนห้องน้ำ  

ในบ้าน/จำนวนอาคารหรือขนาดของอาคาร ขณะที่ ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำสำหรับที่พักอาศัยและ

ภาคธุรกิจก็มีอัตราแตกต่างกัน สำหรับค่าธรรมเนียมการใช้พลังงานน้ำและแก๊สธรรมชาติ ประชาชน

จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้ตามปริมาณที่ใช้จริงตามมิเตอร์เช่นเดียวกัน ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมแตกต่าง

กันออกไปตามช่วงเวลาการใช้ โดยอัตราค่าธรรมเนียมค่อนข้างสูงในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้มาก ในทาง  

กลับกันอัตราค่าธรรมเนียมลดต่ำลงในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้น้อย 
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  	 2.2)	ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะทางด้านสันทนาการ	(Recreation	Fees)	

เทศบาลในประเทศแคนาดาดำเนนิการจดัเกบ็คา่ธรรมเนยีมการใชบ้รกิารสาธารณะทางดา้นสนัทนาการ 

มาเป็นเวลานานแล้ว เช่น ค่าเรียนว่ายน้ำ ค่าเรียนเทนนิส ค่าเรียนสเก็ต ค่าธรรมเนียมการ  

เข้าค่ายฤดูร้อน และค่าธรรมเนียมการใช้สนามกีฬา สระว่ายน้ำ และอุปกรณ์กีฬาต่างๆ เป็นต้น   

การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะทางด้านสันทนาการจำเป็นต้องคำนึงถึงความ

คุ้มทุนและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการของประชาชนทุกกลุ่ม เช่น อัตราค่าธรรมเนียมการใช้

สนามกีฬาถูกกำหนดไว้ค่อนข้างสูงในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้มาก และมีอัตราต่ำลงในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้น้อย, 

อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนมีอัตราต่ำกว่าผู้ใหญ่ และมีส่วนลดให้แก่ผู้ที่มีรายได้

น้อย หรือกลุ่มผู้สูงอายุ/ กลุ่มเด็กเยาวชน เป็นต้น 

  	 2.3)	ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะทางด้านการคมนาคมขนส่ง	(transit	and	

road	pricing) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการขนส่งสาธารณะมีอัตราแตกต่างกันออกไปตาม

กลุ่มผู้ใช้บริการ รวมทั้งยังมีส่วนลดให้แก่ผู้ที่ใช้บริการบ่อยครั้ง ทั้งนี้ ประเทศแคนาดาไม่มีนโยบายใน

การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการบริการขนส่งสาธารณะตามระยะทางในการเดินทาง แม้ว่า  

วิธีการนี้แสดงให้เห็นถึงต้นทุนในการจัดให้บริการก็ตาม นอกจากนี้ ยังมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม  

การใช้บริการสาธารณะทางด้านการคมนาคมรูปแบบอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมที่จอดรถ ค่าธรรมเนียม

การนำพาหนะส่วนตัวเข้าสู่ตัวเมือง และค่าธรรมเนียมทางด่วน โดยมีการบันทึกภาพป้ายทะเบียนรถ

ของผู้ใช้บริการและส่งใบแจ้งค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ อัตราค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการ

ใชบ้รกิารและระยะทางทีใ่ชบ้รกิาร อยา่งไรกต็าม คา่ธรรมเนยีมการใชบ้รกิารดงักลา่วมอีตัราคอ่นขา้งสงู 

เพราะเทศบาลต้องการรณรงค์ให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้พาหนะส่วนตัว 

  3)ค่าธรรมเนียมพิเศษอื่นๆ(SpecialBenefitCharge)

   ค่าธรรมเนียมพิเศษอื่นๆ หรือค่าธรรมเนียมผลกระทบจากการพัฒนาในพื้นที่ 

(Development charges/ Impact fees) เช่น ค่าธรรมเนียมผลกระทบจากการสร้างโรงเรียนในเขต

พื้นที่ที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง โดยจัดเก็บจากผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียน  

ในโรงเรียนนี้       

	 =การจดัเกบ็คา่ธรรมเนยีมการใชบ้รกิารสาธารณะของทอ้งถิน่สาธารณรฐัเชค็

Phi l l ip Bryson, n .d . , pp. 59-72: กล่าวถึงการจัดเก็บ  

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ (User fees) ของท้องถิ่น  

ในสาธารณรัฐเช็ค (Czech Republic) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสาธารณรัฐเช็ค (Czech Republic) 

สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะได้ตามกฎหมาย 

โดยสามารถกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมได้เอง ทั้งนี้ วัตถุประสงค์สำคัญในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

การใช้บริการสาธารณะ คือ เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 การจัดเก็บคาธรรมเนียมการใชบริการสาธารณะของ
ทองถิ่นประเทศเช็ก 

Phillip Bryson, n.d., pp. 59-72: กลาวถึงการจัดเก็บคาธรรมเนียม
การใชบริการสาธารณะ (User fees) ของทองถ่ินในประเทศเช็ก (Czech) โดย
มีรายละเอียด ดังนี้  

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในประเทศเช็กสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมการใชบริการสาธารณะได
ตามกฎหมาย โดยสามารถกําหนดอัตราคาธรรมเนียมไดเอง ท้ังนี้  วัตถุประสงคสําคัญในการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมการใชบริการสาธารณะ คือ เพ่ือเปนชองทางในการสรางรายไดใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

 
ตารางที่ 2-4: รายไดของเทศบาลในประเทศเช็กจากแหลงรายไดตางๆ ในชวงป ค.ศ. 2001-2002 

       หนวย: ลานโครูนา 
แหลงรายได 2001 2002 

ภาษี 88,838 99,549 
คาธรรมเนียมการใชบริการสาธารณะและ
คาธรรมเนียมใบอนุญาต 

5,388 
(2.9%) 

7,998 
(3.8%) 

ภาษีทรัพยสิน 4,568 
(2.5%) 

4,571 
(2.2%) 

รายไดที่ไมใชภาษี 23,016 23,809 
รายไดจากการลงทุน 10,583 11,588 
รายไดที่จัดหาเอง 122,438 134,947 
เงินอุดหนุน 61,800 73,256 
เงินสด 47,198 55,844 
เงินทุน 14,602 17,412 

รวม 184,239 208,204 
ที่มา: Phillip J. Bryson, (n.d.),“User Fees in Local Finance: The Czech and Slovak cases”, in Local Government non-tax revenue 

sources in transition countries: user fees and charges, Slovakia: NISPAcee,  P 66. 
 

เทศบาลในประเทศเช็กจัดเก็บคาธรรมเนียมการใชบริการสาธารณะและคาธรรมเนียมใบอนุญาต
จากการบริการสาธารณะ 9 ประเภท ดังนี้  

1) คาใบอนุญาตเลี้ยงสุนัข  



11� นวัตกรรมการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตารางที่6:รายได้ของเทศบาลในสาธารณรัฐเช็ค (Czech Republic) จากแหล่งรายได้ต่างๆ ในช่วง

ปี ค.ศ. 2001-2002 

       หน่วย: ล้านโครูนา 

แหล่งรายได้ 2001 2002

ภาษี 88,838 99,549 

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ

และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

5,388 

(2.9%) 

7,998 

(3.8%) 

ภาษีทรัพย์สิน 4,568 

(2.5%) 

4,571 

(2.2%) 

รายได้ที่ไม่ใช่ภาษี 23,016 23,809 

รายได้จากการลงทุน 10,583 11,588 

รายได้ที่จัดหาเอง 122,438 134,947 

เงินอุดหนุน 61,800 73,256 

เงินสด 47,198 55,844 

เงินทุน 14,602 17,412 

รวม 184,239 208,204 

ที่มา: Phillip J. Bryson, (n.d.),“User Fees in Local Finance: The Czech and Slovak cases”, in Local 

Government non-tax revenue sources in transition countries: user fees and charges, Slovakia: 

NISPAcee,  P 66. 

 

  เทศบาลในสาธารณรัฐเช็คจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะและค่าธรรมเนียม  

ใบอนุญาตจากการบริการสาธารณะ 9 ประเภท ดังนี้  

  1)ค่าใบอนุญาตเลี้ยงสุนัข

   การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเลี้ยงสุนัขมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความต้องการของ

ประชาชนในการเลี้ยงสุนัข เนื่องจากการเลี้ยงสุนัขมักส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมสาธารณะ ทั้งนี้ 

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการเลี้ยงสุนัขมีข้อยกเว้นในกรณีสุนัขสำหรับผู้พิการ ผู้ที่ช่วยเหลือ

ตนเองไม่ได้ และผู้พิการทางสายตา รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งอาจมีข้อยกเว้น  

ในกรณีสุนัขล่าเนื้อและสุนัขตำรวจด้วย 

  2)ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสปาและสันทนาการ

   โดยปกติเทศบาลจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสปาและสันทนาการในอัตราที่

ค่อนข้างต่ำ โดยเฉลี่ยไม่เกิน 15 โครูนา1 ต่อวัน ทั้งนี้ เทศบาลยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้พิการ   

ผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้พิการทางสายตา เด็กและเยาวชนที่ดูแลผู้ป่วย เด็กและเยาวชนอายุ  

ต่ำกว่า 18 ปี ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป และทหารที่ยังอยู่ในราชการ 

 1 โครูนา เท่ากับ 1.48 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557  
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  3)ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่สาธารณะ

   เทศบาลจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่สาธารณะจากภาคเอกชนที่เข้ามาใช้

ประโยชน์ในพื้นที่ ซึ่งภาคเอกชนมักใช้พื้นที่สาธารณะในกิจกรรมต่างๆ เช่น การติดตั้งอุปกรณ์อำนวย

ความสะดวกเพื่อให้บริการประชาชน การติดตั้งอุปกรณ์จำหน่ายสินค้า หรือการติดตั้งป้ายโฆษณา, 

เป็นสถานที่แสดงละครสัตว์/งานแสดงต่างๆ, เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม/ 

กีฬา และเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์ เป็นต้น กฎหมายกำหนดให้เทศบาล

สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่สาธารณะได้ไม่เกิน 10 โครูนาต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตรต่อวัน 

ซึ่งเป็นอัตราที่ค่อนข้างต่ำ อันเป็นการแสดงให้เห็นว่า กฎหมายไม่เอื้อให้เทศบาลสร้างรายได้จาก  

ค่าธรรมเนียมประเภทนี้ ทั้งนี้ เทศบาลไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่สาธารณะสำหรับกิจกรรม

การกุศล ซึ่งโดยปกติมักเป็นกิจกรรมทางด้านสังคมหรือการศึกษา 

  4)ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ

   การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น  

ช่องทางในการสร้างรายได้ให้แก่เทศบาล และเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมสาธารณะ  

ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น เทศบาลสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้สูงสุดในอัตราร้อยละ 20   

ของราคาตั๋ว และยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรมการกุศล 

  5)ค่าธรรมเนียมการให้เช่า

   เทศบาลจัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้เช่าบ้าน หรือการแบ่งพื้นที่บางส่วนของบ้านหรือ

ที่พักอาศัยให้ผู้อื่นเช่า ทั้งนี้ เทศบาลยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในกรณีที่ให้เด็กนักเรียนเช่าอาศัย 

  6)ค่าธรรมเนียมการนำยานยนต์เข้าในพื้นที่

   เทศบาลจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขับขี่ยานยนต์เข้าไปในพื้นที่ควบคุมจำนวนยานยนต์ 

เพื่อทำการควบคุมจำนวนยานยนต์ในพื้นที่เหล่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ต้องการรักษาความสงบ 

พื้นที่อนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์ และพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อัตราค่าธรรมเนียมกำหนดไว้ไม่เกิน   

20 โครูนาต่อวัน และเทศบาลสามารถเรียกเก็บรวมเป็นเงินก้อนเดียวจากการใช้บริการหลายครั้งได้ 

ทั้งนี้ เทศบาลยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ที่มีที่พักอาศัยในพื้นที ่รวมทั้งเครือญาติใกล้ชิด 

ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ทำงานในพื้นที่เหล่านั้น และผู้พิการ 

  7)ค่าธรรมเนียมตู้เกมพนัน

   เทศบาลจัดเก็บค่าธรรมเนียมตู้เกมพนันจากผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้ง โดยคิด  

ค่าธรรมเนียมตามจำนวนตู้ที่เปิดใช้งาน อัตราค่าธรรมเนียมการติดตั้งสำหรับระยะเวลาสามเดือน  

อยู่ระหว่าง 1,000-5,000 โครูนาต่อตู้ ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมมักแตกต่างกันออกไปตามสถานที่ตั้ง 

และไม่มีข้อยกเว้นในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมประเภทนี ้
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  8)ค่าธรรมเนียมการบริการเก็บขนและกำจัดขยะ

   เทศบาลจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการเก็บรวบรวม การขน การคัดแยก และ

การกำจัดขยะชุมชน ซึ่งเทศบาลจัดเก็บจากผู้ที่มีที่พักอาศัย เจ้าของบ้าน หรือตัวแทนเจ้าของบ้าน  

ในเขตพื้นที่ 

  9)ค่าธรรมเนียมการติดตั้งระบบน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียในสิ่งปลูกสร้าง

   วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมประเภทนี้ คือ เพื่อให้เทศบาลได้รับต้นทุน

ในการดำเนินการคืน ซึ่งเทศบาลสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้จากเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง และจัดเก็บ

ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น     

 =	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะของท้องถิ่นประเทศ

อเมริกา

Robert L. Bland, 2010, pp. 157-183: ให้ข้อมูล  

เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ 

(Service charges) ของท้องถิ่นในประเทศอเมริกา โดยมี  

รายละเอียด ดังนี้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศอเมริกาทั้งรูปแบบ

เทศบาล (Municipality) และเคาน์ตี้ (County) มีแนวโน้มพึ่งพา

รายได้จากค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะมากขึ้น โดยเทศบาลขนาดเล็กพึ่งพารายได้จากค่า

ธรรมเนียมมากกว่าเทศบาลขนาดใหญ่ เพราะเทศบาลขนาดเล็กมีอำนาจในการจัดเก็บภาษีได้  

ค่อนข้างน้อยประเภท ขณะที่ เทศบาลขนาดใหญ่มีแหล่งรายได้ที่หลากหลายมากกว่า  

ตารางที่7:ร้อยละรายได้ของเทศบาลในประเทศอเมริกาจากแหล่งรายได้ต่างๆ 

แหล่งรายได้ 1991-1992 1996-1997 2001-2002

ภาษีทรัพย์สิน 25.1 22.7 22.8 

ภาษีอื่นๆ 22.3 23.9 24.2 

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ 18.7 20.9 20.4

ค่าธรรมเนียมการใช้สาธารณูปโภค 22.1 21.4 21.5

รายได้อื่นที่ไม่ใช่ภาษ ี 11.9 11.1 11.1 

รวม 100 100 100      

ที่มา: Robert L. Bland, 2010, “Service charges and regulatory fees”, A Revenue Guide for Local 

Government, 2nd ed., United States of America: ICMA, P 160.    

     

  จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ในปี ค.ศ. 2001 รายได้จากค่าธรรมเนียมการใช้

บริการสาธารณะรวมกับรายได้จากค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณูปโภค (utility charges)   

คิดเป็นร้อยละ 41.9 ของรายได้ทั้งหมดของเทศบาล ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ. 1991 ที่คิดเป็นร้อยละ 

40.8     
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6) คาธรรมเนียมการนํายานยนตเขาในพ้ืนที่ 
เทศบาลจัดเก็บคาธรรมเนียมการขับขี่ยานยนตเขาไปในพ้ืนท่ีควบคุมจํานวนยานยนต เพ่ือทําการ

ควบคุมจํานวนยานยนตในพ้ืนท่ีเหลานั้น ซ่ึงสวนใหญเปนพ้ืนท่ีท่ีตองการรักษาความสงบ พ้ืนท่ีอนุรักษทาง
ประวัติศาสตร และพ้ืนท่ีอนุรักษส่ิงแวดลอม อัตราคาธรรมเนียมกําหนดไวไมเกิน 20 โครูนาตอวัน และ
เทศบาลสามารถเรียกเก็บรวมเปนเงินกอนเดียวจากการใชบริการหลายครั้งได ท้ังนี้ เทศบาลยกเวนการ
จัดเก็บคาธรรมเนียมจากผูท่ีมีท่ีพักอาศัยในพ้ืนท่ี รวมท้ังเครือญาติใกลชิด ตลอดจนผูประกอบธุรกิจหรือผู
ทํางานในพ้ืนท่ีเหลานั้น และผูพิการ 

7) คาธรรมเนียมตูเกมพนัน 

เทศบาลจัดเก็บคาธรรมเนียมตูเกมพนันจากผูท่ีไดรับอนุญาตใหติดตั้ง โดยคิดคาธรรมเนียมตาม
จํานวนตูท่ีเปดใชงาน อัตราคาธรรมเนียมการติดตั้งสําหรับระยะเวลาสามเดือนอยูระหวาง 1,000-5,000 โครู
นาตอตู ซ่ึงอัตราคาธรรมเนียมมักแตกตางกันออกไปตามสถานท่ีตั้ง และไมมีขอยกเวนในการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมประเภทนี้ 

8) คาธรรมเนียมการบริการเก็บ ขน และกําจัดขยะ 

เทศบาลจัดเก็บคาธรรมเนียมสําหรับการบริการเก็บรวบรวม การขน การคัดแยก และการกําจัดขยะ
ชุมชน ซ่ึงเทศบาลจัดเก็บจากผูท่ีมีท่ีพักอาศัย เจาของบาน หรือตัวแทนเจาของบานในเขตพ้ืนท่ี 

9) คาธรรมเนียมการติดตั้งระบบน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียในส่ิงปลูกสราง 

วัตถุประสงคของการจัดเก็บคาธรรมเนียมประเภทนี้ คือ เพ่ือใหเทศบาลไดรับตนทุนในการ
ดําเนินการคืน ซ่ึงเทศบาลสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมไดจากเจาของส่ิงปลูกสราง และจัดเก็บไดเพียงครั้ง
เดียวเทานั้น 

 
 การจัดเก็บคาธรรมเนียมการใชบริการสาธารณะของทองถิ่น 

ประเทศสหรัฐอเมริกา  
Robert L. Bland, 2010, pp. 157-183: ใหขอมูลเกี่ยวกับการ

จัดเก็บคาธรรมเนียมการใชบริการสาธารณะ (Service charges) ของ
ทองถ่ินในประเทศอเมริกา โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในประเทศอเมริกาท้ังรูปแบบเทศบาล (Municipality) และเคานตี้ 
(County) มีแนวโนมพ่ึงพารายไดจากคาธรรมเนียมการใชบริการสาธารณะมากขึ้น โดยเทศบาลขนาดเล็ก
พ่ึงพารายไดจากคาธรรมเนียมมากกวาเทศบาลขนาดใหญ เพราะเทศบาลขนาดเล็กมีอํานาจในการจัดเก็บ
ภาษีไดคอนขางนอยประเภท ขณะท่ี เทศบาลขนาดใหญมีแหลงรายไดท่ีหลากหลายมากกวา  
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ตารางที่8:ร้อยละรายได้ของเคาน์ตี้ในประเทศอเมริกาจากแหล่งรายได้ต่างๆ 

แหล่งรายได้ 1991-1992 1996-1997 2001-2002

ภาษีทรัพย์สิน 43.5 38.6 38.4 

ภาษีอื่นๆ 15.0 17.0 17.1 

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 25.6 29.1 29.1

ค่าธรรมเนียมการใช้สาธารณูปโภค 1.8 2.2 13.2

รายได้อื่นที่ไม่ใช่ภาษ ี 14.1 13.1 13.2 

รวม 100 100 100 

ที่มา: Robert L. Bland, 2010, “Service charges and regulatory fees”, A Revenue Guide for Local 

Government, 2nd ed., United States of America: ICMA, P 160. 

 

  ในกรณีของเคาน์ตี้ ในปี ค.ศ. 2001 รายได้จากค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ

รวมกับรายได้จากค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 31.2 ของรายได้ทั้งหมด

ของเคาน์ตี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ. 1991 ที่คิดเป็นร้อยละ 27.4  

ตารางที่9: ร้อยละรายได้จากค่าธรรมเนียมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศอเมริกา   

ปี ค.ศ. 2002 

ประเภทค่าธรรมเนียม เทศบาล เคาน์ตี้

1. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ 

สนามบิน 4.7 2.4 

ทางด่วน 1.0 0.6 

โรงพยาบาล 5.2 20.3 

การพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชน 1.3 0.2 

ที่จอดรถ 1.0 0.1 

สวนสาธารณะและสันทนาการ 2.8 1.1 

สิ่งอำนวยความสะดวกทางทะเลและท่าเรือ 0.7 0.2 

การระบายน้ำ  14.8 3.6 

ขยะมูลฝอย 4.7 4.1 

อื่นๆ  7.2 19.7 

รวมค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ	 43.4	 52.3	

2.ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณูปโภค

ไฟฟ้า 22.4 0.2 

แก๊ส 3.8 0.0 

ขนส่งสาธารณะ 2.3 0.4 

น้ำ 17.2 3.2 

รวมค่าธรรมเนียมการใช้สาธารณูปโภค	 17.2	 3.2	

รวมค่าธรรมเนียมทั้งหมด 89.1 56.1

ที่มา: Robert L. Bland, 2010, “Service charges and regulatory fees”, A Revenue Guide for Local 

Government, 2nd ed., United States of America: ICMA, P 161.    
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  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศอเมริกามีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

สาธารณะจากบริการสาธารณะหลากหลายประเภท ทั้งนี้ รูปแบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้

บริการสาธารณะแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่  

  รูปแบบที่หนึ่ง: การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะในอัตราที่เท่ากับต้นทุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดให้บริการ เรียกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในรูปแบบนี้ว่า “การจัดเก็บค่าธรรมเนียม

เต็มจำนวนค่าใช้จ่ายในการจัดให้บริการ”   

  รูปแบบที่สอง: การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะในอัตราที่เท่ากับต้นทุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดให้บริการสำหรับประชาชนบางกลุ่ม แต่สำหรับประชาชนบางกลุ่ม เช่น ผู้สูงอายุ 

เด็ก และองค์กรไม่แสวงหากำไร จัดเก็บในอัตราที่ต่ำกว่าต้นทุนค่าใช้จ่าย เรียกการจัดเก็บ  

ค่าธรรมเนียมในรูปแบบนี้ว่า “การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนค่าใช้จ่ายในการจัดให้บริการ

สำหรับประชาชนบางกลุ่ม แต่มีอัตราอุดหนุนเฉพาะประชากรบางกลุ่ม” 

  รูปแบบที่สาม: การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะในอัตราที่ต่ำกว่าต้นทุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดให้บริการ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนงบประมาณบางส่วนเพื่อใช้

เป็นต้นทุนในการจัดให้บริการสาธารณะเรียกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในรูปแบบนี้ว่า “การจัดเก็บ  

ค่าธรรมเนียมในอัตราอุดหนุน” 

  Robert Bland ได้ยกตัวอย่างการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะในการ

บริการสาธารณะแต่ละประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศอเมริกา ดังนี้      

ตารางที่10: รูปแบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะของ อปท.ในอเมริกา      

การบริการสาธารณะ รูปแบบที่1* รูปแบบที่2** รูปแบบที่3***

1.ด้านสันทนาการและการพักผ่อน

การเช่าห้องประชุม a	   

การเช่าศูนย์สันทนาการ a	   

ท่าเทียบเรือ a	   

การให้บริการข้อมูล/ฐานข้อมูลทางเว็บไซต์ a	   

การเช่าอุปกรณ์สันทนาการ a	   

ห้องเรียนสันทนาการ  a	  

ห้องสมุด  a	  

การบริการภายในห้องสมุดสาธารณะ    a	

สนามกีฬา   a	

สระว่ายน้ำ   a	

สนามเทนนิส   a	

สวนสาธารณะ   a	



นวัตกรรมการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 123

การบริการสาธารณะ รูปแบบที่1* รูปแบบที่2** รูปแบบที่3***

2.ด้านการใช้บริการสาธารณูปโภค   

น้ำ  a	   

การติดตั้งมิเตอร์วัดปริมาณการใช้น้ำ  a	   

การระบายน้ำ  a	   

การบำบัดน้ำเสีย a	   

การขนย้ายขยะมีพิษ/ติดเชื้อ  a	   

3.ด้านการบริการชุมชน   

การเคลื่อนย้าย/ลากรถ  a	   

แผนที่ a	   

การกำจัดวัชพืช   a	

4.ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ข้อมูลอุบัติเหตุและการกระทำผิดกฎหมาย a	   

การดูแลความสงบเรียบร้อยในงานศพและ  

ในโอกาสพิเศษต่างๆ  

a	   

5.ด้านการวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจ

คู่มือแนะแนวการพัฒนาเศรษฐกิจ  a	   

แผนที่ a	   

การแสดงนิทรรศการ   a	

การแบ่งเขตพื้นที่/การจัดโซนพื้นที่  a	   

6.ด้านอนามัยและการควบคุมสัตว์

การถือครองสัตว์เลี้ยง a	   

การเก็บขยะ  a	   

การขนย้ายขยะ  a	  

การทำความสะอาดถนน   a	

การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า   a	

7.ด้านสุขภาพและสาธารณสุข

รถพยาบาลฉุกเฉิน   a	

บุรุษ/นางพยาบาลพิเศษ  a	  

การฉีดวัคซีน   a	

การบริการทางด้านสุขภาพจิต   a	  
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การบริการสาธารณะ รูปแบบที่1* รูปแบบที่2** รูปแบบที่3***

8.ด้านการคมนาคมขนส่ง

ท่าจอดเครื่องบิน a	   

การเช่าโรงจอดเครื่องบิน a	   

สะพานข้าม a	   

อาคารจอดรถ  a	  

ที่จอดรถในที่สาธารณะ (ติดตั้งมิเตอร์)   a	  

รถเมล์โดยสารสาธารณะ   a	

การเช่ารถเมล์ในโอกาสพิเศษ    a	

9.อื่นๆ

การโฆษณาในที่สาธารณะ  a	   

พื้นที่เช่าเพื่อวางตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ  a	   

สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย  a	   

การค้นหาเอกสาร/ข้อมูล a	   

การเช่าห้องประชุม a	   

สุสาน   a	

ที่มา: Robert L. Bland, 2010, “Service charges and regulatory fees”, A Revenue Guide for Local 

Government, 2nd ed., United States of America: ICMA, P 163.    

หมายเหตุ: *  รูปแบบที่หนึ่ง คือ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนค่าใช้จ่ายในการจัดบริการ 

   **  รูปแบบที่สอง คือ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนค่าใช้จ่ายในการจัดให้บริการสำหรับ  

     ประชาชนบางกลุ่ม แต่มีอัตราอุดหนุนเฉพาะประชากรบางกลุ่ม 

   *** รูปแบบที่สาม คือ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราอุดหนุน 

 

 =	บทเรียนจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะในท้องถิ่น

ต่างประเทศ

  จากการศึกษาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นในประเทศแคนาดา อเมริกา และสาธารณะรัฐเช็ค ผู้วิจัยได้เรียนรู้และเข้าใจถึงหลักการ  

ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะที่สำคัญใน 4 หัวข้อ ได้แก่ 

 1.  ความสำคัญของค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ  

 2.  วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะของท้องถิ่น 

 3.  ประเภทบริการสาธารณะที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ 

 4.  รูปแบบการจัดเก็บและโครงสร้างค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ 

  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
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  1)ความสำคัญของค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ

   การศึกษาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นในประเทศแคนาดา และอเมริกา แสดงให้เห็นว่า ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ

เป็นแหล่งรายได้ที่มีความสำคัญ โดยที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของทั้งสองประเทศ  

มีความพยายามในการพัฒนารายได้จากค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะมาโดยตลอด และ  

รายได้จากค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะก็มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นทุกปี ดังเช่นในปี ค.ศ. 2000 ราย

ได้จากค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะของเทศบาลในประเทศแคนาดา มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 

21.3 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ. 1990 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 12 ของรายได้ทั้งหมด และในปี ค.ศ. 2001 

รายได้จากค่าธรรมเนียมของเทศบาลในอเมริกา มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 41.9 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี   

ค.ศ. 1991 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 40.8 ของรายได้ทั้งหมด เป็นต้น 

   ทั้งนี้ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในประเทศแคนาดาและอเมริกา   

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะเป็นแหล่งรายได้ที่มีความสำคัญมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างมีแนวโน้มพึ่งพารายได้จากค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ  

เพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุสำคัญหลายประการ ได้แก่ 

   ประการแรก  เงินอุดหนุนจากรัฐมีจำนวนลดน้อยลง เนื่องจากสถานะทางการเงิน

การคลังของประเทศที่ประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงพยายามพัฒนา

รายได้ด้วยตนเองจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ใน

ทางการคลัง แทนการพึ่งเงินอุดหนุนจากรัฐเป็นหลักดังเช่นที่ผ่านมา   

   ประการที่สอง การเพิ่มอัตราภาษีทรัพย์สินมักส่งผลกระทบต่อฐานเสียงทางการเมือง 

เพราะประชาชนไม่พึงพอใจต่อการเพิ่มอัตราภาษี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเปลี่ยนมาใช้วิธีการ

จัดเก็บหรือเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะแทน  

   ประการที่สาม ประชาชนยินดีจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะมากกว่าการ

เสียภาษี  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงสามารถพัฒนารายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ง่าย

มากกว่า      

  2)วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ

   แม้ว่าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในต่างประเทศมีหลากหลายวัตถุประสงค์ แต่วัตถุประสงค์หลักสำหรับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้

บริการสาธารณะบางประเภท คือ เพื่อเป็นช่องทางในการพัฒนารายได้ ยกตัวอย่างเช่น  

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสาธารณรัฐเช็คจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากบริการ

สาธารณะบางประเภทที่เกินความจำเป็นขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น  

ช่องทางในการพัฒนารายได้ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทำการกำหนดอัตรา  

ค่าธรรมเนียมไว้ค่อนข้างสูง เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่สาธารณะในการติดตั้ง  
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ตู้เกมพนัน โดยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับระยะเวลาสามเดือน ประมาณ 

1,000-5,000 โครูนาต่อตู้ ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมแตกต่างกันออกไปตามสถานที่ตั้ง 

และไม่มีข้อยกเว้นในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมประเภทนี้ ขณะที่ ค่าธรรมเนียมของบริการ

สาธารณะขั้นพื้นฐาน เช่น การบริการสปาและสันทนาการมีอัตราค่าธรรมเนียมเพียง   

15 โครูนาต่อวันเท่านั้น และมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ประชาชนบางกลุ่ม   

จะเห็นได้ว่า อัตราค่าธรรมเนียมของบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและบริการ

สาธารณะที่เกินความจำเป็นขั้นพื้นฐานมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ทั้งนี้ สาเหตุ  

เป็นเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งพัฒนารายได้ด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจาก

บริการสาธารณะที่เกินความจำเป็นขั้นพื้นฐาน ซึ่งประชาชนผู้ใช้บริการกลุ่มนี้เป็นผู้ที่มี

กำลังซื้อ แนวคิดเช่นนี้จึงไม่ขัดแย้งต่อหลักการการจัดให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  

ที่ต้องคำนึงถึงหลักการให้บริการที่ทั่วถึงและเป็นธรรม   

 

  3)ประเภทบริการสาธารณะที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ

   เนื่องจากอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศแคนาดา 

สหรัฐอเมริกา และเช็ก มีขอบเขตที่กว้างมากกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในประเทศเหล่านี้จึงมีการจัดให้บริการสาธารณะและจัดเก็บค่าธรรมเนียมหลากหลาย

ประเภท ซึ่งแตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ยกตัวอย่างเช่น  

 < ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า พลังงานน้ำ และแก๊ส

สำหรับฮีตเตอร์ เป็นต้น 

 < ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทางด้านสันทนาการ ได้แก่ การเรียนว่ายน้ำ   

การเรียนเทนนิส การเรียนสเก็ตบอร์ด การเข้าค่ายฤดูร้อน การทำสปา และ  

การใช้สนามกีฬา สระว่ายน้ำ และอุปกรณ์กีฬา  เป็นต้น 

 < ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่สาธารณะในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การใช้

พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกหรืออุปกรณ์จำหน่ายสินค้า การใช้พื้นที่

เป็นสถานที่ถ่ายทำละครหรือทำการแสดง และการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ประกอบ

กิจกรรมทางการกีฬาหรือศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 

 < ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทางด้านสาธารณสุข ได้แก่ รถพยาบาลฉุกเฉิน 

บุรุษ/นางพยาบาลพิเศษ การบริการทางด้านสุขภาพจิต  

 < ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทางด้านการคมนาคมขนส่ง ได้แก่ รถเมล์โดยสาร

สาธารณะ 

  4)รูปแบบการจัดเก็บและโครงสร้างค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ

   4.1)  รูปแบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ 

     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกากำหนดรูปแบบการจัดเก็บค่า

ธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะไว้ 3 รูปแบบ ได้แก่  
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     รูปแบบที่หนึ่ง: การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะในอัตราที่

เท่ากับต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดให้บริการ  

    	 รูปแบบที่สอง: การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะในอัตราที่

เท่ากับต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดให้บริการสำหรับประชาชนบางกลุ่ม แต่สำหรับประชาชนบางกลุ่ม 

เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก และองค์กรไม่แสวงหากำไร จัดเก็บในอัตราที่ต่ำกว่าต้นทุนค่าใช้จ่าย 

     รูปแบบที่สาม: การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะในอัตราที่ต่ำ

กว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดให้บริการ 

     หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ  

ในอัตราที่ต่ำกว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดให้บริการแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้อง

อุดหนุนงบประมาณบางส่วนเพื่อใช้เป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดให้บริการด้วย ทั้งนี้ การกำหนด  

รูปแบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะไว้หลากหลายรูปแบบดังกล่าวข้างต้น เพื่อ

เป็นช่องทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างงบประมาณที่สมดุลระหว่างรายรับและรายจ่ายในการ

จัดให้บริการสาธารณะ หรือเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนารายได้และสามารถพึ่งตนเองได้

ในทางการคลัง ขณะเดียวกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังคงจัดให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

ภายใต้หลักการพื้นฐานที่คำนึงถึงความทั่วถึง ความเสมอภาค และความเป็นธรรม  

   4.2)  โครงสร้างค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ 

     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศแคนาดา อเมริกา และสาธารณรัฐเช็ค 

กำหนดโครงสร้างค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะไว้หลากหลายรูปแบบ โครงสร้างค่าธรรมเนียม

การใช้บริการสาธารณะอาจขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการใช้บริการ โดยมีอัตราค่อนข้างสูงในช่วงเวลาที่มี  

ผู้ใช้เป็นจำนวนมาก และมีอัตราต่ำลงในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้จำนวนน้อย หรืออาจขึ้นอยู่กับกลุ่ม  

ผู้ใช้บริการ โดยกลุ่มเด็กและเยาวชนได้รับอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะต่ำกว่าผู้ใหญ่ 

หรืออาจขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้บริการ โดยหากใช้บริการในปริมาณมาก ก็มีอัตราค่าธรรมเนียม  

เพิ่มสูงขึ้นตามช่วงปริมาณการใช้ หรือเรียกว่าอัตราค่าธรรมเนียมตามขั้นบันได ทั้งนี้ การบริการ

สาธารณะประเภทหนึ่งอาจมีโครงสร้างค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะหลากหลายรูปแบบ  

ผสมผสานกัน     

 

2.3สถานการณ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
 สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย

หลังจากที่ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงหลักการและประสบการณ์ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้

บริการสาธารณะของท้องถิ่นในต่างประเทศแล้ว เนื้อหาส่วนนี้จะทำการฉายภาพให้เห็นถึง 

สถานการณ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย   

โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อ ดังนี้  
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 1.  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  

 2.  ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดเก็บ  

ในปัจจุบัน 

 3.  รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 4.  การสำรวจการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 5.  กรณีตัวอย่างการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น 

2.3.1กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
 สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีทั้งหมด 8 ฉบับ ประกอบด้วย  

 1)พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542

  หมวด 3 การจัดสรรภาษีและอากร มาตรา 23 – มาตรา 26, มาตรา 28 และมาตรา 29  

 2)พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ.2540แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่

4)พ.ศ.2552

  หมวด 5 การงบประมาณและการคลงัมาตรา 66, มาตรา 68 – มาตรา 71 และมาตรา 73 

 3)พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่13)พ.ศ.2552

  ส่วนที่ 5 การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล มาตรา 66 วงเล็บ 2 

 4)พระราชบญัญตัสิภาตำบลและองคก์ารบรหิารสว่นตำบลพ.ศ.2537แก้ไขเพิม่เตมิ

ถึง(ฉบับที่6)พ.ศ.2552

  ส่วนที่ 4 รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 75 วรรคแรก, มาตรา 

76, มาตรา 77, มาตรา 81 และมาตรา 82 (4)  

 5)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ.2528

  หมวด 7 การคลังและทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครมาตรา 109, มาตรา 112 - 

มาตรา 114, มาตรา 115 วรรคแรก, มาตรา 116 และมาตรา 117 (5) 

 6)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพ.ศ.2542แก้ไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที่2)พ.ศ.2552

  หมวด 6 รายได้และรายจ่าย มาตรา 80 - มาตรา 82, มาตรา 85 และมาตรา 89 (1) 
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 7)พระราชบัญญัติรายได้เทศบาลแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่3)พ.ศ.2534

 8)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดออกข้อ

บัญญัติเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ซึ่งใช้ประโยชน์จากบริการสาธารณะขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพ.ศ.2541

 จากกฎหมายหลักดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถสรุปอำนาจในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้

บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้ ดังตารางที่ 11 
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2.3.2ประเภทค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดเก็บในปัจจุบัน

ตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่เรียกว่า E-LAAS (Electronic 

Local Administrative Accounting System) 2 ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ 

จำนวน 30 รายการ ดังนี้ 

 1)  ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ / โรงพักสัตว์ 

 2)  ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ 

 3)  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 

 4)  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 

 5)  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์ 

 6)  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 

 7)  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 

 8)  ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 

 9)  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม

อาหาร 

 10)  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน 

 11)  ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา 

 12)  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 

 13)  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน 

 14)  ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน 

 15)  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า 

 16)  ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ 

 17)  ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 (อบจ.) 

 18)  ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 19)  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 20)  ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 

 21)  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 

 22)  ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ 

 23)  ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ 

 2  “ระบบ e-laas” เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเทศบัญญัติ/  

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย วางฎีกาเบิกจ่ายเมื่อมีรายการที่ต้องจ่าย-รับเงินทุกครั้งที่มีการรับจริงทุกประเภท   

จัดซื้อ/จ้างที่ต้องซื้อ/จ้าง ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลผู้เสียภาษี จัดทำเช็ค เพื่อให้ระบบลงบัญชีออกรายงานการเงินและ

ตรวจสอบทุกวัน” คัดลอกจาก ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, “ระบบ e-laas คือ 

ระบบการปฏิบัติงานด้านการคลังให้เป็นปัจจุบัน” ใน E-LAAS Knowledge management system สืบค้นจาก http://

km.laas.go.th เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557.   



132 นวัตกรรมการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 24)  ค่าธรรมเนียมการแพทย์ 

 25)  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

 26)  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย 

 27)  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง 

 28)  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 

 29)  ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย 

 30)  ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

 เห็นได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ

ได้มากถึง 30 ประเภท แต่มิได้หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะทำการจัดเก็บ  

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะครบทุกประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

มีการจัดให้บริการสาธารณะใดบ้าง นอกจากนี้ การดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

สาธารณะใดย่อมเป็นไปตามกฎหมายเฉพาะเรื่องนั้น เช่น  

 <  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย อุจจาระ และสิ่งปฏิกูล จัดเก็บตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 < ค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์ จัดเก็บตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอด  

ยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

 < ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จัดเก็บตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

 < ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว ์/ โรงพักสัตว์ จัดเก็บตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและ

จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 

 < ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน จัดเก็บตามพระราชบัญญัติสุสาน

และฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 

 < คา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัใบอนญุาตการพนนั จดัเกบ็พระราชบญัญตักิารพนนั พ.ศ. 2478 

 < ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จัดเก็บตาม

พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 

 < ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า จัดเก็บตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 

2535 

2.3.3รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 1)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยภาพรวม

  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

สาธารณะไดห้ลากหลายประเภทดงัหวัขอ้ที ่2.3.2 แตส่ถานการณร์ายไดข้ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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โดยภาพรวมกลับแสดงให้เห็นว่า รายได้จากค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะในปีงบประมาณ 

2551-2556 ซึ่งหมายถึง ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวมกับรายได้จากสาธารณูปโภค

และการพาณิชย์ มีสัดส่วนต่ำกว่าร้อยละ 3 ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งนับเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างต่ำมาก   

  และหากพิจารณารายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง พบว่า มีสัดส่วน  

ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมด กล่าวคือ ในปีงบประมาณ 2551-2556 รายได้ที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของรายได้ทั้งหมด สถานการณ์เช่นนี้ 

แสดงให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งพิงรายได้จากการจัดสรรทั้งในรูปของภาษีจัดสรรและ

เงินอุดหนุนจากรัฐค่อนข้างมาก ส่งผลให้ความเป็นอิสระและความสามารถทางการคลังขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับต่ำ  

ตารางที่12: สัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี  2551-2556 

แหล่งรายได้ 2551 2552 2553 2554 2555 2556

1.รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง 17.22 19.17 18.49 15.97 15.30 14.91

1.1 รายได้จากภาษี 12.26 13.36 13.36 11.31 10.83 10.44 

1.2 รายได้ที่ไม่ใช่ภาษี  4.96 5.81 5.14 4.66 4.48 4.47 

1.2.1 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ  

ใบอนุญาต 

1.64 2.59 1.55 1.65 1.52 1.62 

1.2.2 รายได้จากสาธารณูปโภคและ

การพาณิชย์  

0.19 0.23 0.22 0.31 0.23 0.18 

1.2.3 รายได้จากทรัพย์สิน 2.20 1.90 1.29 1.31 1.66 1.71 

1.2.4 รายได้เบ็ดเตล็ด  0.92 1.07 2.07 1.31 1.02 0.93 

1.2.5 รายได้จากทุน  0.01 0.03 0.02 0.09 0.05 0.02 

2.รายได้จากภาษีที่รัฐจัดเก็บให้ 37.98 35.20 34.83 40.49 37.69 36.06

3.รายได้รัฐบาลแบ่งให้ 12.68 15.15 16.67 16.18 16.95 17.51

4.เงินอุดหนุน 32.12 30.48 30.00 27.36 30.05 31.50

รายได้ทั้งหมด (1+2+3+4) 100 100 100 100 100 100 

ที่มา: สำนักเศรษฐกิจการคลัง, “รายงานเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง”, สืบค้นข้อมูลจาก http://

www.fpo.go.th เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2557. 
หมายเหตุ  
1. ปี 2553 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 242 แห่ง ประกอบด้วยข้อมูลขององค์การบริหาร  
 ส่วนจังหวัด (อบจ.) 75 แห่ง, เทศบาลนคร (ทน.) 24 แห่ง, เทศบาลเมือง (ทม) 141 แห่ง, กทม. 1 แห่ง,   
 เมืองพัทยา 1 แห่ง เป็นข้อมูลที่จัดเก็บจาก อปท. ทั้งหมด 
2. ปี 2554 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 249 แห่ง ประกอบด้วยข้อมูลองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
 (อบจ) 75 แห่ง, เทศบาลนคร (ทน.) 27 แห่ง, เทศบาลเมือง (ทม.) 145 แห่ง, กทม. 1 แห่ง, เมืองพัทยา 1 แห่ง   
 เป็นข้อมูลที่จัดเก็บจาก อปท. ทั้งหมด 
3. ปี 2555 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 262 แห่ง ประกอบด้วยข้อมูลองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
 (อบจ) 76 แห่ง, เทศบาลนคร (ทน.) 28 แห่ง, เทศบาลเมือง (ทม.) 156 แห่ง, กทม. 1 แห่ง, เมืองพัทยา 1 แห่ง   
 เป็นข้อมูลที่จัดเก็บจาก อปท. ทั้งหมด 
4.  ปี 2556 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 374 แห่ง ประกอบด้วยข้อมูล องค์การบริหารส่วนจังหวัด   
 (อบจ) 76 แห่ง, เทศบาลนคร (ทน.) 29 แห่ง, เทศบาลเมือง (ทม.) 167 แห่ง, เทศบาลตำบล (ทต.) 100 แห่ง,   
 กทม. 1 แห่ง, เมืองพัทยา 1 แห่ง, เป็นข้อมูลที่จัดเก็บจาก อปท. ท้ังหมด 
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 2)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำแนกตามประเภท

  เมื่อพิจารณารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทในปีงบประมาณ 

2551-2556 ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา   

(ผู้วิจัยนำข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากสำนักเศรษฐกิจการคลัง ซึ่งไม่มีข้อมูล

ขององค์การบริหารส่วนตำบล) พบว่า 

  2.1)องค์การบริหารส่วนจังหวัด

    ในปีงบประมาณ 2551-2556 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีรายได้ที่จัดเก็บเอง  

ไม่เกินร้อยละ 14.5 ของรายได้ทั้งหมด และมีรายได้จากค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ   

ซึ่งหมายถึง ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวมกับรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 

โดยเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 0.47 ของรายได้ทั้งหมด 

ตารางที่13: สัดส่วนรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในปี  2551-2556 

แหล่งรายได้ 2551 2552 2553 2554 2555 2556

1.รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง 14.24 11.22 9.34 9.17 8.59 8.56

1.1 รายได้จากภาษี 11.26 8.89 6.66 6.88 6.16 6.08 

1.2 รายได้ที่ไม่ใช่ภาษี  2.99 2.33 2.68 2.29 2.43 2.48 

1.2.1 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ  

ใบอนุญาต 

0.64 0.27 0.44 0.37 0.30 0.50 

1.2.2 รายได้จากสาธารณูปโภคและ

การพาณิชย์  

0.04 0.05 0.04 0.05 0.07 0.02 

1.2.3 รายได้จากทรัพย์สิน 1.57 1.31 1.35 1.16 1.43 1.38 

1.2.4 รายได้เบ็ดเตล็ด  0.71 0.67 0.83 0.67 0.62 0.55 

1.2.5 รายได้จากทุน  0.03 0.03 0.02 0.05 0.01 0.03 

2.รายได้จากภาษีที่รัฐจัดเก็บให้ 28.37 24.47 28.11 26.50 26.11 24.33

3.รายได้รัฐบาลแบ่งให้ 35.00 31.67 33.46 32.54 28.75 31.89

4.เงินอุดหนุน 22.39 32.64 29.09 31.80 36.56 35.23

รายได้ทั้งหมด (1+2+3+4) 100 100 100 100 100 100 

ที่มา: สำนักเศรษฐกิจการคลัง, “รายงานเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง”, สืบค้นข้อมูลจาก http://

www.fpo.go.th เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2557. 
หมายเหตุ :  
1.  ปี 2551-2554 รายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จำนวน 75 แห่ง เป็นข้อมูลที่จัดเก็บจาก อบจ. ทั้งหมด 
2.  ปี 2555-2556 รายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จำนวน 76 แห่ง เป็นข้อมูลที่จัดเก็บจาก อบจ. ทั้งหมด 
3. รายได้จากการจัดสรรภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้ จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ  
 การเหมืองแร่ กรมที่ดิน กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
4. รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล จากกรมบัญชีกลาง 
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  2.2)เทศบาล

    ในปีงบประมาณ 2551-2556 เทศบาลมีรายได้ที่จัดเก็บเองไม่เกินร้อยละ 20 

ของรายได้ทั้งหมด และมีรายได้จากค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ ซึ่งหมายถึง ค่าธรรมเนียม 

ค่าปรับ และใบอนุญาต รวมกับรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ โดยเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 3.4 

ของรายได้ทั้งหมด 

ตารางที่14: สัดส่วนรายได้ของเทศบาล ในปี  2551-2556 

แหล่งรายได้ 2551 2552 2553 2554 2555 2556

1.รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง 16.72 19.56 16.11 16.98 16.76 15.56

1.1 รายได้จากภาษี 9.72 11.88 9.46 10.38 10.48 9.52 

1.2 รายได้ที่ไม่ใช่ภาษี  7.00 7.68 6.65 6.60 6.28 6.04 

1.2.1 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ  

ใบอนุญาต 

2.45 3.12 2.71 2.75 2.64 2.77 

1.2.2 รายได้จากสาธารณูปโภคและ

การพาณิชย์  

0.48 0.64 0.63 0.99 0.68 0.52 

1.2.3 รายได้จากทรัพย์สิน 2.79 2.96 2.25 1.92 2.35 2.24 

1.2.4 รายได้เบ็ดเตล็ด  1.26 0.90 1.03 0.70 0.57 0.47 

1.2.5 รายได้จากทุน  0.02 0.06 0.03 0.24 0.04 0.05 

2.รายได้จากภาษีที่รัฐจัดเก็บให้ 24.95 26.73 20.69 23.47 23.39 23.34

3.รายได้รัฐบาลแบ่งให้ 11.10 13.67 19.54 17.69 17.96 16.90

4.เงินอุดหนุน 47.23 40.05 43.66 41.85 41.89 44.20

รายได้ทั้งหมด (1+2+3+4) 100 100 100 100 100 100 

ที่มา: สำนักเศรษฐกิจการคลัง, “รายงานเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง”, สืบค้นข้อมูลจาก http://

www.fpo.go.th เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2557. 

หมายเหตุ :  
1.  ปี 2551-2553 รายได้ของเทศบาล 165 แห่ง ประกอบด้วยข้อมูลของ เทศบาลนคร (ทน.) จำนวน 24 แห่ง และ  
 เทศบาลเมือง (ทม.) จำนวน 141 แห่ง 
2.  ปี 2554 รายได้ของเทศบาล 172 แห่ง ประกอบด้วยข้อมูลของ เทศบาลนคร (ทน.) จำนวน 27 แห่ง  
 และเทศบาลเมือง (ทม.) จำนวน 145 แห่ง 
3.  ปี 2555 รายได้ของเทศบาล 184 แห่ง ประกอบด้วยข้อมูลของ เทศบาลนคร (ทน.) จำนวน 28 แห่ง  
 และเทศบาลเมือง (ทม.) จำนวน 156 แห่ง 
4.  ปี 2556 รายได้ของเทศบาล 296 แห่ง ประกอบด้วยข้อมูลของ เทศบาลนคร (ทน.) จำนวน 29 แห่ง  
 และเทศบาลเมือง (ทม.) จำนวน 167 แห่ง และเทศบาลตำบล (ทต) 100 แห่ง 
5. รายได้จากการจัดสรรภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้ จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
 และการเหมืองแร่กรมที่ดิน กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
6. รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล จากกรมบัญชีกลาง 

      



13� นวัตกรรมการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  2.3)กรุงเทพมหานคร

    ในปีงบประมาณ 2551-2556 กรุงเทพมหานครมีรายได้ที่จัดเก็บเองไม่เกิน  

ร้อยละ 26.5 ของรายได้ทั้งหมด และมีรายได้จากค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ ซึ่งหมายถึง 

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวมกับรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ โดยเฉลี่ย  

ต่อปี ร้อยละ 1.93 ของรายได้ทั้งหมด 

ตารางที่15:สัดส่วนรายได้ของกรุงเทพมหานคร ในปี  2551-2556 

แหล่งรายได้ 2551 2552 2553 2554 2555 2556

1.รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง 19.66 26.26 22.6 21.32 19.55 19.41

1.1 รายได้จากภาษี 15.02 19.03 16.13 16.12 14.88 14.81 

1.2 รายได้ที่ไม่ใช่ภาษี  4.64 5.23 6.46 5.20 4.67 4.59 

1.2.1 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ  

ใบอนุญาต 

1.62 1.94 1.63 1.82 1.56 1.39 

1.2.2 รายได้จากสาธารณูปโภคและ

การพาณิชย์  

1.48 0.07 0.05 0.00 0.00 0.00 

1.2.3 รายได้จากทรัพย์สิน 2.14 1.62 0.52 0.96 1.33 1.51 

1.2.4 รายได้เบ็ดเตล็ด  0.82 1.61 4.26 2.42 1.71 1.70 

1.2.5 รายได้จากทุน  0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 

2.รายได้จากภาษีที่รัฐจัดเก็บให้ 54.97 53.86 56.43 67.93 58.84 58.19

3.รายได้รัฐบาลแบ่งให้ 0.00 0.00 0.00 0.00 5.94 5.74

4.เงินอุดหนุน 23.35 21.86 20.96 10.74 15.65 16.64

รายได้ทั้งหมด (1+2+3+4) 100 100 100 100 100 100 

ที่มา: สำนักเศรษฐกิจการคลัง, “รายงานเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง”, สืบค้นข้อมูลจาก http://

www.fpo.go.th เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2557 
หมายเหตุ:  
1.  รายได้จากการจัดสรรภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
 และการเหมืองแร่กรมที่ดิน กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

2.  รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล จากกรมบัญชีกลาง 

     

  2.4)เมืองพัทยา

    ในปีงบประมาณ 2551-2556 พัทยามีรายได้ที่จัดเก็บเองไม่เกินร้อยละ 61.5 

ของรายได้ทั้งหมด และมีรายได้จากค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ ซึ่งหมายถึง ค่าธรรมเนียม 

ค่าปรับ และใบอนุญาต รวมกับรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ โดยเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 

11.83 ของรายได้ทั้งหมด 
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ตารางที่16:สัดส่วนรายได้ของพัทยาในปี  2551-2556 

แหล่งรายได้ 2551 2552 2553 2554 2555 2556

1.รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง 11.43 61.31 14.26 13.63 22.45 26.57

1.1 รายได้จากภาษี 7.26 9.34 8.64 8.92 14.32 18.47 

1.2 รายได้ที่ไม่ใช่ภาษี  4.18 51.97 5.62 4.72 8.14 8.11 

1.2.1 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ  

ใบอนุญาต 

1.77 50.09 3.23 3.16 5.89 6.27 

1.2.2 รายได้จากสาธารณูปโภคและ

การพาณิชย์  

0 0.11 0.13 0.13 0.25 0.00 

1.2.3 รายได้จากทรัพย์สิน 2.06 1.18 3.75 0.95 1.61 1.09 

1.2.4 รายได้เบ็ดเตล็ด  0.35 0.60 0.54 0.38 0.40 0.46 

1.2.5 รายได้จากทุน  0 0 0 0.12 0 0 

2.รายได้จากภาษีที่รัฐจัดเก็บให้ 9.63 6.57 7.38 14.60 23.53 27.76

3.รายได้รัฐบาลแบ่งให้ 20.43 26.82 27.87 24.46 32.61 22.13

4.เงินอุดหนุน 58.52 5.31 50.51 47.32 21.42 23.56

รายได้ทั้งหมด (1+2+3+4) 100 100 100 100 100 100 

ที่มา: สำนักเศรษฐกิจการคลัง, “รายงานเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง”, สืบค้นข้อมูลจาก http://

www.fpo.go.th เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2557 
หมายเหตุ:  
1. รายได้จากการจัดสรรภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
 และการเหมืองแร่กรมที่ดิน กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
2.  รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล จากกรมบัญชีกลาง 

     

สถานการณร์ายไดข้ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แตล่ะประเภทแสดงใหเ้หน็วา่ ในปงีบประมาณ 

2551-2556 เมืองพัทยามีสัดส่วนรายได้จากค่าธรรมเนียมสูงที่สุด กล่าวคือ รายได้จาก  

ค่าธรรมเนียมโดยเฉลี่ยต่อปี คิดเป็นร้อยละ 11.83 ของรายได้รวม ทั้งนี้ เนื่องจากเมืองพัทยามีรายได้

จากค่าธรรมเนียมบริการบำบัดน้ำเสียค่อนข้างสูง รองลงมาลำดับสอง ได้แก่ เทศบาล มีสัดส่วนรายได้

จากค่าธรรมเนียมโดยเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 3.4 ของรายได้รวม ลำดับสาม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร   

มีสัดส่วนรายได้จากค่าธรรมเนียมโดยเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 1.93 ของรายได้รวม และลำดับสุดท้าย 

ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีรายได้จากค่าธรรมเนียมโดยเฉลี่ยต่อ ร้อยละ 0.47 ของ  

รายได้รวม  

2.3.�การสำรวจการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อทราบถึงสถานการณ์รายได้จากค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแล้ว เนื้อหาส่วนนี้จะนำเสนอให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำการจัดเก็บ  

ค่าธรรมเนียมจากการจัดให้บริการสาธารณะใดบ้าง ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ทำการสำรวจข้อมูล  
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การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จำนวน 

753 แห่ง แบ่งเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 41 แห่ง เทศบาล 658 แห่ง และองค์การบริหาร  

ส่วนตำบล (ขนาดใหญ่) 53 แห่ง โดยดำเนินการสำรวจว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำการจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะใดบ้าง และมีความสนใจในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้

บริการสาธารณะใดบ้าง โดยผลการศึกษามีรายละเอียด ดังนี้  

 =	บริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้

บริการสาธารณะ

  จากการสำรวจว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้บริการสาธารณะและทำการจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะใดบ้าง ผลการศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน

มากที่สุดร้อยละ 26.1 จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้บริการสาธารณะใน 2 เรื่อง คือ   

1.) การบริการสาธารณะทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเก็บและขนขยะมูลฝอย, การกำจัดขยะ

มูลฝอย, การเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล, การบำบัดน้ำเสีย และการบำบัดน้ำทิ้ง และ 2.) การให้

บริการพื้นที่ปิดประกาศ/โฆษณา รองลงมาลำดับสอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 19.6   

จดัเกบ็คา่ธรรมเนยีมจากการจดัใหบ้รกิารโรงฆา่สตัว/์โรงพกัสตัว ์ลำดบัสาม องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ร้อยละ 14.3 จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้บริการสาธารณูปโภค ได้แก่ ประปา, ไฟฟ้า และ  

น้ำบาดาล ลำดับสี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 8.8 จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้บริการ

สาธารณะทางด้านสาธารณสุขและอนามัย และลำดับห้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 5.9   

จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้บริการสาธารณะทางด้านการศึกษา    

แผนภาพที่2: บริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บค่าธรรมเนียมมากที่สุดใน  

ห้าลำดับแรก 

ที่มา: ผู้วิจัย 
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  เมื่อพิจารณาจำแนกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พบว่า  

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนมากที่สุด ร้อยละ 19.5 จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการ

จัดให้บริการสาธารณะใน 2 เรื่อง ได้แก่ 1.) การจัดบริการให้มีร้าน/ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

และ 2.) การจัดให้บริการสาธารณะทางด้านกีฬาและสันทนาการ รองลงมาลำดับสอง องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดร้อยละ 12.1 จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้บริการสาธารณะทางด้านการคมนาคม

ขนส่ง ได้แก่ สถานีขนส่ง ท่าเทียบเรือ/ท่าข้าม/ท่าเรือ, รถเมล์/รถโดยสารสาธารณะ และที่จอดรถ 

และลำดับสาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยละ 7.3 จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้บริการ

สาธารณะทางด้านการศึกษา      

แผนภาพที่3: บริการสาธารณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บค่าธรรมเนียมมากที่สุด  

ในสามลำดับแรก 

ที่มา: ผู้วิจัย 

       

 	 เทศบาลจำนวนมากที่สุด ร้อยละ 28.4 จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้บริการ

สาธารณะใน 2 เรื่อง ได้แก่ 1.) การจัดให้บริการสาธารณะทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเก็บและ  

ขนมูลฝอย, การกำจัดขยะมูลฝอย, การเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล, การบำบัดน้ำเสีย และการบำบัด  

น้ำทิ้ง และ 2.) การจัดให้บริการพื้นที่ปิดประกาศ/โฆษณา  รองลงมาลำดับสอง เทศบาลร้อยละ 22.1 

จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้บริการโรงฆ่าสัตว์/โรงพักสัตว์ ลำดับสาม เทศบาลร้อยละ 15   

จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้บริการสาธารณูปโภค ได้แก่ ประปา, ไฟฟ้า และน้ำบาดาล ลำดับสี่ 

เทศบาลร้อยละ 9.5 จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้บริการสาธารณะทางด้านสาธารณสุขและ

อนามัย และลำดับห้า เทศบาลร้อยละ 5.7 จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้บริการสาธารณะ  

ทางด้านการศึกษา        
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แผนภาพที่4: บริการสาธารณะที่เทศบาลจัดเก็บค่าธรรมเนียมมากที่สุดในห้าลำดับแรก 

ที่มา: ผู้วิจัย 

 

     องค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนมากที่สุดร้อยละ 16.9 จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้

บริการสาธารณะใน 2 เรื่อง ได้แก่ 1.) การจัดให้บริการสาธารณะทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเก็บ

และขนมูลฝอย, การกำจัดขยะมูลฝอย, การเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล, การบำบัดน้ำเสีย และการ

บำบัดน้ำทิ้ง และ 2.) การจัดให้บริการพื้นที่ปิดประกาศ/โฆษณา รองลงมาลำดับสอง องค์การบริหาร

ส่วนตำบลร้อยละ 15.0 จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้บริการสาธารณูปโภค ได้แก่ ประปา, 

ไฟฟ้า และน้ำบาดาล และลำดับสาม องค์การบริหารส่วนตำบลร้อยละ 5.6 จัดเก็บค่าธรรมเนียมจาก

การจัดให้บริการสาธารณะใน 2 เรื่อง ได้แก่ 1.) การจัดให้บริการสาธารณะทางด้านสาธารณสุขและ

อนามัย และ 2.) การจัดให้บริการสาธารณะทางด้านการศึกษา        

แผนภาพที่5:บริการสาธารณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บค่าธรรมเนียมมากที่สุดใน  

สามลำดับแรก 

ที่มา: ผู้วิจัย 
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 =	ความสนใจในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้การบริการสาธารณะของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  จากการสำรวจว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสนใจจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการ

จัดให้บริการสาธารณะใดบ้างจากที่ปัจจุบันยังไม่มีการจัดให้บริการ ผลการศึกษาพบว่า องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมากที่สุด ร้อยละ 32.9 สนใจจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้มีร้าน/

ศูนย์ขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น รองลงมาลำดับสอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 30.1 สนใจ  

จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้บริการสาธารณะทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเก็บและ  

ขนมูลฝอย, การกำจัดขยะมูลฝอย, การเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล, การบำบัดน้ำเสีย และการบำบัด

น้ำทิ้ง ลำดับสาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 28 สนใจจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้มี

พื้นที่ปิดประกาศ/โฆษณา, ลำดับสี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 26.3 สนใจจัดเก็บ  

ค่าธรรมเนียมจากการจัดให้บริการสาธารณะทางการศึกษา ได้แก่ โรงเรียน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,   

ศูนย์การเรียนรู้ และห้องสมุด และลำดับห้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 22.2 สนใจจัดเก็บค่า

ธรรมเนียมจากการจัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา 

แผนภาพที่6: บริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนใจจัดเก็บค่าธรรมเนียมมากที่สุด  

ในห้าลำดับแรก 

ที่มา: ผู้วิจัย      

   เมื่อพิจารณาจำแนกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พบว่า 

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนมากที่สุด ร้อยละ 26.3 สนใจจัดเก็บค่าธรรมเนียม

จากการจัดให้บริการสาธารณะทางด้านกีฬาและสันทนาการ รองลงมาลำดับสอง องค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัด ร้อยละ 23.5 สนใจจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้มีร้าน/ศูนย์ขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

ลำดับสาม องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยละ 20.6 สนใจจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้บริการ

สาธารณะทางการศึกษา ได้แก่ โรงเรียน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ศูนย์การเรียนรู้ และห้องสมุด ลำดับสี่ 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยละ 16.7 สนใจจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดสวัสดิการช่วยเหลือ  

ผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา และลำดับห้า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยละ 

12.2 สนใจจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้บริการสาธารณะทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเก็บ

และขนมูลฝอย, การกำจัดขยะมูลฝอย, การเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล, การบำบัดน้ำเสีย และ  

การบำบัดน้ำทิ้ง 

แผนภาพที่7:บริการสาธารณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสนใจจัดเก็บค่าธรรมเนียมมากที่สุด  

ในห้าลำดับแรก 

ที่มา: ผู้วิจัย 

      

   เทศบาลจำนวนมากที่สุด ร้อยละ 33.9 สนใจจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้มี

ร้าน/ศูนย์ขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น รองลงมาลำดับสอง เทศบาล ร้อยละ 32.3 สนใจจัดเก็บ  

ค่าธรรมเนียมจากการจัดให้บริการสาธารณะทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเก็บและขนมูลฝอย,   

การกำจัดขยะมูลฝอย, การเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล, การบำบัดน้ำเสีย และการบำบัดน้ำทิ้ง ลำดับ

สาม เทศบาล ร้อยละ 30.7 สนใจจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้มีพื้นที่ปิดประกาศ/โฆษณา 

ลำดับสี่ 26.2 สนใจจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้บริการสาธารณะทางการศึกษา ได้แก่ 

โรงเรียน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ศูนย์การเรียนรู้ และห้องสมุด และลำดับห้า เทศบาล ร้อยละ 24.6 

สนใจจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้บริการโรงฆ่าสัตว์/โรงพักสัตว์       
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แผนภาพที่8:บริการสาธารณะที่เทศบาลสนใจจัดเก็บค่าธรรมเนียมมากที่สุดในห้าลำดับแรก 

ที่มา: ผู้วิจัย 

      

   องค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนมากที่สุด ร้อยละ 30.9 สนใจจัดเก็บค่าธรรมเนียม

จากการจัดให้บริการสาธารณะทางการศึกษา ได้แก่ โรงเรียน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ศูนย์การเรียนรู้ 

และห้องสมุด, รองลงมาลำดับสอง องค์การบริหารส่วนตำบล ร้อยละ 25.6 สนใจจัดเก็บค่าธรรมเนียม

จากการจัดให้บริการสาธารณะใน 2 เรื่อง ได้แก่ 1.) การจัดให้มีร้าน/ศูนย์ขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และ 

2.) การให้บริการอื่นๆ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส ลำดับสาม องค์การบริหารส่วนตำบล ร้อยละ 24.2 

สนใจจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้บริการสาธารณะทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเก็บและ  

ขนมูลฝอย, การกำจัดขยะมูลฝอย, การเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล, การบำบัดน้ำเสีย และการบำบัด

น้ำทิ้ง ลำดับสี่ องค์การบริหารส่วนตำบล ร้อยละ 23.1 สนใจจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัด

สวัสดิการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา และลำดับห้า องค์การบริหาร

ส่วนตำบล ร้อยละ 22.0 สนใจจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้บริการสาธารณะทางด้านกีฬาและ

สันทนาการ       
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แผนภาพที่9: บริการสาธารณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนใจจัดเก็บค่าธรรมเนียมมากที่สุด  

ในห้าลำดับแรก 

ที่มา: ผู้วิจัย 

     

2.3.�กรณีตัวอย่างการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย

 การศึกษาวิจัยส่วนนี้นำเสนอตัวอย่างการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย โดยคัดเลือกบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ส่วนใหญ่จัดให้บริการอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือคาดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่น่าจะมี

ศักยภาพในการจัดให้บริการ ซึ่งได้แก่ การบำบัดน้ำเสีย การเก็บและขนขยะมูลฝอย และการให้

บริการที่จอดยานยนตร์ ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่า เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดให้บริการ

สาธารณะเหล่านี้แล้ว ย่อมสามารถดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะได้  

 กรณีตัวอย่างการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่นไทย ประกอบด้วย 3 กรณี ได้แก่ 1.) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบริการบำบัดน้ำเสีย   

เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 2.) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย 

เทศบาลเมืองตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และ 3.) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอด  

ยานยนตร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้  



นวัตกรรมการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1��

กรณีตัวอย่างที่1:ค่าธรรมเนียมการบริการบำบัดน้ำเสีย

เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี

บริบทพื้นที่ 

เมืองพัทยาตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 

208.10 ตร.กม. ประกอบด้วยพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลนาเกลือ ตำบล

หนองปรือ ตำบลห้วยใหญ่ และตำบลหนองปลาไหล ในปี พ.ศ. 2553   

มีประชากรตามทะเบียนราษฎร จำนวน 107,406 คน แบ่งเป็น 19,900 ครัวเรือน และมีประชากร

แฝงประมาณ 4 – 5 แสนคน เนื่องจากพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงโดยได้รับความ

นิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ยกตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ. 2553 (มกราคม – 

กันยายน) มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่มากถึง 3,405,622 คน ส่งผลให้มีการก่อตั้งโรงแรมและ

ที่พักในพื้นที่จำนวนมากเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ดังเช่นในปี พ.ศ. 2553 มีที่พักจำนวนมากถึง 368 

แห่ง ประกอบกับมีการก่อตั้งสถานประกอบการหลายแห่งเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว (เมืองพัทยา, 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.pattaya.go.th/)   

ความเป็นมาในการดำเนินการบำบัดน้ำเสีย

แต่เดิมเมืองพัทยามีโรงบำบัดน้ำเสียจำนวน 2 แห่ง คือ ระบบบำบัดน้ำเสียซอยพัทยา 17 และ

โรงบำบัดน้ำเสียซอยเกษมสุวรรณ อันเป็นโรงบำบัดที่เมืองพัทยาดำเนินการก่อสร้างขึ้นเอง ความ

สามารถในการรองรับปริมาณน้ำเสียของโรงบำบัดทั้งสองแห่งมีจำกัด เพราะสามารถรับน้ำเสีย  

ได้เพียงชุมชนบริเวณใกล้เคียงเท่านั้น เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก มีความเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 3-4 เท่าตัว และยังไม่มีแผนรองรับการจัดการน้ำเสียมาก่อน ทำให้  

น้ำเสียไหลลงทะเลอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ ความไม่พร้อมทางองค์ความรู้  และการบริหารจัดการ

บุคลากร งบประมาณ ค่าใช้จ่ายในระบบบำบัดน้ำเสียในช่วงเวลานั้นของเมืองพัทยา การแก้ไขปัญหา

น้ำเสียเมืองพัทยาจึงกลายเป็นการดำเนินงานของภาครัฐ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมการปกครอง และกรมโยธาธิการ (หน่วยงาน ณ ขณะนั้น)   

ร่วมกันผลักดันโครงการจัดการน้ำเสีย ต่อมาด้วยการเผชิญภาวะวิกฤติน้ำเสียที่สร้างความเสียหาย  

ให้แก่พื้นที่อย่างมาก ทำให้ในปี พ.ศ. 2534 ได้มีการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียแห่งที่สามขึ้น (วัดบุณย์

กัญจนาราม) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากกรมโยธาธิการ และเปิดดำเนินการ  

ในปี พ.ศ.2537  

 

ภาพที่1: ระบบบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยา 

ที่ ม า : h t t p : //kanchanap i sek . o r . t h/kp6/sub/book/

book.php?book=19&chap=1&page=t19-1-infodetail05.html 
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โรงบำบัดน้ำเสียแห่งที่สามนี้เกิดขึ้นจากการที่เมืองพัทยาได้ประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษ   

โดยในปี พ.ศ. 2535 กรมควบคุมมลพิษว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียด

ระบบระบายน้ำ ระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย ผลจากการสำรวจและออกแบบพบว่า หากกำหนด

ให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมเพียงแห่งเดียวจะทำให้การลงทุนก่อสร้าง ค่าเดินระบบ ค่าบำรุงรักษา

ระบบ ตลอดจนการจัดการระบบในระยะยาวสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า และต่อมาในปี 

พ.ศ. 2536 กรมควบคุมมลพิษยังได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับการจัดการ  

น้ำเสียในเขตควบคุมมลพิษเมืองพัทยา  

เมื่อมีการยกเลิกระบบบำบัดน้ำเสียที่ซอยเกษมสุวรรณและซอยพัทยา 17 แล้ว เมืองพัทยา  

ได้ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงงานแห่งใหม่นี้แทนไปจนกว่าระบบจะหมดอายุ ซึ่งคณะกรรมการ  

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบกับแผนงานและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และจัดสรรเงินอุดหนุน

จากกองทุนสิ่งแวดล้อมให้เมืองพัทยาในการดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยมีวงเงิน 1,848.95 

ล้านบาท รวมทั้ง ให้สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุม

มลพิษ กรมการปกครอง เมืองพัทยา ฯลฯ พิจารณาเกี่ยวกับวงเงิน ระยะเวลา และวิธีชดใช้เงินคืน

กองทุนสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสมของสถานภาพทางการเงินการคลังของเมืองพัทยา   

(กองกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, รายงานของคณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมวุฒิสภา 

เรื่อง การจัดการมลพิษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติในส่วนที่  

เกี่ยวกับแนวทางในการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ การประเมินผลการประกาศเขตควบคุม

มลพิษ เมืองพัทยา การประเมินผลโครงการฟื้นฟูบูรณะ เมืองพัทยา ผลกระทบจากการตัดถนนผ่าน

ป่าชายเลนและการวิเคราะห์ปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณใกล้เคียงวัดอโศการาม 

จังหวัดสมุทรปราการ, น. 33. (อัดสำเนา)) ปัจจุบัน ระบบบำบัดน้ำเสียแห่งนี้ยังคงใช้งานอยู่และ  

มีโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง และขยายระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมถึงโซนจอมเทียน

ด้วย (กองช่างสุขาภิบาล, ระบบการจัดการน้ำเสียเมืองพัทยา, <http://info.pattaya.go.th/km/

sanitarywork/DocLib9/ระบบการจัดการน้ำเสียเมืองพัทยา.aspx>X) 

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2543 ด้วยปริมาณน้ำเสียที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เมืองพัทยาตัดสินใจ

ก่อสร้างโรงบำบัดเพิ่มเติมอีกแห่งในซอยวัดหนองใหญ่ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่อีกประมาณ 32.6 

ตารางกิโลเมตร และเพิ่มความสามารถในการบำบัดน้ำเสียอีก ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ  

การก่อสร้างจากกองทุนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกัน 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียจะได้รับการจัดสรรเงินทุนและแผนปฏิบัติการจาก

หน่วยงานของรัฐ แต่เมื่อมีการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียเสร็จแล้ว จำเป็นต้องมีระบบบริหารจัดการ  

โรงบำบัดน้ำเสียต่อหลังจากนั้น เพื่อให้โรงบำบัดน้ำเสียสามารถเปิดดำเนินการได้ อย่างไรก็ตาม   

ในช่วงเวลานั้นเมืองพัทยายังไม่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโรงบำบัดขนาดใหญ่มาก่อน   

จึงไม่มีการจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและงบประมาณไว้ภายหลังจากก่อสร้างเสร็จสิ้น   

หน่วยงานภาครัฐเพียงแต่จัดสรรเงินลงทุนให้แก่เมืองพัทยาในการก่อสร้างโรงบำบัด และกำหนด

เงื่อนไขให้เมืองพัทยาต้องสมทบเงินค่าก่อสร้างจำนวนร้อยละ 10 รวมทั้ง ส่งคืนเงินกองทุน  

สิ่งแวดล้อมภายหลังจากที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 ปี 
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ด้วยเหตุนี้เอง เมืองพัทยาจึงประสบปัญหาในการจัดการงบประมาณเพื่อนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่าย

บริหารจัดการโรงบำบัดน้ำเสีย ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องบำบัดน้ำเสียประมาณปีละ   

30 ล้านบาท ระบบการดูแลและการซ่อมแซมโรงบำบัดน้ำเสีย ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการเดินเครื่องบำบัด 

ความพร้อมของด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องเรื่องการบริหารจัดการน้ำเสีย ซึ่งในระหว่างการก่อสร้าง  

โรงบำบัดน้ำเสีย เมืองพัทยายังไม่มีบุคลากรเฉพาะทางประจำ กล่าวได้ว่า เป็นหมวดค่าใช้จ่าย  

ค่อนข้างสูงในแต่ละปี แม้ว่ากรมควบคุมมลพิษได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติสำหรับการจัดการน้ำเสีย  

ที่ประกอบด้วยการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม การศึกษาอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม 

ระบบการบริหารจัดการ และการจัดเก็บค่าบริการ เพื่อจะนำมาใช้ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ  

เพื่อให้การดำเนินงานระบบทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็ตาม (สำนักจัดการคุณภาพน้ำ   

กรมควบคุมมลพิษ, “ความสำเร็จในการจัดการมลพิษของประเทศไทย,” การจัดการน้ำเสีย   

เขตควบคุมมลพิษ เมืองพัทยา,<http://www.pcd.go.th/Info_serv/pol_suc_pattaya.htm>) 

เมื่อพิจารณาเฉพาะรายได้ที่เมืองพัทยาจัดเก็บเองในพื้นที่ประมาณ 100 ล้านบาท รวมทั้ง  

เงินที่ได้รับการจัดสรรอุดหนุนในช่วงพ.ศ. 2536-2538 ผ่านกระทรวงมหาดไทยเพียงปีละประมาณ 

30.4 36.5 และ 41.5 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งนับว่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ที่เกิดขึ้นใน

เมืองพัทยา จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษเรื่องค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบระบายน้ำและบำบัด

น้ำเสียเมืองพัทยารวมทุกระบบ ซึ่งก็ยังไม่เพียงพอต่อการส่งคืนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้   

ยังไม่มีการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางเพื่อดำเนินการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียและ

กำจัดขยะมูลฝอยโดยเฉพาะ (กองกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, รายงานของ  

คณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมวุฒิสภา เรื่อง การจัดการมลพิษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับแนวทางในการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ การ  

ประเมินผลการประกาศเขตควบคุมมลพิษ เมืองพัทยา การประเมินผลโครงการฟื้นฟูบูรณะ   

เมืองพัทยา ผลกระทบจากการตัดถนนผ่านป่าชายเลนและการวิเคราะห์ปัญหามลพิษจากโรงงาน

อุตสาหกรรมบริเวณใกล้เคียงวัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ, น. 33. (อัดสำเนา)) ด้วยเหตุนี้

เอง เมืองพัทยาจึงเริ่มค้นหามาตรการอื่นที่สอดรับไปพร้อมกับแผนปฏิบัติการที่คณะกรรมการ  

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนดให้เมืองพัทยาเป็นเขตควบคุมมลพิษนั่นคือ การให้เมืองพัทยาดำเนินการ

จัดเก็บค่าบริการน้ำเสียภายใต้หลักผู้ก่อให้เกิดมลพิษต้องเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle: PPP) 

โดยเมืองพัทยาได้กำหนดให้มีโครงสร้างค่าบริการเช่นเดียวกันกับโครงสร้างของน้ำประปา กล่าวคือ 

หากใช้น้ำในปริมาณมากก็จะเสียค่าบริการน้ำเสียมากขึ้น 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสีย

กฎหมายที่นำมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของเมืองพัทยาแบ่ง

ออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 

1.กฎหมายหลักที่มุ่งเน้นให้อำนาจรัฐในการควบคุมบริหารจัดการน้ำเสียทั่วประเทศ

ได้แก่ 
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 < รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (มาตรา 79 และมาตรา 

290)  

 <  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (มาตรา 

88-มาตรา 90 มาตรา 93)  

 <  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2535) ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง

กำหนดให้ท้องที่เขตเมืองพัทยาเป็นเขตควบคุมมลพิษ  

 <  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2544) เรื่อง การ

กำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียรวมเมืองพัทยา 

2.กฎหมายรองที่ใช้ในการบริหารจัดการน้ำเสียของเมืองพัทยา ได้แก่ 

 < ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การควบคุมการกำจัดน้ำเสียในเขตเมืองพัทยา 

พ.ศ. 2530 

   กล่าวได้ว่าเป็นข้อบัญญัติฉบับแรกที่ระบุถึงเนื้อหาสาระสำคัญของการบริหารจัดการ

น้ำเสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรก โดยได้มีการระบุเรื่องค่าธรรมเนียมและค่าออก  

ใบอนุญาตเป็นเกณฑ์ และกำหนดให้เจ้าพนักงานสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานประกอบการ

ใดๆ ต่อท่อเชื่อมน้ำเสียและน้ำทิ้งรวม และกำหนดให้จัดเก็บค่าแบบระบบกำจัดน้ำเสียและค่าแบบ  

ต่อท่อเชื่อมน้ำทิ้งน้ำเสียนั้นโดยมีผลใช้บังคับภายหลังจากได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติฉบับนี้ล่วงพ้น  

ไปแล้ว 1 ปี ข้อบัญญัติดังกล่าวมีหลักการสำคัญที่จะควบคุมปัญหาน้ำเสียภายใต้หลักผู้ก่อให้เกิด

มลพิษต้องเป็นผู้จ่าย โดยให้มีการจัดเก็บค่าบำบัดตามพื้นที่ที่เมืองพัทยาได้ให้บริการต่อท่อเชื่อม  

น้ำเสีย (ค่าแบบต่อท่อเชื่อมน้ำทิ้ง-น้ำเสีย ค่าแบบระบบกำจัดน้ำเสีย ค่าแบบระบบกำจัดน้ำโสโครก) 

แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานประกอบการเพื่อให้ระบายน้ำเสีย-น้ำทิ้งลงสู่ท่อรับ  

น้ำรวมของเมืองพัทยา รวมถึงการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษแก่ผู้ที่

ฝ่าฝืนต้องระวางโทษทั้งจำคุกหรือดำเนินการจับปรับซึ่งมีการบังคับใช้มาถึง 15 ปี จนกระทั่งถึง   

ปี พ.ศ. 2545 ได้มีการยกเลิกข้อบัญญัติเดิมไป อันเนื่องจากอัตราการจัดเก็บค่าบริการน้ำเสีย  

ที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติฉบับนี้ไม่ได้สะท้อนต้นทุนในการจัดเก็บค่าบริการน้ำเสีย 

 < ระเบียบเมืองพัทยาว่าด้วยเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการต่อท่อเชื่อมน้ำเสีย

เข้ากับท่อรับน้ำเสีย พ.ศ. 2531 

   ต่อมาเมื่อได้มีการปล่อยน้ำเสีย-น้ำทิ้งลงสู่ท่อรับน้ำเสียรวมของเมืองพัทยาแล้ว 

อย่างไรก็ดี เพื่อจัดระเบียบควบคุมการต่อท่อเชื่อมน้ำเสียให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและป้องกันการ  

เสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการต่อท่อเชื่อมน้ำเสีย พร้อมทั้งกำหนดลักษณะของน้ำเสีย-น้ำทิ้ง   

เมืองพัทยาจึงได้ออกระเบียบต่อเนื่องอีกฉบับเพื่อให้การควบคุมอัตราการไหลรวมของน้ำเสียตาม

ประเภทอาคาร ทั้งนี้โดยพิจารณาจากขนาดของท่อรับน้ำเสียตามประเภทของอาคารที่ตั้งอยู่ในเขต
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เมืองพัทยา แม้ว่าหลักการดังกล่าวจะยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่และให้ความสำคัญกับขนาดของท่อรับ

น้ำเสียมากกว่าระบบการส่งเสริมการควบคุมและกำจัดน้ำเสียด้วยตนเองของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง

อาคารหรือสถานประกอบการที่มีการปล่อยน้ำเสีย-น้ำทิ้ง อย่างไรก็ดี ถือได้ว่าเมืองพัทยามีความ  

มุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานเพื่อควบคุมแหล่งกำเนิดน้ำเสีย-น้ำทิ้งในพื้นที่ ที่สำคัญคือการแสดง  

ให้เห็นถึงความพยายามที่ต่อเนื่องในการบริหารจัดการระบบน้ำเสีย-น้ำทิ้งให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 < ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การควบคุมการกำจัดน้ำเสียในเขตเมืองพัทยาแก้ไข  

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2533 

   ข้อบัญญัติฉบับนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม  

ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การควบคุมการกำจัดน้ำเสียในเขตเมืองพัทยา พ.ศ. 2530 เพื่อให้มี

ความเหมาะสมในการปฏิบัติตามของผู้ที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้นโดยยกเลิกบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและ

ค่าออกใบอนุญาตในการให้บริการกำจัดน้ำเสีย-น้ำทิ้ง ท้ายข้อบัญญัติเมืองพัทยาเดิม (พ.ศ.2530) 

และให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการกำจัดน้ำเสีย-น้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อม  

น้ำเสีย-น้ำทิ้ง โดยมีสาระสำคัญ คือ การคิดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการกำจัดน้ำเสีย-น้ำทิ้ง   

โดยคิดเป็นรายปีตามประเภทของอาคาร และกำหนดอัตรารายละเอียดเป็นพื้นที่ตารางเมตร หรือ  

ตามปริมาณจำนวนห้องพักทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของอาคารที่กำหนดไว้ 

 < ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การควบคุมและการให้บริการบำบัดน้ำเสียในเขต

เมืองพัทยา พ.ศ. 2545 

   ข้อบัญญัติฉบับนี้เป็นความพยายามในการปรับปรุงตามมติของคณะกรรมการ  

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีและเพื่อให้

สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่บางประการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

เมืองพัทยา พ.ศ. 2542 รวมทั้งยกเลิกข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การควบคุมการกำจัดน้ำเสียในเขต

เมืองพัทยา พ.ศ. 2530 ที่อิงแนวทางการจัดการปัญหาน้ำเสียตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 

2484 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ล้าสมัยและไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ที่ส่งผลให้

เมืองพัทยาไม่อาจประสบความสำเร็จในการจัดเก็บค่าบริการน้ำเสียได้ เพราะข้อบัญญัติดังกล่าว  

ไม่เคยเปลี่ยนแปลงอัตราการจัดเก็บค่าบริการน้ำเสียมาตั้งแต่ พ.ศ. 2530 และให้ความสำคัญการให้

บริการน้ำเสีย-น้ำทิ้งเป็นรายปี ซึ่งเป็นการกำหนดอัตราค่าบริการน้ำเสียที่ต่ำไม่สะท้อนถึงต้นทุน  

ในการบำบัดน้ำเสียอย่างแท้จริง และให้มีการประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้แทนเพราะได้นำแนวทาง  

การจัดการปัญหาน้ำเสียตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 

2535 มาใช้ซึ่งค่อนข้างทันสมัยและมีความเหมาะสมมากกว่า 

         นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย  

ในข้อบัญญัติฉบับนี้ คือ บทบัญญัติข้อ 4 เรื่อง ‘ผู้ใช้บริการ’ ที่ระบุให้เรียกเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย

จากผู้ใช้บริการที่อยู่ในพื้นที่บริการ (ตามแหล่งกำเนิดมลพิษกลุ่มที่ 1 2 และ 3 ตามตารางแนบท้าย) 

ซึ่งใช้น้ำประปาหรือน้ำจากแหล่งอื่นเพื่อการอุปโภคบริโภคด้วยเหตุนี้เองจำนวนผู้ใช้บริการจะเพิ่ม  
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มากขึ้นเพราะทุกครัวเรือนมีการใช้น้ำประปา รวมทั้งอัตราการใช้น้ำประปาของแต่ละครัวเรือนก็จะเพิ่ม

มากขึ้น กล่าวคือ หากครัวเรือนใดใช้น้ำประปาไปเท่าใดก็จะต้องเสียค่าบริการน้ำเสียตามฐานการใช้

น้ำประปา 

 < ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง กำหนดค่าบริการบำบัดน้ำเสียและค่าปรับ  

   ประกาศฉบับนี้เป็นกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการจ่ายค่าบริการน้ำเสียและเป็นวิธีการ

ที่เมืองพัทยาได้มีความพยายามประนีประนอมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียด้วยการยกเว้น

ค่าบริการน้ำเสียแก่ผู้ใช้บริการที่ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษในกลุ่มที่ 1 และการเรียกเก็บค่าบริการ

น้ำเสียจากผู้ใช้บริการที่มีค่าความสกปรกในรูปบีโอดีตามบัญชีแนบท้าย ที่สำคัญที่สุด คือ การใช้  

หลักการคิดอัตราค่าบริการน้ำเสียตามหลักฐานการใช้น้ำประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภคซึ่งเป็น  

วิธีการต่อรองการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในระยะแรกด้วยการยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการน้ำเสียในบาง

พื้นที่ และดำเนินการจัดเก็บค่าบริการน้ำเสียตามการคำนวณปริมาณน้ำเสียที่ส่งออกมาของการใช้  

น้ำประปาในแต่ละอัตราที่แตกต่างกันไปตามประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษ 

   หากผู้ใช้บริการที่จัดส่งน้ำเสียซึ่งมีค่าความสกปรกของน้ำเสียในรูปบีโอดีเกินอัตรา  

ที่กำหนดของข้อบัญญัติดังกล่าว เมืองพัทยายังมีการเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมให้สูงขึ้นจากอัตรา  

ที่กำหนดไว้เพื่อส่งน้ำเสีย-น้ำทิ้งไปบำบัดยังท่อบำบัดน้ำเสียรวม 

 

ภาพที่2: โมเดลระบบบำบัดน้ำเสีย 

ที่มา : http://202.129.59.73/pp/p.t.y/p.t.y.htm 
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ตารางที่17:อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการกำจัดน้ำเสีย-น้ำทิ้ง ต่อท้ายข้อบัญญัติเมืองพัทยา

เรื่องการควบคุมการกำจัดน้ำเสียในเขตเมืองพัทยา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2533 

ประเภท

อัตราค่าธรรมเนียม/

ปีการให้บริการกำจัด

น้ำเสีย-น้ำทิ้ง

ค่าใบอนุญาตต่อท่อ

เชื่อมน้ำเสีย-น้ำทิ้ง

(บาท/หน่วย) รายละเอียด

หน่วยงานน้ำเสีย

(บาท/

หน่วย)

น้ำทิ้ง

(บาท/

หน่วย)

น้ำเสีย น้ำทิ้ง

ตาราง ก. 

โรงแรม, บังกะโล  672.00 67.20 50.00 50.00 ห้องพัก 

อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 360.00 36.00 50.00 50.00 ห้อง 

ภัตตาคาร, ร้าน-อาหารและเครื่องดื่ม 36.00 3.60 2.00 2.00 พื้นที่อาคาร/
ตารางเมตร 

อาคารพาณิชย์ 6.00 0.60 2.00 2.00 พื้นที่อาคาร/
ตารางเมตร 

อาคารที่พักอาศัย, อาคารที่ให้เช่าซึ่งเก็บ  
ค่าเช่าเป็นรายเดือน, สถานที่ราชการ, 
รัฐวิสาหกิจ 

3.60 
- 

0.36 
- 

2.00 
- 

2.00 
- 

พื้นที่อาคาร/
ตารางเมตร 

ตาราง ข. 

โรงทำปลาเค็ม, ปลาแห้ง, ปลาหมึก, 
น้ำตาล, ก๋วยเตี๋ยว, บะหมี่ ฯลฯ 

40 26 40 26 กิโลกรัม ผลผลิต/
วัน 

ที่มา:  ข้อบัญญัติเมืองพัทยาเรื่องการควบคุมการกำจัดน้ำเสียในเขตเมืองพัทยา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  

  พ.ศ. 2533 

 

ภาพที่3: ถังเติมอากาศในบ่อบำบัดน้ำเสีย 

ที่มา : http://202.129.59.73/pp/p.t.y/p.t.y.htm 
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ตารางที่18:รายได้จากค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสีย-น้ำทิ้งของเมืองพัทยา พ.ศ. 2534-2552 

พ.ศ. การบำบัดน้ำเสีย การบำบัดน้ำทิ้ง รวม

 2534 2,509,524.69 223,389.80 2,732,914.49 

 2535 3,036,711.90 158,951.80 3,195,663.70 

 2536 5,473,013.00 315,944.20 5,788,957.20 

 2537 5,581,918.20 313,779.60 5,895,697.80 

 2538 6,680,071.49 469,539.52 7,149,611.01 

 2539 8,060,214.26 615,387.32 8,675,601.58 

 2540 6,899,890.14 793,875.75 7,693,765.89 

 2541 9,888,606.40 765,380.00 10,653,986.40 

 2542 9,272,705.50 605,747.60 9,878,453.10 

 2543 8,659,381.20 387,744.80 9,047,126.00 

 2544 10,856,552.60 711,445.00 11,567,997.60 

 2545 13,865,942.00 594,132.00 14,460,074.00 

 2546 13,756,617.50 1,113,696.00 14,870,313.50 

 2547 14,583,524.57 880,168.00 15,463,692.57 

 2548 15,680,455.66 959,609.00 16,640,064.66 

 2549 15,585,906.00 761,202.00 16,347,108.00 

 2550 17,974,634.00 777,023.00 18,751,657.00 

 2551 8,576,989.26 1,086,691.50 9,663,680.76 

2552 21,495,463.09 2,276,306.75 23,771,769.84 

ที่มา: กองช่างสุขาภิบาลและกองคลัง, ระบบการจัดการน้ำเสียเมืองพัทยา, เมืองพัทยา 

 

ภาพที่4: ตะแกรงหยาบที่สถานีสูบน้ำในระบบรวบรวมน้ำเสีย  

ที่มา : http://www.kmitl.ac.th/~kbkittic/watertreat/wasterwater_pretreatment.html 
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แผนภาพที่10: กลุ่มที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ตั้งแต่ พ.ศ. 2534-2550 

ที่มา: ผู้วิจัย  
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กรณีตัวอย่างที่2:ค่าธรรมเนียมการบริการเก็บและขนขยะมูลฝอย

เทศบาลเมืองตาคลีอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์

บริบทพื้นที่

เทศบาลเมืองตาคลี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครสวรรค์ไปทางทิศใต้

ประมาณ  68 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 16 ตารางกิโลเมตร และประกอบ  

ไปด้วย 22 ชุมชน ในปี พ.ศ. 2557 ประชากรมีจำนวน 24,724 คน แบ่งเป็น 

9,130 ครัวเรือน โดยเฉลี่ยมีประชากร จำนวน 1,545 คนต่อตารางกิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพค้าขายและเกษตรกร (เทศบาลเมืองตาคลี, สืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ http://

www.takhlicity.go.th/ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558) 

ความเป็นมาในการดำเนินการจัดการขยะ

เทศบาลเมืองตาคลี ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตั้งแต่ปี 

พ.ศ.2539 - 2544 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64.89 ล้านบาท ดังตารางที่ 19 

 

ตารางที่19:งบประมาณในการเริ่มดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองตาคลี 

พ.ศ. แหล่งงบประมาณ วงเงิน การดำเนินการ

2539 กองทุนสิ่งแวดล้อม

กระทรวงวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

17.1 1. การกำจัดขยะมูลฝอย(3,370 ล้านบาท) 

2. การจัดซื้อที่ดินกำจัดขยะมูลฝอยจำนวน 194 ไร่   

3 งาน 84 ตารางวา (5,702,946 ล้านบาท) 

3. การจัดซื้อรถเก็บขนขยะมูลฝอย (5,030 ล้านบาท) 

4. การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด

ระบบกำจัดขยะมูลฝอย (3 ล้านบาท) 

2543-

2544 

กระทรวงวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

47,790 ก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย (ระยะที่ 1) 

ที่มา : สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค 4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ 

www.reo4.go.th เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558. 

 

ภาพที่5: การจัดการขยะโดยการใช้รถตัก 

ที่มา : http://mews.onep.go.th/swt_detail.aspx?id= 

S00088 
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ระบบการจัดการขยะมูลฝอย(สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค 4 กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ www.reo4.go.th เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558) 

1)การจัดเก็บขนขยะมูลฝอย

 เทศบาลเมืองตาคลีให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด โดยมีรถเก็บขยะ  

อัดท้ายจำนวน 2 คัน รถเปิดข้างเทท้ายจำนวน 7 คัน จัดเก็บวันละ 1-2 เที่ยว ขยะในเขตเทศบาล  

มีปริมาณ 20 ตัน/วัน ขณะที่ เทศบาลมีความสามารถในการจัดเก็บประมาณ 18 ตัน/วัน คิดเป็น

ประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะร้อยละ 90 เทศบาลมีถังขยะรองรับมูลฝอยเป็นถังพลาสติก PE ขนาด 

240 ลิตร จำนวน 260 ใบ และมีเจ้าหน้าที่ปัดกวาดถนน จำนวน 32 คน เจ้าหน้าที่เก็บขนขยะ 

จำนวน 22 คน และพนักงานขับรถ จำนวน 10 คน 

2)ระบบการจัดการขยะมูลฝอย

 2.1)  ที่ตั้ง 

   สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ตั้งอยู่บริเวณหมู่ 7 บ้านหนองยอ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี 

จังหวัดนครสวรรค์ มีขนาดพื้นที่ 196 ไร่ ระยะทางห่างจากเขตเทศบาลประมาณ 11 กิโลเมตร   

มีชุมชนที่อยู่ใกล้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยมากที่สุดคือ ชุมชนหนองยอ ตั้งอยู่ห่างจากสถานที่กำจัด

ขยะประมาณ 1-2 กิโลเมตร มีจำนวนผู้อยู่อาศัยประมาณ 60 หลังคาเรือน 

 2.2)  รูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย 

   เทศบาลเมืองตาคลี เริ่มดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย   

ในปี พ.ศ. 2544 โดยใช้วิธีการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล ภายในสถานที่กำจัดขยะได้แบ่งพื้นที่

การใช้งาน ออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่  

 1)  อาคารที่ทำการและโรงชั่งน้ำหนัก ซึ่งอยู่ด้านหน้าของสถานที่กำจัดขยะ ภายใน

มีเจ้าหน้าที่ประจำคอยดูแลและจดบันทึกข้อมูลน้ำหนักขยะมูลฝอยที่นำเข้ามา

กำจัด 

 2)  อาคารจอดรถและโรงซ่อมบำรุง พื้นที่บางส่วนได้ถูกนำมาใช้คัดแยกขยะ

มูลฝอย 

 3)  บ้านพักคนงาน  

 4)  อาคารป้อมยาม มีเจ้าหน้าที่ประจำ 

 5)  บ่อบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย เป็นแบบบ่อผึ่ง แบ่งออกเป็นจำนวน 4 บ่อ 

 6)  บ่อตรวจคุณภาพน้ำ จำนวน 4 บ่อ มีกรมควบคุมมลพิษเป็นผู้ดำเนินการตรวจ

สอบปีละ 1 ครั้ง 

 7)  บ่อกลบฝังขยะระยะที่ 1 มีพื้นที่ 35,500 ตารางเมตร ซึ่งตอนนี้ได้ถูกใช้งาน

จนเกือบเต็มพื้นที่ 

 ทั้งนี้ เทศบาลเมืองตาคลี มีแผนดำเนินการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยครบวงจร 

จำนวน 1 แหง่ เพือ่รองรบัการจดัการขยะแบบศนูยร์ว่มระหวา่งองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีอ่ยูใ่กลเ้คยีง  
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ภาพที่6: บ่อเก็บน้ำเสียจากการปนเปื้อนขยะ 

ที่มา : http://mews.onep.go.th/swt_detail.aspx?id=S00088 

 

ตารางที่20:ปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบการกำจัดของเทศบาลเมืองตาคลี ปี พ.ศ. 2546 – 2556  

    หน่วย: ตัน 

ปีพ.ศ. ในเขตพื้นที่ นอกเขตพื้นที่ รวม

2546 3,989.57 1,136.42 5,126.17 

2547 6,399.71 1,849.46 8,249.17 

2548 6,179.57 2,021.1 8,200.67 

2549 6,358 2,196.08 8,554.08 

2550 6,689.74 2,256.17 8,954.91 

2551 6,205.76 2,288.37 8,494.13 

2552 6,291.09 1,864.8 8,155.89 

2553 6,698.72 2,346.81 9,045.53 

2554 6,947.20 2,730.06 9,677.26 

2555 6,417.40 3,201.32 9,618.72 

2556 7,342.67 3,160.8 10,503.47 

ที่มา: กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองตาคลี  
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนและกำจัดขยะ

มูลฝอย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย 

ของเทศบาลเมืองตาคลี ประกอบด้วย 

1.พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่13)พ.ศ.2552

 มาตรา 48 เตรส (4) นายกเทศมนตรีมีอำนาจวางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย 

2.พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535แก้ ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2)

พ.ศ.2550

 มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี

อำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข กับออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมหรือยกเว้น  

ค่าธรรมเนียม และกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 มาตรา 20  เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาด และการจัดระเบียบในการเก็บขนและ

กำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดท้องถิ่น ดังต่อไปนี้   

 (1)  ห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่ง ปฏิกูล หรือมูลฝอย 

นอกจากในที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ 

 (2)  กำหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะ และสถานที่

เอกชน 

 (3)  กำหนดวิธีการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให้เจ้าของหรือผู้ครอบ

ครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วย 

 (4)  กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น ในการเก็บและ  

ขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยไม่เกินอัตราตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

 (5)  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือ

มูลฝอย เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตตาม มาตรา 19 ปฏิบัติ ตลอดจน กำหนดอัตรา  

ค่าบริการขั้นสูง ตามลักษณะการให้บริการที่ผู้รับใบอนุญาตตาม มาตรา 19 จะพึง

เรียกเก็บได ้

 (6)  กำหนดการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

 มาตรา 63 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่น กำหนด  

ค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข และไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง 
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3.พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ.2535

 มาตรา 88  ในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่ใดซึ่งได้จัดให้มีการก่อสร้างและดำเนินการ

ระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือ ระบบกำจัดของเสียรวมของทางราชการโดยเงินงบประมาณแผ่นดินหรือ

เงินรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นและเงินกองทุนซึ่งจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้คณะ

กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษพิจารณากำหนดอัตรา

ค่าบริการที่จะประกาศใช้ในแต่ละเขตควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่ที่เป็นที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสีย

รวมหรือระบบกำจัดของเสียรวมดังกล่าว การกำหนดอัตราค่าบริการตามวรรคหนึ่งให้ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา 

 มาตรา 93  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่จัดให้มีระบบ

บำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวมของทางราชการมีอำนาจหน้าที่จัดเก็บค่าบริการค่าปรับ

และเรียกร้องค่าเสียหายตามที่บัญญัติไว้ในส่วนนี้ ทั้งนี้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเสีย

รวมหรือระบบกำจัดของเสียรวมของทางราชการที่ราชการส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการนั้นจัดให้มีขึ้น 

ค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บได้ตามวรรคหนึ่งให้ได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นงบประมาณ  

แผ่นดิน โดยให้นำมาหักส่งเข้ากองทุนตามอัตราส่วนที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด สำหรับส่วน  

ที่เหลือให้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบ

กำจัดของเสียรวมของราชการส่วนท้องถิ่นหรือของส่วนราชการที่ได้เก็บค่าบริการและค่าปรับนั้น 

4.กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูล

หรือมูลฝอยและอัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆพ.ศ.2545

 กฎกระทรวงฉบับนี้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ซึ่งแบ่งเป็น 1) การเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล  

ครั้งหนึ่งๆ 2) การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจำรายเดือน 

และการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว 3)  การเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งแบ่งเป็น   

การเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน และการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถออกข้อกำหนดของท้องถิ่นเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้

บริการเหล่านี้ได้ในอัตราที่ไม่เกินกว่าที่กฎกระทรวงฉบับนี้กำหนด 

5.ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเรื่องกำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะ

มูลฝอยของเทศบาลเมืองตราดจังหวัดตราดเทศบาลเมืองสะเดาจังหวัดสงขลาเทศบาล

ตำบลเมืองแกลงจังหวัดระยองเทศบาลตำบลเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามเทศบาลเมือง

ตาคลีจังหวัดนครสวรรค์และเทศบาลเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม

 ประกาศฉบับนี้กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองตาคลี และ  

ให้เทศบาลทำการทบทวนอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยทุกๆ 5 ป ี

6.เทศบัญญัติเทศบาลเมืองตาคลีเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ.2552

 เทศบาลเมืองตาคลีตราเทศบัญญัติฉบับนี้โดยปรับปรุงและเพิ่มเติมจากเทศบัญญัติการ  

เก็บขนมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และสิ่งเปรอะเปื้อน พ.ศ. 2528 เพื่อให้การบริการในการเก็บขนและกำจัด  
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สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเทศบัญญัติแบ่งออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ หมวด 

1 การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ซึ่งบัญญัติแนวทางการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และอัตรา  

ค่าธรรมเนียมในการให้บริการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย หมวด 2 การกำจัดสิ่งปฏิกูล

มูลฝอยอาคารชั่วคราวของคนงานก่อสร้าง หมวด 3 ใบอนุญาต และ หมวด 4 บทกำหนดโทษ       

7.ระเบียบเทศบาลเมืองตาคลีว่าด้วยการนำขยะมูลฝอยไปกำจัดในสถานที่กำจัด

มูลฝอยแบบฝังกลบถูกหลักสุขาภิบาลเทศบาลเมืองตาคลีพ.ศ.2553

 ระเบียบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้การนำขยะมูลฝอยไปกำจัดในสถานที่กำจัดมูลฝอยแบบ  

ฝังกลบถูกหลักสุขาภิบาลของเทศบาลเมืองตาคลี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและป้องกันปัญหาต่างๆ   

ที่เกิดจากการนำขยะมูลฝอยไปกำจัด โดยระเบียบฉบับนี้กำหนดคำนิยามของ “ขยะมูลฝอย” และ  

วิธีการนำขยะมูลฝอยไปกำจัดในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบถูกหลักสุขาภิบาล 

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย

สำหรับการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองตาคลีจัดเก็บค่าธรรมเนียม 2 ประเภท ได้แก่   

1) ค่าธรรมเนียมการบริการเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และ 2) ค่าธรรมเนียมการบริการกำจัด

มูลฝอย ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในเทศบัญญัติเทศบาลเมืองตาคลี เรื่อง   

การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2552 โดยอัตราค่าธรรมเนียมของทั้งสองประเภทถูกกำหนดไว้

ตามปริมาณขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล และตามกลุ่มผู้รับบริการ 

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการบริการเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่จัดเก็บได้ทั้งหมดกลายเป็นรายได้

ของเทศบาลเมืองตาคลี ขณะที่ รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบริการกำจัดมูลฝอยต้องหัก

เงินส่งคืนกองทุนสิ่งแวดล้อมร้อยละ 3.5 ของค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปี

ถัดไปนับจากเริ่มเดินระบบ เพราะเทศบาลได้รับงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้าง

และดำเนินการระบบกำจัดของเสียรวม ซึ่งเป็นไปตามความในมาตรา 88 และมาตรา 93 แห่ง  

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เนื่องจากเทศบาลเมืองตาคลี  

รับขยะจากเขตพื้นที่อื่นมากำจัดด้วย รายได้จากค่าธรรมเนียมการบริการกำจัดมูลฝอยของเทศบาล

เมืองตาคลีจึงมาจากทั้งในเขตและนอกเขตพื้นที่  

แต่เดิม เทศบาลเมืองตาคลีสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบริการเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

และค่าธรรมเนียมการบริการกำจัดมูลฝอยได้คลอบคลุมครัวเรือนเพียงร้อยละ 30 – 40 ของครัวเรือน

ทั้งหมด ต่อมา เทศบาลจึงเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บ โดยให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมทั้งสองตาม  

ครัวเรือนพร้อมกับค่าบริการน้ำประปา (เทศบาลจัดให้บริการน้ำประปา) ซึ่งส่งผลให้เทศบาลสามารถ  

จัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ครอบคลุมเกือบทุกครัวเรือน และมีรายได้จากค่าธรรมเนียมทั้งสองมากขึ้น 

(ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลเมืองตาคลี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 

2558) 
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ตารางที่21:รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย  

     หน่วย: บาท  

พ.ศ. รายได้จากการเก็บขน รายได้จากการกำจัด

2551 517,705 686,511 

2552 561,620 775,883 

2553 552,255 830,469 

2554 396,101 1,196,311 

2555 705,437 1,050,444 

2556 - 1,449,441 

ที่มา : กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองตาคลี 

 

ตารางที่22:อัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองตาคลี เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล

และมูลฝอย พ.ศ. 2552 

รายการ ค่าธรรมเนียม

1.อัตราค่าเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

1.1	ค่าเก็บขนขยะมูลฝอยสำหรับอาคารหรือเคหะสถาน	

วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร 

วันหนึ่งเกิน 20 ลิตรแต่ไม่เกิน 40 ลิตร 

วันหนึ่งเกิน 40 ลิตรแต่ไม่เกิน 60 ลิตร 

วันหนึ่งเกิน 60 ลิตรแต่ไม่เกิน 80 ลิตร 

วันหนึ่งเกิน 80 ลิตรแต่ไม่เกิน 100 ลิตร 

วันหนึ่งเกิน 100 ลิตรแต่ไม่เกิน 200 ลิตร 

วันหนึ่งเกิน 200 ลิตรแต่ไม่เกิน 300 ลิตร 

วันหนึ่งเกิน 300 ลิตรแต่ไม่เกิน 400 ลิตร 

วันหนึ่งเกิน 400 ลิตรแต่ไม่เกิน 500 ลิตร 

(เดือนละ)	

20 

40 

60 

80 

100 

200 

300 

400 

500 

1.2	ค่าเก็บขนมูลฝอยประจำเดือน	สำหรับตลาด	โรงงานอุตสาหกรรม	หรือ

สถานที่ซึ่งมีมูลฝอยมาก  

วันหนึ่งไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร  

วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บ ขน ทุกๆ ลูกบาศก์เมตรหรือเศษ  

ลูกบาศก์เมตร  

(เดือนละ) 

 

1,000 

1,000 

1.3	ค่าเก็บขนมูลฝอยเป็นครั้งคราว	

ครั้งหนึ่งๆ ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ  

เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร   

หรือเศษลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ  

 

150 

150 
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รายการ ค่าธรรมเนียม

1.4	ค่าเก็บขนอุจจาระและสิ่งปฏิกูล	

ครั้งหนึ่งๆ เศษลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตร  

ต่อๆ ไป ลูกบาศก์เมตรละ 

เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร 

เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร 

 

250 

 

150 

250 

2.อัตราค่ากำจัดมูลฝอย

2.1	ค่ากำจัดมูลฝอยประจำเดือนสำหรับบ้านเรือน	อาคาร	หรือเคหะสถาน	

วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร นอกนั้นจัดเก็บตามปริมาณขยะที่เก็บขนต่อเดือน

หรือเป็นครั้งคราว 

- จะมีการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยปี 2552-2555   

จัดเก็บ 6 บาท/เดือน และจะมีการปรับปรุงอัตราการจัดเก็บทุก 5 ปี ดังนี้ 

- ปี 2556-2560 จัดเก็บ 8 บาท/เดือน 

- ปี 2561-2565 จัดเก็บ 10 บาท/เดือน 

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยจะคิดตามปริมาณมูลฝอยตาม

ปริมาณมูลฝอยที่ เก็บขนตามลำดับ 1 โดยทุก 20 ลิตรจะจัดเก็บค่า

ธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอย 6,8,10 บาทตามการปรับอัตราดังกล่าว  

ข้างต้น 

เดือนละ 

6 

 

2.2	ค่ากำจัดมูลฝอยจากหน่วยงานอื่น	(ต่อตัน)	

- จะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยปี 2552-2555 จัดเก็บ 

400 บาท/ตัน และจะมีการปรับอัตราทุก 5 ปี ดังนี้  

- ปี 2556-2560 จัดเก็บ 500 บาท/ตัน 

- ปี 2561-2565 จัดเก็บ 600 บาท/ตัน 

400 

ที่มา :  เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองตาคลี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2552 

 

ภาพที่7: โรงคัดแยกขยะ 

ที่มา : http://mews.onep.go.th/swt_detail.aspx?id=S00088 
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กรณีตัวอย่างที่3:ค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์

กรุงเทพมหานคร

บริบทพื้นที่

ปี พ.ศ. 2555 กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ขนาด 1,568.737 ตารางกิโลเมตร มีบ้านจำนวน 

2,522,855 หลัง ประชากรตามทะเบียนราษฎร จำนวน 5,673,560 คน ชาย 2,690,754 คน 

และหญิง 2,982,806 คน ประชากรวัยเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) จำนวน 924,416 คน วัยแรงงาน 

(อายุ 15 - 59 ปี) จำนวน 3,819,740 คน และผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) จำนวน 765,974 

คน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 3,617 คน/ตารางกิโลเมตร กรุงเทพมหานครแบ่งพื้นที่การ

ปกครองออกเป็น 50 เขต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีความหนาแน่นมากที่สุด จำนวน 26,375 คน/

ตารางกิโลเมตร เขตหนองจอกมีความหนาแน่นน้อยที่สุดจำนวน 665 คน/ตารางกิโลเมตร (สำนัก

ยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร, สถิติกรุงเทพมหานคร, สืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์  

http://office.bangkok.go.th/pipd/ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557) เนื่องจากกรุงเทพมหานคร  

เป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางความเจริญทั้งทางการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งเป็นเมือง  

น่าท่องเที่ยวในอันดับต้นๆ ของโลก จึงส่งผลให้มีประชากรแฝง ผู้ประกอบธุรกิจ และนักท่องเที่ยว 

เป็นจำนวนมาก ซึ่งหากนับรวมประชากรแฝง กรุงเทพมหานครมีประชากรมากกว่า 10 ล้านคน 

(สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร, แผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 

2556-2560 สืบค้นข้อมูลจาก http://office.bangkok.go.th/pipd/ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่  

1.พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลพ.ศ.

2503ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พ.ศ.2535

 พระราชบัญญัติฉบับนี้บัญญัติขึ้นเพื่อจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและ

สุขาภิบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยระบุให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจตราข้อบัญญัติเพื่อประโยชน์

ในการจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ โดยจัดให้มีที่จอด กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและการเก็บ  

ค่าธรรมเนียม นอกจากนี้พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังกำหนดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการ

จอดและเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์ และกำหนดโทษที่เกิดจากความผิดตามพระราชบัญญัติ

ฉบับนี ้

ภาพที่8:อาคารจอดยานยนต์กรุงเทพมหานคร 

ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/403238 
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2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ.2528แก้ไขเพิ่มเติม

ถึงฉบับที่5พ.ศ.2550

 มาตรา 49 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 (1)  กำหนดนโยบายและบริหารราชการของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 (2)  สั่ง อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับราชการของกรุงเทพมหานคร 

 (3)  แต่งตั้งและถอดถอนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งและ

ถอดถอนผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาของผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานครหรือเป็นคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใดๆ 

 (4)  บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทยมอบหมาย 

 (5)  วางระเบียบเพื่อให้งานของกรุงเทพมหานครเป็นไปโดยเรียบร้อย 

 (6)  รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

 (7)  อำนาจหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 

 มาตรา 50 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร และ  

ให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายอื่นได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด   

นายกเทศมนตร ีหรือคณะเทศมนตรีแล้วแต่กรณี โดยอนุโลม ทั้งนี้ เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะได้

บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

 มาตรา 97 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครจะตราขึ้นได้โดยความเห็นชอบของสภา

กรุงเทพมหานคร ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (1)  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 

 (2)  เมือ่มกีฎหมายบญัญตัใิหก้รงุเทพมหานครมอีำนาจตราเปน็ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานคร 

 (3)  การดำเนินการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 

 (4)  การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

การจ้าง และการพัสดุ 

 ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครจะกำหนดโทษผู้ละเมิดข้อบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนด

โทษจำคุกเกินหกเดือน และหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท 

3.กฎกระทรวงพ.ศ.2535ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอด

ยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลพ.ศ.2503

 กฎกระทรวงฉบับนี้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์ขั้นสูงสุดไว้ โดยเทศบาล

และสุขาภิบาลมีอำนาจออกเทศบัญญัติ/ข้อบังคับสุขาภิบาลกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมได้ไม่เกินอัตรา

ที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้  
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4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรียบเทียบคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วย

การจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลพ.ศ.2535

5.ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์

ในอาคารที่จอดยานยนตร์ของกรุงเทพมหานครพ.ศ.2533

6.ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการจัดระเบียบการจอดยานยนตร์พ.ศ.2536

 ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนดแนวทางการจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตพื้นที่ และให้  

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจออกประกาศกรุงเทพมหานครเพื่อกำหนดที่จอดยานยนตร์และ

อัตราค่าธรรมเนียมการจอด พร้อมกับระบุยานยนตร์ที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องอยู่ภายใต้การบังคับใช้

ของข้อบัญญัติฉบับนี ้

7.ประกาศกรุงเทพมหานคร

 < ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดที่จอดยานยนตร์และอัตราค่าธรรมเนียมจอด

ยานยนตร์ เป็นประกาศกำหนดที่จอดยานยนตร์และอัตราค่าธรรมเนียมจอด  

ยานยนตร์ ในถนนสายต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 66 สาย ซึ่ ง

กรุงเทพมหานครมีการประกาศเรื่องนี้ออกมา จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่   

  ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดที่จอดยานยนตร์และอัตราค่าธรรมเนียมจอด

ยานยนตร์ ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 18 มกราคม 2537 

  ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดที่จอดยานยนตร์และอัตราค่าธรรมเนียมจอด

ยานยนตร์ ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2537 

  ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดที่จอดยานยนตร์และอัตราค่าธรรมเนียมจอด

ยานยนตร์ ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2538 

  ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดที่จอดยานยนตร์และอัตราค่าธรรมเนียมจอด

ยานยนตร์ ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 27 มกราคม 2547 

 < ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ เขตทาง

ถนนราชดำริ (ฉบับที่ 5) เป็นประกาศที่ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับ  

ยานยนตร์ทุกประเภทในบางช่วงเวลาในเขตทางถนนราชดำริ 

 < ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดขนาดและชนิดยานยนตร์ อัตราค่าธรรมเนียม 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์ใน

อาคารที่จอดยานยนตร์ของกรุงเทพมหานคร 

 < ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดขนาดและชนิดยานยนตร์ อัตราค่าธรรมเนียม 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์ใน

อาคารที่จอดยานยนตร์ของกรุงเทพมหานครบริเวณตลาดยอด บางลำพู ถนนไกรสีห์ 

เขตพระนคร ลงวันที่ 28 กันยายน 2544 



นวัตกรรมการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1��

 < ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดขนาดและชนิดยานยนตร์ อัตราค่าธรรมเนียม 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์ใน

อาคารที่จอดยานยนตร์ของกรุงเทพมหานครบริเวณตลาดยอด บางลำพู ถนนไกรสีห์ 

เขตพระนคร (ฉบับที่ 2) ประกาศฉบับนี้เพื่อสนับสนุนโครงการทดลองเพิ่มเวลาการ

เปิดบริการจอดยานยนตร์ อาคารที่จอดยานยนตร์ของกรุงเทพมหานคร ตลาดยอด 

บางลำพู ลงวันที่ 8 มกราคม 2545 

 < ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดขนาดและชนิดยานยนตร ์อัตราค่าธรรมเนียม 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์ใน

อาคารที่จอดยานยนตร์ของกรุงเทพมหานครบริเวณตลาดยอด บางลำพู ถนนไกรสีห์ 

เขตพระนคร ลงวันที่ 25 เมษายน 2554 

 < ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดขนาดและชนิดยานยนตร ์อัตราค่าธรรมเนียม 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์ใน

อาคารที่จอดยานยนตร์ของกรุงเทพมหานครบริเวณตลาดสวนมะลิ ถนนเฉลิมเขตร์ 

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2547 

 < ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดขนาดและชนิดยานยนตร์ อัตราค่าธรรมเนียม 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์ใน

อาคารที่จอดยานยนตร์ของกรุงเทพมหานครบริเวณตลาดสวนมะลิ ถนนเฉลิมเขตร์ 

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2547 

8.คำสั่งกรุงเทพมหานครที่915/2548เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการจัด

ระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร(ก.จ.)

 คำสั่งนี้เป็นคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองบังคับการตำรวจจราจร สถานีตำรวจ 

นครบาล และสำนักงานเขต ร่วมเป็นคณะกรรมการ ด้วยเหตุผลที่ว่า การจัดระเบียบการจอด  

ยานยนตร์และการเก็บค่าธรรมเนียมต้องปฏิบัติให้สัมพันธ์กันกับการจัดระเบียบจราจรทางบก   

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์ของกรุงเทพมหานคร

การจัดระเบียบที่จอดยานยนตร์และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์ของ

กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  

1.การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์ในถนนสายต่างๆ

 แรกเริ่มการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์ในถนนสายต่างๆ ใช้อุปกรณ์ประเภท 

“มาตรจอดยานยนตร์” แบบเหรียญหยอดในการจัดเก็บ โดยมีเจ้าหน้าที่ไขหัวมาตรเพื่อนำเงินส่งคลัง

ตามเวลาที่กำหนด ต่อมา เกิดปัญหาหลายประการในการจัดเก็บ เช่น ผู้จอดรถนำเหรียญชนิดอื่นที่มี

ลักษณะใกล้เคียงหรือวัสดุประเภทลวด เศษไม้ และอื่นๆ มาหยอด และงัดแงะจนทำให้หัวมาตรเกิด
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ความเสียหาย ประกอบกับ ยอดการจัดเก็บไม่เป็นไปตามประมาณการ จึงได้เปลี่ยนมาใช้บุคลากร  

ในการจัดเก็บแทนหัวมาตรมาจนถึงปัจจุบัน 

 ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครจัดระเบียบและจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์ตาม  

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ พ.ศ. 2536 ออกตามความใน  

พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 โดยมีถนน  

ที่จัดเก็บในปัจจุบันทั้งหมด 66 สาย3 สำหรับถนน 65 สาย จัดเก็บตามประกาศกรุงเทพมหานคร 

เรื่องกำหนดที่จอดยานยนตร์ และอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ ฉบับที่ 3 ส่วนถนนราชดำริ 

(ถนนสายที่ 66) จัดเก็บตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดที่จอดยานยนตร์ และอัตรา  

ค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ ฉบับที่ 4 และแก้ไขเพิ่มเติมในฉบับที่ 5 

 

ตารางที่23:อัตราค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์ในถนนสายต่างๆ 

ประเภท ชั่วโมงแรก/บาท ชั่วโมงต่อไป/บาท หมายเหตุ

1. รถจักรยานยนต์ 

2. รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ 

3. รถยนต์ขนาด 6 ล้อ 

4. รถยนต์ขนาด 8 ล้อ 

5. รถยนต์ขนาด 10 ล้อ 

6. รถยนต์ขนาดเกิน 10 ล้อ 
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เศษของชั่วโมงให้

คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง 

ที่มา : ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดที่จอดยานยนตร์ และอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ ฉบับที่ 3 

 

2.การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์ในอาคารที่จอดยานยนตร์

 อาคารที่จอดยานยนตร์ของกรุงเทพมหานคร ม ี2 แห่ง ได้แก ่1) บริเวณตลาดยอด บางลำภ ู

เขตพระนคร และ 2) ตลาดสวนมะลิ ถนนเฉลิมเขตร์ 2 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  

 2.1  อาคารจอดบริเวณตลาดยอด บางลำภู เขตพระนคร 

   อาคารแห่งนี้เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2531 แล้วเสร็จต้นปี พ.ศ. 2533 โดย

ใช้งบประมาณก่อสร้าง รวม 41,700,000 บาท อาคารมีทั้งหมด 8 ชั้น สามารถรองรับการจอด

รถยนต์ได้ 550 คัน และรถจักรยานยนตร์ได้ 99 คัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ได้นำระบบควบคุมการจัด

เก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์แบบอัตโนมัติมาใช้ ซึ่งในอนาคตกรุงเทพมหานครมีแนวคิดนำระบบ 

Online-Real time มาใช้โดยมีรูปแบบ “บัตรเติมเงิน 1 ใบ ใช้ได้ทุกที่” ควบคู่กับระบบ Self service  

 3  เขตทางถนนราชดำริ เป็นถนนสายที่ 66 แต่การปฏิบัติงานมีลักษณะเป็นแบบลานจอดรถ คือมีทางเข้า สำหรับ

จ่ายบัตร และทางออก สำหรับการตรวจสอบและจัดเก็บค่าธรรมเนียมและมีการจอดยานยนตร์ในแนวทแยงทั้ง 2 ฝั่ง

ของลานจอด เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  
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   การให้บริการจอดยานยนตร์มี 2 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทจอดชั่วคราว เปิดให้

บริการตั้งแต่เวลา 6.00 – 2.30 น. ของวันรุ่งขึ้น ทุกวันไม่เว้นวันหยุด 2) ประเภทจอดประจำ   

(รายเดือน) สามารถจอดยานยนตร์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  

   ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดขนาดและ

ชนิดยานยนตร์ อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ

จอดยานยนตร์ในอาคารที่จอดยานยนตร์ของกรุงเทพมหานครบริเวณตลาดยอด บางลำภู ถนนไกรสีห์ 

เขตพระนคร ลงวันที่ 25 เมษายน 2554  

      

ภาพที่9:อาคารจอดยานยนตร์กรุงเทพมหานคร 

ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/208846 

 

ตารางที่24:อัตราค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์ในอาคารบริเวณตลาดยอด 

ประเภท ราคา(บาท) หมายเหตุ

1.การจอดประจำ 

1.1 รถยนต์ เดือนละ 

1.2 รถจักรยานยนต์ เดือนละ 

 

2,000 

800 

 

2. การจอดชั่วคราว 

2.1 รถยนต์  

ก. ภายใน 1 ชั่วโมงแรก  

ข. ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ  

2.2 รถจักรยานยนต์  

ก. ภายใน 1 ชั่วโมงแรก 

ข. ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 

 

 

15 

20 

 

5 

7 

 

 

- เศษของชั่วโมงถ้าไม่เกิน  30 นาที  

   คิด 10 บาท ถ้าเกิน 30 นาที คิด 20 บาท 

 

- เศษของชั่วโมงถ้าไม่เกิน  30 นาที  

   คิด 3 บาท ถ้าเกิน 30 นาที คิด 7 บาท 

ที่มา:  ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดขนาดและชนิดยานยนตร์ อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื่อนไขในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์ในอาคารที่จอดยานยนตร์ของกรุงเทพมหานครบริเวณ

ตลาดยอด บางลำภู ถนนไกรสีห์ เขตพระนคร ลงวันที่ 25 เมษายน 2554 



1�� นวัตกรรมการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 2.2   อาคารจอดตลาดสวนมะลิ ถนนเฉลิมเขตร์ 2 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

   อาคารแห่งนี้เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2522 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2524   

เป็นอาคารขนาด 8 ชั้น ซึ่ งสามารถรองรับการจอดรถยนต์ได ้426 คัน ในปี พ.ศ. 2547 

กรุงเทพมหานครได้เข้าดำเนินการบริหารจัดการในการจัดระเบียบและจัดเก็บค่าธรรมเนียมเอง โดย

ได้ติดตั้งระบบควบคุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์แบบอัตโนมัติควบคู่กับบัตรสมาร์ทการ์ด 

(Smart Card) แยกสีตามประเภท เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 

   รถยนต์ที่เข้าจอดในอาคารแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นรถจอดประจำจากกลุ่มผู้อยู่อาศัย   

ห้างร้าน ธนาคาร และบริษัทที่อยู่ใกล้เคียง โดยการให้บริการแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่   

1) ประเภทการจอดประจำ 24 ชั่วโมง 2) ประเภทการจอดประจำ 12 ชั่วโมง ระหว่าง 6.00 – 

18.00 น. ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 3) ประเภทการจอดประจำ 12 ชั่วโมง 

ระหว่าง 18.00 – 6.00 น. โดยรวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 24 ชั่วโมง และ   

4) ประเภทการจอดชั่วคราว ระหว่างเวลา 6.00 – 21.00 น. ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตาม

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดขนาดและชนิดยานยนตร์ อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์   

วิธีการและเงื่อนไขในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์ในอาคารที่จอดยานยนตร์ของ

กรุงเทพมหานครบริเวณตลาดสวนมะลิ ถนนเฉลิมเขตร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ลงวันที่ 15 มิถุนายน 

2547 ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขประกาศเพิ่มเติมเป็น ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2547 

เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้มาใช้บริการโดยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในอัตราต่อคันไว้  

 

ตารางที่25:อัตราค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์ในอาคารบริเวณสวนมะลิ 

ประเภท ราคา(บาท) หมายเหตุ

1.รถยนต์จอดประจำรายเดือน 3,000  

2. รถยนต์จอดประจำรายปี  30,000  

3. รถยนต์จอดประจำ 12 ชม. 1,100/เดือน 

11,000/ปี 

ระหว่างเวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น. โดยไม่

รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ ์

4. รถยนต์จอดประจำ 12 ชม.  1,500/เดือน 

15,000/ปี 

ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 06.00 น. โดยไม่

รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ ์

5.รถยนต์จอดชั่วคราว กำหนดให้เสีย

ค่าธรรมเนียมในอัตราต่อคัน ดังนี ้

ก. ภายในหนึ่งชั่วโมงแรก 

ข. ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 

 

 

20 

20 

 

 

- เศษของชั่วโมงถ้าไม่เกิน  30 นาที  

   คิด 10 บาท ถ้าเกิน 30 นาที คิด 20 บาท 

ที่มา: ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดขนาดและชนิดยานยนตร์ อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื่อนไขในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์ในอาคารที่จอดยานยนตร์ของกรุงเทพมหานครบริเวณ

ตลาดสวนมะลิ ถนนเฉลิมเขตร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2547 



นวัตกรรมการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1��

ตารางที่26:รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์ของกรุงเทพมหานคร 

               หน่วย: บาท 

ปีพ.ศ. อาคารบางลำภู อาคารสวนมะลิ ถนน65สาย ถนนราชดำริ รวม

2555 22,700,156.00 9,892,810.00 9,838,585.00 5,146,735.00 47,578,286.00 

2556 23,787,969.00 9,805,070.00 9,571,880.00 5,753,195.00 48,918,114.00 

2557 19,269,911.00 8,295,730.00 6,693,620.00 2,673,470.00 36,932,731.00 

ที่มา: สำนักงานกรุงเทพมหานคร  

  

2.�ข้อจำกัดในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
 สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จากการทบทวนสถานการณ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งจากการศึกษากฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้อง การศึกษาสถานการณ์รายได้

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรณีตัวอย่าง ดังเนื้อหาในหัวข้อที่ 2.3 ทำให้ผู้วิจัยค้นพบ  

ข้อจำกัดในการดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่น ซึ่งข้อจำกัดเหล่านี้กลายเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ

พัฒนารายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะได้ ทั้งนี้ ผู้วิจัยจำแนกข้อจำกัด  

ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1. ข้อจำกัดทางกฎหมาย 

และ 2. ข้อจำกัดจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ไม่สมดุลกับต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.�.1ข้อจำกัดทางกฎหมาย

 ผู้วิจัยแบ่งข้อจำกัดทางกฎหมายออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. ข้อจำกัดที่เกิดจากการตีความ  

ข้อกฎหมาย และ 2. ข้อจำกัดที่เกิดจากบทบัญญัติของกฎหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1)ข้อจำกัดที่เกิดจากการตีความข้อกฎหมาย

  ในทางปฏิบัติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจังหวัดในฐานะผู้กำกับดูแลองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อาจเกิดข้อสงสัยหรือความไม่แน่ใจในการดำเนินการจัดให้บริการสาธารณะและ

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะตามกฎหมาย ในบางกรณีจึงมีการส่งหนังสือหารือ  

ไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขอ  

ความเห็น และในบางกรณีหลังจากที่กรมให้ความเห็นแล้ว ยังทำการส่งข้อหารือต่อไปยัง  

คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้ความเห็นต่อข้อสงสัยนั้นอีกครั้งหนึ่ง 

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้รวบรวมข้อหารือที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้บริการสาธารณะและการ

จัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างที่

แสดงให้เห็นถึงบรรทัดฐานและข้อจำกัดในการดำเนินการจัดให้บริการสาธารณะและการจัดเก็บ  

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะตามบทบัญญัติของกฎหมายในปัจจุบัน โดยผู้วิจัยสามารถสรุป

ข้อจำกัดในการดำเนินการจัดให้บริการสาธารณะและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ

จากข้อหารือที่ผ่านมาได้ 4 ประการ ดังนี้  



1�0 นวัตกรรมการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  1.1)  ข้อจำกัดประเภทบริการสาธารณะที่ต้องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้

บริการสาธารณะ 

    ที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งต้องการจัดให้บริการสาธารณะและ

จัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะบางประเภท แต่ก็ไม่สามารถกระทำได้ เพราะมีการ

ตีความตัวบทกฎหมายว่า การบริการสาธารณะนั้นมิใช่อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยกตัวอย่างเช่น   

    =	เคาน์เตอร์เซอร์วิส		

     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีแนวคิดริเริ่มจัดให้บริการสาธารณะ  

ประเภทใหม่ๆ และจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการให้บริการนั้น ยกตัวอย่างเช่น การกระทำกิจการ

ตัวแทนบริการชำระค่าสินค้าและบริการ ของเทศบาลเมืองอโยธยา และการจัดตั้ง “ศูนย์ อบต.  

แม่ข้าวต้มเซอร์วิส” ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อย่างไรก็ตาม องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการจัดให้บริการสาธารณะในลักษณะเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่จัดเก็บ  

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้จัดให้บริการได้ ทั้งนี้ เนื่องจากกรม  

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความเห็นว่า ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่

กฎหมายได้บัญญัติไว้ หรือไม่มีกฎหมายใดให้อำนาจและหน้าที่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

จัดให้บริการสาธารณะนั้น 

กรณีตัวอย่างที่�:ตัวแทนบริการชำระค่าสินค้าและบริการ
หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส



หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/680 ลงวันที่ 26 

มกราคม 2554 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการกระทำกิจการตัวแทนบริการชำระค่าสินค้าและ

บริการ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความเห็นว่า ไม่มีบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 มาตรา 53 

และมาตรา 54 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติอำนาจและ

หน้าที่ของเทศบาล รวมทั้งกฎหมายอื่นใด ได้บัญญัติให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ที่จะ

กระทำการเป็นตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ จากบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส 

จำกัด ได้ ดังนั้น การที่เทศบาลเมืองอโยธยาประสงค์จะจัดทำโครงการเคาน์เตอร์เซอร์วิส 

โดยเป็นตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและบริการ ตลอดจนการจำหน่ายตั๋วหรือบัตรผ่านเข้า

ชมงานต่างๆ จึงไม่อยู่อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล 
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หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/2659 ลงวันที่   

10 มีนาคม 2552 เรื่อง ขอหารือแนวปฏิบัติการจัดตั้ง “ศูนย์ อบต.แม่ข้าวต้มเซอร์วิส” 

      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีความเห็นว่า ไม่มีบทบัญญัติตามพระราช

บัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 

5) พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หรือกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้การจัดตั้ง “ศูนย์ 

อบต.แม่ข้าวต้มเซอร์วิส” เพื่อรับชำระค่าบริการต่างๆ อันได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา 

ค่าโทรศัพท์ บัตรเครดิต ดังกล่าว เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแต่

อย่างใด 

 

    =	การบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม		

     แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถออกข้อบัญญัติในการจัดเก็บ  

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะได้ตามกฎหมาย แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ  

ออกข้อบัญญัติ เพื่อเก็บค่าธรรมเนียมการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมจากนักท่องเที่ยวได้ โดย  

คณะกรรมการกฤษฎีกา มีความเห็นว่า นักท่องเที่ยวมิใช่ผู้ได้รับบริการหรือประโยชน์จากการบำรุง

รักษาสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง หากแต่เป็นประชาชนและผู้ประกอบการ

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่อยู่ในเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้   

การจัดเก็บรายได้ในลักษณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะดำเนินการนั้น มีลักษณะเป็นการ

เรียกเก็บภาษีจากนักท่องเที่ยว ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอำนาจกระทำได้ เว้นแต่จะมี

กฎหมายให้อำนาจไว้เป็นการเฉพาะเท่านั้น 
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กรณีตัวอย่างที่�:การบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่ อง  การออกข้อบัญญัติของ  

องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อกำหนดค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากนักท่องเที่ยว  

คณะกรรมการกฤษฎีกา ( คณะที่ 1 ) มีความเห็นว่า แม้มาตรา 71 วรรคหนึ่ง

แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 จะบัญญัติให้

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหาร  

ส่วนตำบลเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ โดยจะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะ

เรียกเก็บได้ก็ตาม แต่ในการที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนั้น จะต้องเป็นกรณีที่องค์การ

บริหารส่วนตำบลได้จัดบริการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ผู้เสียค่าธรรมเนียม และผู้เสียค่า

ธรรมเนียมได้รับประโยชน์จากบริการนั้นโดยตรง อันเป็นหลักการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

ตามกฎหมายต่างๆ  ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  และหลักการนี้ก็ได้นำไปกำหนดอย่าง

ชัดเจนในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 23 (19) ที่บัญญัติว่าองค์การบริหารส่วน

ตำบลจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ จะต้องเป็นกรณีที่เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับ

ประโยชน์จากบริการสาธารณะที่จัดให้มีขึ้น  ฉะนั้น การที่องค์การบริหารส่วนตำบล  

เกาะช้างและองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้จะอาศัยอำนาจหน้าที่ในการบำรุง

รักษาสิ่งแวดล้อมตามที่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ มาตรา 

67 (7) หรือพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 16 (24) ให้อำนาจไว้เพื่อออกข้อบัญญัติกำหนด  

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากนักท่องเที่ยว โดยอ้างว่า เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม  

ในด้านการกำจัดขยะมูลฝอยฯนั้น ย่อมจะเห็นได้ว่า เป็นการขัดต่อหลักการการจัดเก็บ  

ค่าธรรมเนียมข้างต้น เพราะนักท่องเที่ยวมิใช่ผู้ได้รับบริการหรือประโยชน์จากการบำรุง

รักษาสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่งโดยตรงแต่ประการใด หากแต่

ตามความเป็นจริงประชาชนและผู้ประกอบการให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่อยู่ใน

องค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการบำรุงรักษา  

สิ่งแวดล้อมดังกล่าว ทั้งในด้านสุขลักษณะของผู้อยู่อาศัย และประโยชน์จากการส่งเสริม

การท่องเที่ยว อันจะมีผลเป็นการสร้างรายได้ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลและ

ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลมากขึ้นตามไปด้วย  นอกจากนี้ การจัดเก็บรายได้

ในลักษณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองประสงค์จะดำเนินการนั้น มีลักษณะ

เป็นการเรียกเก็บภาษีจากนักท่องเที่ยว ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีอำนาจกระทำ

ได้ เว้นแต่จะมีกฎหมายให้อำนาจไว้เป็นการเฉพาะเท่านั้น 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว การที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างและองค์การบริหาร

ส่วนตำบลเกาะช้างใต้จะดำเนินการออกข้อบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมเพื่อเรียกเก็บ

จากนักท่องเที่ยวในลักษณะนี้ จึงไม่อาจกระทำได้ 
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  1.2) ข้อจำกัดวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ 

    = การจำหน่ายถุงดำแทนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบริการเก็บขนขยะ	

     สำหรับการเก็บและขนขยะมูลฝอย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง  

ใช้วิธีการจำหน่ายถุงดำที่มีตราสัญลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนการจัดเก็บค่า

ธรรมเนียมการบริการเก็บและขนขยะมูลฝอย หากประชาชนไม่นำขยะใส่ในถุงดำ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นก็จะไม่ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยนั้น ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหตุผลว่า   

การจำหน่ายถุงดำแทนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบริการเป็นวิธีการที่ช่วยให้จัดเก็บค่าธรรมเนียม

การเก็บและขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมทุกครัวเรือนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นมีความเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และ

กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามวิธีที่กฎหมายกำหนดไว้ 4 การกำหนดให้ประชาชนต้องซื้อถุงขยะที่มี

ตราสัญลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใส่ขยะหรือสิ่งปฏิกูลแทนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

ตามที่กฎหมายกำหนด และหากไม่ใช้ถุงใส่ขยะดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่เก็บขยะ

หรือสิ่งปฏิกูลให้เป็นการปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

กรณีตัวอย่างที่�:การจำหน่ายถุงดำแทนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ
และขนขยะมูลฝอย

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ... เรื่อง หารือการจัดเก็บขยะในชุมชน 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความเห็นว่า พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (3) ได้กำหนดให้เทศบาล

ตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลในการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แต่ทั้งนี้ต้องอยู่

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย และในการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลนั้น พระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 18 วรรค

หนึ่ง กำหนดว่าการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใด

ให้เป็นอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น และมาตรา 20 กำหนดว่า เพื่อกำหนดในการ

รักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้

ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่นดังต่อไปนี้ กล่าวคือ (4) กำหนด

อัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลอื่นที่ราชการ  

ส่วนท้องถิ่นมอบให้ดำเนินการแทน ในการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   

 4  มาตรา 20 (4) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

ระบุว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่นในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้

บริการของราชการส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลอื่นที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดำเนินการแทน ในการเก็บ ขน หรือ  

กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ การจะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกำจัด  

สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กำหนดใน  

กฎกระทรวง 
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ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ การจะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกำจัด

สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ

ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวแล้วเห็นว่า เทศบาล

ตำบลม่วงน้อยมีหน้าที่ต้องทำในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขต

เทศบาล จะละเว้นไม่เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบล  

ม่วงน้อยมิได้ และตามมาตรา 20 (4) ได้ให้เทศบาลตำบลม่วงน้อยออกเทศบัญญัติ

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการดังกล่าว เทศบาลตำบลม่วงน้อยจึงต้องจัด

เก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามวิธีที่

กฎหมายกำหนดไว้ การกำหนดให้ประชาชนต้องซื้อถุงขยะที่มีตราสัญลักษณ์ของ

เทศบาลตำบลม่วงน้อยเพื่อใส่ขยะหรือสิ่งปฏิกูลแทนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามที่

กฎหมายกำหนด และหากไม่ใช้ถุงใส่ขยะดังกล่าว เทศบาลตำบลม่วงน้อยจะไม่เก็บขยะ

หรือสิ่งปฏิกูลให้ เป็นการปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

     

    =	การให้เอกชนจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะแทน	

     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งจ้างเอกชนให้ดำเนินการจัดเก็บ  

ค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ในเขตพื้นที่ อย่างไรก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถมอบ

หรือแต่งตั้งให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์แทนตนเองได้ โดยคณะ

กรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่า การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์เป็นอำนาจของรัฐตามที่

กฎหมายได้บัญญัติไว้ 5 ซึ่งเมื่อมิได้มีบทบัญญัติของกฎหมายใดกำหนดให้เทศบาลสามารถแต่งตั้ง

หรือมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์แทนเทศบาลได ้

เทศบาลจึงไม่อาจมอบอำนาจให้เอกชนใช้อำนาจของรัฐดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมแทนเทศบาล

ได้ 

 5  มาตรา 5 และมาตรา 6 (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล 

พ.ศ.2503 
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กรณีตัวอย่างที่�:การให้เอกชนจัดเก็บค่าธรรมเนียมแทน

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่อง  การให้เอกชนจัดเก็บค่าธรรมเนียม

จอดยานยนตร์ในทางหลวงหรือที่สาธารณะแทนเทศบาล 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอด

ยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 เป็นกฎหมายที่กำหนดอำนาจและ

หน้าที่ของเทศบาลเกี่ยวกับการจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ไว้เป็นการเฉพาะโดย

มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจตราเทศบัญญัติ

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ และวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ 

ประกอบกับมาตรา 5 และมาตรา 6 (2)ได้กำหนดบุคคลผู้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มี

อำนาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ไว้แล้ว จึงเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้

ชัดเจนว่าผู้ที่มีอำนาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ตามพระราชบัญญัตินี้มีผู้ใด

บ้าง และหากมีผู้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้กำหนดบทลงโทษไว้ใน

มาตรา 8 ดังนั้น การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ในกรณีนี้จึงเป็นอำนาจของรัฐ 

ซึ่งเมื่อมิได้มีบทบัญญัติของกฎหมายใดกำหนดให้เทศบาลสามารถแต่งตั้งหรือมอบหมาย

ให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์แทนเทศบาลได้ เทศบาล

จึงไม่อาจมอบอำนาจให้เอกชนใช้อำนาจของรัฐดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมแทน

เทศบาลได้ 

ส่วนการที่เทศบาลจะอาศัยอำนาจตามมาตรา 22 และมาตรา 29 วรรคสามแห่ง

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นมอบให้เอกชนจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์แทนเทศบาลนั้น เห็นว่า 

แม้มาตรา 22 ซึ่งบัญญัติไว้ในหมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ

บริการสาธารณะ โดยมาตรา 22 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้

เอกชนดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่แทนได้ก็ตาม แต่เมื่อพระราชบัญญัติจัดระเบียบ

การจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลฯ ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการจัด

ระเบียบการจอดยานยนตร์ภายในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล ไม่มีบทบัญญัติที่ให้อำนาจ

เทศบาลที่จะแต่งตั้งเอกชนเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ ดังนั้น 

เทศบาลจึงไม่อาจมอบอำนาจและหน้าที่ในการเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ให้แก่

เอกชน นอกจากนี้ มาตรา 29 วรรคสาม ซึ่งบัญญัติไว้ในหมวด 3 การจัดสรรสัดส่วน

ภาษีและอากร ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมอบให้ส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม   

ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทน หรือรายได้อื่นใด เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก็ได้   

ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวไม่มีการบัญญัติถึงเอกชนไว้ ดังนั้น จึงเป็นการแสดงให้เห็นชัดเจน

ว่า เทศบาลไม่อาจมอบอำนาจและหน้าที่ให้เอกชนจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์  

ในเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาลแทนเทศบาลได ้
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  1.3)  ข้อจำกัดการให้เอกชนดำเนินการจัดให้บริการสาธารณะ 

    ในการจัดจ้างบุคคลอื่นมาบริหารจัดการหรือดำเนินการกิจการที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจะต้องกระทำ คณะกรรมการกฤษฎีกา แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ลักษณะ กล่าวคือ 

 1.  ถ้ากิจการนั้นเป็นภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำต้องกระทำเพื่ออำนวย

ความสะดวกหรือเพื่อให้การปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่สามารถดำเนินการไป

ได้โดยสะดวกหรือเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น การดูแลรักษาอาคารที่ทำการ 

การรักษาความปลอดภัยของที่ทำการ หรือการทำความสะอาดสถานที่ทำงาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมจ้างเหมาเอกชนหรือบุคคลใดให้มาดำเนินการ

ให้ได้  

 2.  ในกรณีที่กิจการใดเป็นกิจการอันเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในการบริการประชาชน ย่อมเป็นภาระหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ที่จะต้องดำเนินการนั้นเองตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น การจะมอบหมายให้เอกชนหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการนั้นแทน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้กระทำได ้

    กรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการจ้างเอกชนให้มาบริหารจัดการ

โรงพยาบาลโดยเอกชนเป็นผู้รับภาระในการบริหารโรงพยาบาลและรับผิดชอบในการรักษาพยาบาล

แกป่ระชาชน จดัหาแพทย ์พยาบาล และบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งอืน่มาดำเนนิการ คณะกรรมการกฤษฎกีา 

พิจารณาตามลักษณะทั้งสองประการดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วมีความเห็นว่า เข้าข่ายตามลักษณะที่ 2 

แต่ในกรณีนี้ การดำเนินการดังกล่าวย่อมมีผลเป็นการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดภูเก็ตให้เอกชนเป็นผู้รับผิดชอบ	โดยมิใช่เป็นการมอบให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการตาม

มาตรา	49	แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ	การดำเนินการของโรงพยาบาลจึงเป็น

ไปตามเงื่อนไขของสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกับบริษัทที่เข้ามาเป็น		

คู่สัญญา	นอกจากนั้นการที่เอกชนเข้ามาบริหารกิจการย่อมมีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร			

การดำเนินการเช่นนั้นจึงยากที่จะอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายนิติบัญญัติตามระบบการปกครอง		

ท้องถิ่นที่กฎหมายกำหนดไว้	จึงไม่อาจกระทำได้	เพราะเป็นการนอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมาย		

ให้อำนาจไว้	
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กรณีตัวอย่างที่�:การให้เอกชนดำเนินการจัดให้บริการสาธารณะ

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจัดตั้งโรงพยาบาลหรือ  

ศูนย์บริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) มีความเห็นดังนี้ 

ประเด็นที่หนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดตั้งหรือจัดหาให้ได้มาซึ่ง  

โรงพยาบาลหรือศูนย์บริการสาธารณสุข โดยการซื้อกิจการหรืออาคารของเอกชนแล้ว

ดำเนินการจ้างเอกชนบริหาร ถือเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถดำเนินการได้หรือไม่ นั้น เห็นว่าการดำเนินการใดๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในกฎหมายจัดตั้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตามที่มีกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อพิจารณากฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

กฎหมายอื่นปรากฏว่า กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาลตำบล 

เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้กำหนดอำนาจหน้าที่  

ที่เกี่ยวกับการจัดตั้งโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ 

เช่น กรณีเทศบาลเมือง มาตรา 53 (4) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่ง

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2417 และมาตรา 54 (5) 

แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล 

(ฉบับที่6) พ.ศ.2511 กำหนดให้เทศบาลเมืองต้องจัดให้มีและบำรุงสถานที่ทำการ

พิทักษ์และรักษาคนบาดเจ็บไข้ และอาจดำเนินการให้มีและบำรุงโรงพยาบาลในเขต

เทศบาลเมืองได้ และกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาตรา 45 (8) แห่งพระราช

บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

จัดทำกิจการใดๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกัน

ดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

ซึ่งปัจจุบันได้มีกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 กำหนดให้กิจการในการจัดตั้งและการบำรุงสถาน

พยาบาลเป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นสมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ร่วมดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทำ 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ในการจัดให้มีหรือจัดตั้ ง  

โรงพยาบาลหรือศูนย์บริการสาธารณสุขดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว การจัดให้ได้มาซึ่ง

สถานที่และอาคารของโรงพยาบาลย่อมกระทำได้ เพราะอาคารและสถานที่เป็นส่วนหนึ่ง

ของสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปัญหาที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ้างบุคคลอื่นมาบริหารจัดการหรือดำเนินการกิจการที่องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นทำได้หรือไม่นั้น เห็นว่าในการจัดจ้างบุคคลอื่นมาบริหารจัดการหรือ

ดำเนินการกิจการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องกระทำนั้นอาจแยกได้เป็น  

สองลักษณะ กล่าวคือ ถ้ากิจการนั้นเป็นภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำต้อง

กระทำเพื่ออำนวยความสะดวกหรือเพื่อให้การปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่สามารถ

ดำเนินการไปได้โดยสะดวกหรือเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น การดูแลรักษาอาคาร

ที่ทำการ การรักษาความปลอดภัยของที่ทำการ หรือการทำความสะอาดสถานที่ทำงาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมจ้างเหมาเอกชนหรือบุคคลใดให้มาดำเนินการให้ได้   

ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยได้เคยวางหลักเกณฑ์ไว้ในหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 แต่ในกรณีที่กิจการใดเป็น

กิจการอันเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริการประชาชน ย่อมเป็น

ภาระหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการนั้นเองตามวัตถุประสงค์

ของการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจะมอบหมายให้เอกชนหรือบุคคลอื่นเป็น  

ผู้ดำเนินการนั้นแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้กระทำ

ได้ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ว่า 

“มาตรา 49 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบให้เอกชนกระทำกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจ

หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือ  

ค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบ

จากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดเสียก่อน”ตามบทบัญญัติ  

ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นการมอบหมายให้เอกชนไปลงทุนและดำเนินกิจการและเรียก

เก็บรายได้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ โดยมีเงื่อนไขกำหนดไว้หลายประการ เช่น 

จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด 

ทั้งในวรรคสามของมาตราดังกล่าวยังกำหนดให้สิทธิในการกระทำกิจการดังกล่าว  

เป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไปไม่ได ้

นอกจากนั้นมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ยังได้

บัญญัติให้ในกรณีที่หน้าที่ใดเป็นหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพึงจัดทำ แต่องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดไม่จัดทำ รัฐมนตรีจะสั่งให้ราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนกลาง

จัดทำได้ก็แต่เฉพาะเมืองได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

กฎหมายได้ให้ความคุ้มครองแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการที่จะปฏิบัติภารกิจตาม

อำนาจหน้าที่ของตนด้วยตนเองไว้อย่างเข็มงวด ทั้งนี้ ตามหลักการที่บัญญัติไว้ใน

รัฐธรรมนูญ มาตรา 281 ที่รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ และมาตรา 

285 วรรคหนึ่งและวรรคสองที่บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่  

โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

และมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการบริหาร การจัดบริการสาธารณะ   

การบริหารงานบุคคล การเงิน และการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  
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การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ทำสัญญามอบหมายการบริหารงานจัดการ  

โรงพยาบาลให้แก่เอกชน โดยเอกชนเป็นผู้รับภาระในการบริหารโรงพยาบาลและ  

รับผิดชอบในการให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชน จัดหาแพทย์ พยาบาล และบุคลากร

ที่เกี่ยวข้องอื่นมาดำเนินการ การดำเนินการดังกล่าวย่อมมีผลเป็นการมอบหมาย  

การปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตให้เอกชนเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมิใช่

เป็นการมอบให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดฯ การดำเนินการของโรงพยาบาลจึงเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา  

ที่ทำขึ้นระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กับบริษัทที่ เข้ามาเป็นคู่สัญญา 

นอกจากนั้นการที่เอกชนเข้ามาบริหารกิจการย่อมมีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร 

การดำเนินการเช่นนั้นจึงยากที่จะอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายนิติบัญญัติตามระบบการ

ปกครองท้องถิ่นที่กฎหมายกำหนดไว้ จึงไม่อาจกระทำได้ เพราะเป็นการนอกเหนือจาก

ขอบเขตที่กฎหมายให้อำนาจไว้ 

 

 2)ข้อจำกัดที่เกิดจากบทบัญญัติของกฎหมาย

  2.1)  นิยามคำว่า “มูลฝอย” ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550 

    มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 บัญญัติคำว่า “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร   

เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาด

จากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรือ

อันตรายจากชุมชน   

    คำนิยามดังกล่าวไม่ได้ระบุถึงมูลฝอยในทะเล แม้มีการระบุคำว่า “ขยะในที่อื่น” 

แต่ความหมายก็ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทะเลอย่างชัดเจน ซึ่งปัจจุบันขยะที่มีแหล่งกำเนิดในทะเลมี

ปริมาณค่อนข้างมาก ทั้งในรูปของขยะอุปโภค บริโภค สินค้าที่เหลือจากการขนถ่ายทั้งประเภท

เกษตรกรรมและสินค้าที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ปูนซีเมนต์ ถ่านหิน เป็นต้น รวมทั้งน้ำเสียที่เกิด

จากการล้างท้องเรือ และถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ 

  2.2)  อำนาจในการกำหนดค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

       มาตรา 20 (4) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม

ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 บัญญัติให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพื่อกำหนด

อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่นในการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  

ไม่เกินอัตราตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

    มาตรานี้ไม่ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการกำหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมการให้บริการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย แม้ว่าเป็นกฎหมายหลักทางด้านการ

สาธารณสุขก็ตาม ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการกำหนดอัตราค่าบริการกำจัดของ
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เสีย (หมายรวมถึงขยะมูลฝอย) ได้ตามบทบัญญัติมาตรา 88 6 และมาตรา 937 แห่งพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตาม  

กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และ

อัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ. 2545 ซึ่งปัจจุบันมีการยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม

การให้บริการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ. .... เพื่อ

ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะให้สูงขึ้น        

2.�.2ข้อจำกัดจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะได้
 ไม่สมดุลกับต้นทุนค่าใช้จ่าย

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

สาธารณะในบริการสาธารณะหลากหลายประเภท อย่างไรก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่

มีรายได้จากค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะไม่สมดุลกับต้นทุนค่าใช้จ่ายที่จัดให้บริการ หรือ

กล่าวได้ว่า มีรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่าย แม้การจัดให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอยู่บนหลักการ  

พื้นฐานที่ไม่คำนึงถึงผลกำไร เพราะเป็นกิจกรรมที่รัฐต้องจัดทำเพื่อประโยชน์และความต้องการของ

ประชาชนโดยรวม แต่ด้วยสถานะทางการเงินการคลังที่งบประมาณรายรับไม่สมดุลกับรายจ่ายเช่นนี้ 

ย่อมส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถพึ่งตนเองได้ในทางการคลัง และยังคงต้องพึ่งพา

งบประมาณจากรัฐเป็นหลัก อันนำไปสู่การขาดอิสรภาพทางการเงินการคลัง  

 6  มาตรา 88 ในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่ใดซึ่งได้จัดให้มีการก่อสร้างและดำเนินการระบบบำบัดน้ำเสีย

รวมหรือ ระบบกำจัดของเสียรวมของทางราชการโดยเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น

และเงินกองทุนซึ่งจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้แล้วให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยคำแนะนำของ  

คณะกรรมการควบคุมมลพิษพิจารณากำหนดอัตราค่าบริการที่จะประกาศใช้ในแต่ละเขตควบคุมมลพิษหรือ  

เขตท้องที่ที่เป็นที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวมดังกล่าวการกำหนดอัตราค่าบริการ  

ตามวรรคหนึ่งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 7  มาตรา 93 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือ

ระบบกำจัดของเสียรวมของทางราชการมีอำนาจหน้าที่จัดเก็บค่าบริการค่าปรับและเรียกร้องค่าเสียหายตามที่บัญญัติ

ไว้ในส่วนนี้ทั้งนี้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวมของทางราชการ  

ที่ราชการส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการนั้นจัดให้มีขึ้น ค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บได้ตามวรรคหนึ่งให้ได้รับยกเว้น  

ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นงบประมาณแผ่นดินโดยให้นำมาหักส่งเข้ากองทุนตามอัตราส่วนที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด

สำหรับส่วนที่เหลือให้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของ

เสียรวมของราชการส่วนท้องถิ่นหรือของส่วนราชการที่ได้เก็บค่าบริการและค่าปรับนั้น 
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ตารางที่27:รายได้และค่าใช้จ่ายในการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองตาคลี 

    หน่วย : บาท  

ปี รายได้ ค่าใช้จ่าย ผลต่าง

2551 517,705 9,046,592 8,528,887 

2552 561,620 8,663,859 8,102,239 

2553 552,255 9,113,864 8,561,609 

2554 396,101 9,766,838 9,370,737 

2555 705,437 9,124,725 8,419,288 

ที่มา: เทศบาลเมืองตาคลี  

 

 สาเหตุสำคัญที่ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้จากค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

สาธารณะต่ำกว่าต้นทุนค่าใช้จ่าย มี 3 ประการ ได้แก่ 

 1)เจตนารมณ์ของผู้บริหารท้องถิ่น

  เนื่องจากเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ไม่ต้องการ

จัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ หรือไม่ต้องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่ประชาชน

ไม่พึงพอใจ แม้ว่าการบริการสาธารณะบางประเภทมีกรอบอัตราค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุดกำหนดไว้ใน

กฎหมายเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ  

ในอัตรานั้นได้ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมไว้ในระดับต่ำ นอกจากนี้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีเจตนารมณ์ในการจัดให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนโดยไม่คำนึงถึง

ผลประโยชน์หรือกำไร  

 2)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดหลักการการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมต่ำกว่า

ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การอุดหนุนต้นทุนค่าใช้จ่ายและจัดเก็บค่าธรรมเนียม  

การใช้บริการสาธารณะในอัตราต่ำกว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชากร

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการ ฯลฯ ให้เข้าถึงบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 

นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีเจตนารมณ์ในการจัดให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  

โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์หรือกำไรด้วย  

 3)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

สาธารณะได้ครอบคลุมทุกครัวเรือนโดยมีสาเหตุสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ 

 	 ประการแรก	ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ยินยอมจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ  

 	 ประการที่สอง	การมีบริษัท บ้านเช่า และบ้านว่าง ในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถนำเลขที่บ้าน

ตามที่ปรากฏในทะเบียนราษฎรมาคำนวณเป็นรายได้ที่แท้จริง เช่น 

 < บริษัทบางแห่งมีบ้านเลขที่หลายเลข แต่จ่ายในอัตราของบริษัทเพียงแห่งเดียว  

 < บ้านเช่าหลายหลังจ่ายค่าธรรมเนียมแบบเหมารวม เพราะมีคนเข้า - ออกเป็นประจำ  

 < มีการแจ้งบ้านว่าง ทำให้ไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมได้ 

  ร้านค้าจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราบ้านพักอาศัย  
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2.�ข้อเสนอแนะในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
 สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เนื้อหาในส่วนก่อนหน้านี้นำเสนอให้เห็นถึงข้อจำกัดในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งข้อจำกัดที่เกิดขึ้นเป็นข้อจำกัดทางกฎหมาย และเป็น  

ข้อจำกัดจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะได้ไม่สมดุลกับต้นทุนค่าใช้จ่าย   

ด้วยข้อจำกัดเหล่านี้ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถพัฒนารายได้จากค่าธรรมเนียม

การใช้บริการสาธารณะได้ และสถานะทางการคลังในหมวดค่าธรรมเนียมก็คงอยู่ในลักษณะที่มี  

งบประมาณรายรับน้อยกว่างบประมาณรายจ่าย    

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงนำเสนอมาตรการในการลดปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

การใช้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งมาตรการในการพัฒนาศักยภาพของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถขับเคลื่อนการจัด

เก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถพัฒนารายได้จากค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะได้มากขึ้น และมีงบประมาณรายรับ

และงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าธรรมเนียมที่สมดุลกันมากขึ้น ดังนั้น การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ

ใช้บริการสาธารณะจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพัฒนารายได้

ด้วยตนเอง พร้อมทั้งเพิ่มความเข้มแข็งทางการคลังและความสามารถในการพึ่งตนเองทางการคลัง  

ให้มากยิ่งขึ้น   

เนื้อหาส่วนนี้ ผู้วิจัยจะนำเสนอข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

สาธารณะให้เป็นแหล่งรายได้สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งข้อเสนอแนะแบ่งออกเป็น   

3 ด้าน ได้แก่ 1. ข้อเสนอเชิงหลักการ 2. ข้อเสนอบริการสาธารณะที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อ  

จัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ และ 3. ข้อเสนอเชิงองค์กร โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

2.�.1ข้อเสนอเชิงหลักการ

 การศึกษาวิจัยนี้มีข้อเสนอในเชิงหลักการเป็นกรอบเบื้องต้นให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ (User Charges) เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการพัฒนา  

รายได้ด้วยตนเอง แต่ทั้งนี้ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะต้องคำนึงถึงประโยชน์

สาธารณะในระดับท้องถิ่นเป็นสำคัญ ประกอบกับ ยังต้องคำนึงถึงความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการ

สาธารณะของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายความว่า ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายต้องสามารถ

เข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างเป็นธรรมแม้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะก็ตาม 

 ทั้งนี ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรตระหนักถึงหัวใจสำคัญของการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

การใช้บริการสาธารณะใน 4 ประการ ได้แก่ ประการแรก การจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นความสมัครใจ

ส่วนบุคคล  ประชาชนสามารถเลือกที่จะใช้บริการและจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะได้ 

ประการที่สอง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในฐานะผู้จัดให้บริการและประชาชนในฐานะผู้รับ/ใช้บริการ ประชาชนมักพิจารณาถึงความคุ้มค่าของ

บริการที่ได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับค่าธรรมเนียมที่จ่ายไป หากประชาชนรู้สึกถึงความไม่คุ้มค่าแล้ว 
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ย่อมจะแสดงออกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จำเป็นต้อง

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของประชาชนให้ได้มากที่สุด 

กล่าวได้ว่า ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและปริมาณของการจัดให้

บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะจึงเป็นเครื่องมือสำคัญ  

ในทางเศรษฐศาสตรท์ีส่ง่เสรมิประสทิธภิาพในการจดัใหบ้รกิารสาธารณะขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ประการที่สาม  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะสะท้อนให้เห็นถึงอำนาจ 

(Autonomy) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการ

ตัดสินใจว่า จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะใดบ้าง ด้วยวิธีการหรือรูปแบบใด จาก  

กลุ่มเป้าหมายใด และมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราใด และประการที่สี่  การจัดเก็บค่า

ธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบ (Accountability) ในการดูแล

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกนธ์ วรัญญูวัฒนา, การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน

นวัตกรรมการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ, วันที่ 20 มีนาคม 2558)     

 นอกจากนี้ ในการดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์ประกอบสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณา ได้แก่   

1. ประเภทบริการสาธารณะ 2. อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ และ 3. โครงสร้างค่า

ธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ การศึกษาวิจัยจึงมีข้อเสนอในเชิงหลักการต่อองค์ประกอบทั้งสาม 

ดังนี้  

 1)ข้อเสนอเชิงหลักการเกี่ยวกับประเภทบริการสาธารณะ

  แม้ว่า การศึกษาวิจัยนี้เสนอหลักการเบื้องต้นให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ  

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการพัฒนารายได้ แต่รายได้กลับมิใช่จุด

ตั้งต้นในการพิจารณาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องการสร้างรายได้จำนวนเท่าไหร่จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ) หากแต่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งควรเริ่มต้นด้วยการพิจารณาว่า จะจัดให้บริการสาธารณะ

ประเภทใดแก่ประชาชนในพื้นที่ของตน และมีโอกาสหรือช่องทางในการพัฒนารายได้จากการจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะประเภทนั้นหรือไม่ เพื่อนำไปสู่การจัดให้บริการสาธารณะ

ประเภทนั้นที่ดียิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงนำไปสู่การเสนอแนะในเชิงหลักการเกี่ยวกับประเภทบริการ

สาธารณะที่ควรมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ เพื่อเป็นโอกาสหรือช่องทางในการ

พัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

  1.1)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

สาธารณะจากการจัดให้บริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ 

    ปจัจบุนั กฎหมายหลายฉบบัเปดิชอ่งทางหรอืบญัญตัใิหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

มีอำนาจในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะจากการจัดให้บริการสาธารณะที่เป็น

ภารกิจหน้าที่ ดังตารางที ่28 (การศึกษาวิจัยนี้ไม่ได้กล่าวรวมถึงบริการสาธารณะที่เกี่ยวกับการ

ประทับตรา การออกเครื่องหมาย การให้ใบอนุญาต/ หนังสือรับรอง และงานทะเบียน) ดังนั้น หาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้บริการสาธารณะใดตามภารกิจหน้าที่ ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้
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สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรทำการจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะนั้น หรือกล่าวได้ว่า	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรทำการ		

จัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะจากบริการสาธารณะทุกประเภทที่มีอำนาจในการจัดเก็บ		

อยู่แล้ว		

ตารางที่28: การบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บ  

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 

การบริการสาธารณะ กทม. อบจ. เทศบาล พัทยา อบต.

1. การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์/โรงพักสัตว์ 

พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 

2535 
/	 	 /	 /		 	

2. การบำบัดน้ำเสีย/น้ำทิ้ง  

พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม  

แห่งชาติ พ.ศ. 2535 (ม.80, ม.90 และ ม.93)  
/	 	 /	 /	 /	

3. การเก็บ ขน ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (ม.20 และม. 63)  
/	 	 /	 /	 /	

4. การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม  

แห่งชาติ พ.ศ. 2535 (ม.88 และ ม.93)  
/	 	 /	 /	 /	

5. การจัดระเบียบจอดยานยนตร์ 

พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาล

และสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535  

/	 	 /	 /	 /	

6. การควบคุมการก่อสร้าง 

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2535  
/	 /	

(เทศบาลนคร) 
/	 	 	

7. การตั้งสุสานและฌาปนสถาน 

พ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 /	 	 /	 /	 	

8. การฉีดวัคซีน / โรคพิษสุนัขบ้า 

พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 	 	 /	 /	 /	

ที่มา: ผู้วิจัย  

     

 1.2)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรออกข้อบัญญัติเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ

ใช้บริการสาธารณะจากบริการสาธารณะที่จัดให้บริการ  

   หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้บริการสาธารณะที่นอกเหนือจากตารางที่ 26 

ดังกล่าวข้างต้น หรือจัดให้บริการสาธารณะใดที่ไม่มีกฎหมายรองรับหรือบัญญัติให้สามารถจัดเก็บ  
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ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะนั้นได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรออกข้อบัญญัติท้องถิ่น

เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะนั้น อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจว่าจะทำการจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะใดควรคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะในระดับท้องถิ่น และความ

เสมอภาคในการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย  

    ปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถออกข้อบัญญัติเพื่อเรียกเก็บค่าธรรม

เนียมใดๆ จากผู้ใช้หรือผู้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้บริการ

ได้ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 ในมาตราที่ 114, พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ในมาตราที่ 69 และพระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ในมาตรา 71 วรรค

หนึ่ง ซึ่งสอดคล้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในมาตราที่ 23 (19), มาตรา 24 (12) และมาตรา 25 

(20)  

     

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542

มาตรา 23 เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีรายได้จาก

ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้ดังต่อไปนี ้

(19) ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการ

สาธารณะที่จัดให้มีขึ้น 

มาตรา 24 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีรายได้จากภาษีอากรค่าธรรมเนียม และ

เงินรายได้ดังต่อไปนี้ 

(12) ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการ

สาธารณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีขึ้น 

มาตรา 25 กรุงเทพมหานครอาจมีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงิน

รายได้ดังต่อไปนี้ 

(20) ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการ

สาธารณะที่กรุงเทพมหานครจัดให้มีขึ้น 

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ.2540แก้ไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที่4)พ.ศ.2552

มาตรา 69 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บค่าธรรมเนียม

ใดๆ จากผู้ซึ่งใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

จัดให้มีขึ้นได้ ทั้งนี้ ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด  
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ.2528

มาตรา 114 กรุงเทพมหานครอาจออกข้อบัญญัติเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ จาก

ผู้ซึ่งใช้ประโยชน์จากบริการสาธารณะที่กรุงเทพมหานครจัดให้มีขึ้นได้ เมื่อได้รับความ

เห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537แก้ไข

เพิ่มเติมถึงฉบับที่6พ.ศ.2552

มาตรา 71 วรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตําบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนตําบลเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือ

อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ในการนี้จะกําหนดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ

และกําหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้กําหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่  

จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

 

 1.3)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ ในการจัดเก็บ  

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ   

   หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ

ใด ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้จากเงื่อนไข 2 ประการ ได้แก่  

  	 1.3.1)	ประชาชนยินดีจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะเพื่อบริการสาธารณะ

นั้น และ 

     1.3.2)	การคำนึงถึงประเด็นทางการเมืองอื่นๆ	ได้แก่  

 < ความเป็นธรรมต่อผู้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นต้องสามารถจำแนกการจัดให้บริการเฉพาะกลุ่มผู้จ่ายค่าธรรมเนียม

ได้ โดยกลุ่มผู้ไม่จ่ายค่าธรรมเนียมย่อมไม่ได้รับการบริการหรือผลประโยชน์  

ที่เกิดขึ้นจากการบริการนั้น  

 < การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะในท้องถิ่นใกล้เคียง องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถริเริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการบริการ

สาธารณะประเภทใหม่ๆ ได้ง่ายมากขึ้น หากประชาชนรับรู้ว่า มีการจัดเก็บ  

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะนั้นในท้องถิ่นใกล้เคียง 

 < ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

สาธารณะจากบริการสาธารณะที่ยังไม่เคยมีการจัดเก็บมาก่อน ประชาชนมัก  

ต่อต้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากบริการสาธารณะประเภทใหม่ๆ แต่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นควรทำการผลักดันการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้ประชาชนเกิดการยอมรับ  
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 < ผลกระทบต่อปริมาณความต้องการใช้บริการของประชาชน โดยปกติหากมีการ

จัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะจากบริการสาธารณะประเภทใด 

ปริมาณความต้องการใช้บริการสาธารณะประเภทนั้นย่อมลดลง และอาจส่ง  

ผลกระทบอื่นๆ ตามมา เช่น  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบริการฝังกลบขยะ

ย่อมส่งผลให้มีการนำขยะไปลักลอบทิ้งตามที่สาธารณะมากขึ้น เป็นต้น 

2)ข้อเสนอเชิงหลักการเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

สาธารณะ

 2.1)  การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ  

   การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะควรคำนึงถึงความเสมอภาค  

ในการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งความจำเป็นขั้นพื้นฐานในการ

ใช้บริการสาธารณะนั้นเพื่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน ด้วยหลักการดังกล่าว การศึกษาวิจัย

นี้จึงเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะออกเป็น   

3 รูปแบบ ได้แก่  

	 	 	 รูปแบบที่หนึ่ง: การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะในอัตราที่เท่ากับ

ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดให้บริการ เรียกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในรูปแบบนี้ว่า “การจัดเก็บ  

ค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนค่าใช้จ่ายในการจัดให้บริการ”   

 	 	 รูปแบบที่สอง: การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะในอัตราที่เท่ากับ

ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดให้บริการสำหรับประชาชนบางกลุ่ม แต่สำหรับประชาชนบางกลุ่ม เช่น   

ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้มีรายได้น้อย จัดเก็บในอัตราที่ต่ำกว่าต้นทุนค่าใช้จ่าย เรียกการจัดเก็บ  

ค่าธรรมเนียมในรูปแบบนี้ว่า “การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนค่าใช้จ่ายสำหรับประชาชน  

บางกลุ่ม แต่มีอัตราอุดหนุนเฉพาะประชากรบางกลุ่ม” 

 	 	 รูปแบบที่สาม:	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะในอัตราที่ต่ำกว่า

ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดให้บริการ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนงบประมาณบางส่วนเพื่อ

ใช้เป็นต้นทุนในการจัดให้บริการสาธารณะเรียกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในรูปแบบนี้ว่า “การจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมในอัตราอุดหนุน” 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณาว่า บริการสาธารณะประเภทใดควรจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมในรูปแบบใด โดยการพิจารณาควรอยู่ภายใต้หลักการความเสมอภาคในการเข้าถึง

บริการสาธารณะของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย และความจำเป็นขั้นพื้นฐานในการใช้บริการ

สาธารณะเพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน ยกตัวอย่างดังตารางที่ 29 
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ตารางที่29:ตัวอย่างการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมของบริการสาธารณะประเภทต่างๆ   

ประเภทบริการสาธารณะ อัตราค่าธรรมเนียม

บริการสาธารณะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในขั้นพื้นฐาน 

หรือบริการสาธารณะที่ไม่สามารถแยกการจัดให้บริการ

เป็นรายหน่วยได้ เช่น 

o การเก็บและขนขยะ  

o การบำบัดน้ำเสีย 

o การจอดยานยนตร์  

o รถโดยสารสาธารณะ 

o การฉีดวัคซีนป้องกันโรค 

o ส้วมสาธารณะ  

o สุสานและฌาปนสถาน 

o โรงเรียน 

o สนามกีฬา 

o โรงพยาบาล 

ฯลฯ 

จัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะในอัตราที่

ต่ำกว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดให้บริการ 

บริการสาธารณะที่เกินความจำเป็นขั้นพื้นฐาน แต่ทำให้

คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น และเป็นบริการ

สาธารณะที่สามารถแยกการให้บริการเป็นรายหน่วยได้ 

เช่น  

o ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

o กระเช้าลอยฟ้า 

o โคมไฟน้ำแข็ง 

o สวนนกสวนน้ำ 

ฯลฯ  

จัดเก็บค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนค่าใช้จ่ายสำหรับ

ประชาชนบางกลุ่ม แต่มีอัตราอุดหนุนเฉพาะประชากร

บางกลุ่ม 

บริการสาธารณะที่มีการยกระดับคุณภาพการให้บริการ 

เช่น  

o สนามกีฬาแบบครบวงจร 

o โรงเรียนสองภาษา 

o โรงพยาบาล 

ฯลฯ  

จัดเก็บค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนค่าใช้จ่ายในการจัดให้

บริการ 

ที่มา: ผู้วิจัย  

 

   นอกจากนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะประเภทเดียวกันอาจไม่

จำเป็นต้องกำหนดอัตราเดียวกันทั่วทั้งประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรกำหนดอัตราค่า

ธรรมเนียมให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ของตน เช่น กลุ่มผู้รับบริการ สภาพเศรษฐกิจ  

ในพื้นที่ ฯลฯ หากเป็นเช่นนี ้อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะประเภทเดียวกันย่อมจะ  

แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่  
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 2.2) หลักการอุดหนุนต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดให้บริการสาธารณะ 

   หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ  

ต่ำกว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดให้บริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องทำการอุดหนุน

ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดให้บริการ ทั้งนี้ การอุดหนุนต้นทุนค่าใช้จ่ายมีข้อควรคำนึง 2 ประการ  

ควบคู่กัน ได้แก่  

   2.2.1)	เป็นบริการสาธารณะที่มีความเหมาะสมต่อการอุดหนุนต้นทุนค่าใช้จ่าย		

     การอุดหนุนต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดให้บริการสาธารณะใด องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นควรพิจารณาว่า บริการสาธารณะประเภทนั้นมีความเหมาะสมที่จะทำการอุดหนุนต้นทุน

ค่าใช้จ่ายหรือไม่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้  

 < เป็นบริการสาธารณะที่ให้ประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น การฉีดวัคซีนป้องกัน

โรคระบาดช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคภายในชุมชน/ท้องถิ่น   

มิใช่ป้องกันเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนเพียงเท่านั้น  

 < ต้องการให้ประชากรกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงบริการสาธารณะประเภทนั้น    

 < ต้องการกระตุ้นการใช้บริการสาธารณะประเภทนั้น

 < ป้องกันการหลีกเลี่ยงไม่จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ หากมี

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะในอัตราสูง   

   2.2.2)	ทำการอุดหนุนต้นทุนค่าใช้จ่ายในสัดส่วนที่เหมาะสม	

     นอกจากการคัดเลือกบริการสาธารณะที่มีความเหมาะสมแล้ว การอุดหนุน

ต้นทุนค่าใช้จ่ายควรทำการอุดหนุนในสัดส่วนที่เหมาะสม นักวิชาการต่างประเทศ ได้แก่ Kevin Neels 

และ Michael Caggiano ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการช่วยพิจารณาถึงสัดส่วนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

การใช้บริการสาธารณะและสัดส่วนการอุดหนุนต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมสำหรับบริการสาธารณะ

ประเภทหนึ่ง โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังตารางที่ 30 
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ตารางที่30:หลักเกณฑ์การพิจารณาสัดส่วนการอุดหนุนต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดให้บริการ

สาธารณะ 

หลักเกณฑ์ ใช่ ไม่ใช่

การเข้าถึง (ประเภทการบริการสาธารณะ) ของบุคคลหนึ่งสร้างความไม่เป็นธรรมต่อ

บุคคลอื่นในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึงการบริการสาธารณะนั้นใช่หรือไม ่

25 0 

อปท. สามารถจำแนกการให้บริการ (ประเภทการบริการสาธารณะ) ออกเป็นรายหน่วย 

ได้หรือไม่  

20 0 

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ (ประเภทการบริการสาธารณะ) ชอบด้วยกฎหมาย

และมีความเป็นไปได้ทางการบริหารจัดการ ใช่หรือไม่  

15 0 

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ (ประเภทการบริการสาธารณะ) มีผู้ไม่เห็นด้วย

เพียงเล็กน้อย ใช่หรือไม่  

15 0 

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ (ประเภทการบริการสาธารณะ) สร้างรายได้ให้แก่

อปท.อย่างต่อเนื่อง ใช่หรือไม่  

10 0 

การมีรายได้จากค่าธรรมเนียมการใช้บริการ (ประเภทการบริการสาธารณะ) ช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดให้บริการ ใช่หรือไม่  

10 0 

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ (ประเภทการบริการสาธารณะ) ส่งผลกระทบ  

เพียงเล็กน้อยต่อภาพลักษณ์ของอปท.  

5 0 

ที่มา: Kevin Neels และ Michael Caggiano, The Entrepreneurial City : Innovation in Finance and 

Management for Saint Paul, Santa Monica, Calif: RAND Corporation, October 1984, pp 13-14. 

 

    จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น หากตอบ “ใช่” ในหลักเกณฑ์ข้อใด ให้คะแนน  

ตามที่ระบุไว้ในแต่ละข้อ หากตอบ “ไม่ใช่” ให้คะแนนเท่ากับ 0 คะแนนรวมที่ได้รับแสดงให้เห็นถึง

สัดส่วนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะที่ควรจะเป็น ยกตัวอย่างเช่น การบริการ

สาธารณะ “ห้องสมุด” ได้คะแนนเท่ากับ 90 หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องสมุดร้อยละ 90 ของต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย และควรให้การ

อุดหนุนต้นทุนค่าใช้จ่ายร้อยละ 10 ของต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย 

    อย่างไรก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรปรับหลักเกณฑ์และค่าคะแนนให้

สอดคล้องเหมาะสมต่อบริบทพื้นที่ ซึ่งอาจเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกลุ่มผู้รับบริการ เช่น ผู้ด้อย

โอกาส เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

3)ข้อเสนอเชิงหลักการเกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

สาธารณะ

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกำหนดโครงสร้างค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ

ได้หลากหลายรูปแบบ ดังนี้ 

 3.1) ค่าธรรมเนียมอัตราเดียว การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะในอัตรา

เดียวเหมาะสำหรับบริการสาธารณะที่ไม่สามารถวัดปริมาณการใช้บริการได้อย่างชัดเจน จึงกำหนด

อัตราค่าธรรมเนียมไว้เพียงอัตราเดียว โดยกำหนดจากต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 
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 3.2) ค่าธรรมเนียมแบบขั้นบันได เป็นการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

สาธารณะตามระดับปริมาณการใช้บริการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย  

มีการเปลี่ยนแปลงไป หากมีปริมาณการใช้ที่เพิ่มขึ้น 

ตารางที่31: ตัวอย่างค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยแบบขั้นบันได้ 

ค่าเก็บขนขยะมูลฝอยสำหรับอาคารหรือเคหะสถาน อัตรา/เดือน(บาท)

วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร 20 

วันหนึ่งเกิน 20 ลิตรแต่ไม่เกิน 40 ลิตร 40 

วันหนึ่งเกิน 40 ลิตรแต่ไม่เกิน 60 ลิตร 60 

วันหนึ่งเกิน 60 ลิตรแต่ไม่เกิน 80 ลิตร 80 

วันหนึ่งเกิน 80 ลิตรแต่ไม่เกิน 100 ลิตร 100 

วันหนึ่งเกิน 100 ลิตรแต่ไม่เกิน 200 ลิตร 200 

วันหนึ่งเกิน 200 ลิตรแต่ไม่เกิน 300 ลิตร 300 

วันหนึ่งเกิน 300 ลิตรแต่ไม่เกิน 400 ลิตร 400 

วันหนึ่งเกิน 400 ลิตรแต่ไม่เกิน 500 ลิตร 500 

     

 3.3) ค่าธรรมเนียมตามช่วงเวลาในการใช้บริการ เป็นการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม

การใช้บริการสาธารณะตามช่วงวัน เวลา หรือฤดูกาล ที่ใช้บริการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปริมาณ  

ความต้องการใช้บริการในช่วงดังกล่าว หากค่าธรรมเนียมมีอัตราสูงในช่วงใด แสดงว่า ในช่วงนั้น  

มีผู้ต้องการใช้บริการเป็นจำนวนมาก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้จัดให้บริการต้องใช้

ศักยภาพและต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการจัดให้บริการในช่วงดังกล่าว การกำหนดอัตรา  

ค่าธรรมเนียมรูปแบบนี้ช่วยให้ผู้ใช้บริการในช่วงอื่นไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราสูง หรือร่วม  

แบกรับภาระค่าใช้จ่ายในช่วงที่มีปริมาณการใช้มาก  
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ตารางที่32:ตัวอย่างค่าธรรมเนียมตามช่วงเวลาในการใช้บริการ 

การใช้บริการสนามฟุตซอล อัตรา(บาท)

7.00-14.00 น. ฟร ี

14.00-16.00 น. นักเรียนใช้บริการได้ฟรี 

16.00 – 18.00 น. 200 บาท/ชม. 

18.00 – 22.00 น. 400 บาท/ชม. 

 

 3.4) ค่าธรรมเนียมตามกลุ่มผู้ใช้บริการ เป็นการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้

บริการสาธารณะตามกลุ่มผู้ใช้บริการ เช่น กลุ่มประชากร (เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ), ภูมิลำเนาของ  

ผู้ใช้บริการ (ประชากรตามทะเบียนราษฎรและประชากรนอกเขตพื้นที่) และกลุ่มอาชีพ (ข้าราชการ 

เอกชน นักเรียน) เป็นต้น ทั้งนี้ การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมรูปแบบนี้แสดงให้เห็นถึงต้นทุน  

ค่าใช้จ่ายในการจัดให้บริการที่แตกต่างกันไปตามกลุ่มผู้ใช้บริการ และเป็นการช่วยให้กลุ่มผู้ใช้บริการ

ที่มีรายได้น้อยเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราสูง  

ตารางที่33: ตัวอย่างค่าธรรมเนียมตามกลุ่มผู้ใช้บริการ 

ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม

คนไทย  

- ผู้ใหญ่ 20 บาท 

- เด็ก 5 บาท 

คนต่างประเทศ  

- ผู้ใหญ่ 90 บาท 

- เด็ก 10 บาท 

 

2.�.2ข้อเสนอประเภทบริการสาธารณะที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ

 ดังที่ได้นำเสนอเป็นกรณีตัวอย่างการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะในหัวข้อ 

2.3.5 การศึกษาวิจัยนี้เห็นว่า การเก็บและขนขยะมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย และการจัดระเบียบการ

จอดยานยนตร ์เป็นบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ดำเนินการอยู่แล้วใน

ปัจจุบัน หรือมีศักยภาพในการดำเนินการ ประกอบกับ การจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดระเบียบการ

จอดยานยนตร์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะความเป็นเมืองเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรยกระดับคุณภาพของการให้บริการ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชน

กลุ่มผู้มีกำลังซื้อ และลดปริมาณความแออัดในการใช้บริการสาธารณะประเภทหนึ่ง พร้อมทั้งองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นควรทำการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากบริการสาธารณะประเภทนี้ในอัตราที่สูงกว่า

ปกติทั่วไป เพื่อเป็นช่องทางในการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ทั้งนี้การจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมยังคงต้องอยู่ภายใต้หลักการการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นธรรม และการจัดให้บริการ

สาธารณะแก่ประชาชนโดยมิหวังผลกำไร พร้อมทั้งคำนึงถึงความเสมอภาคและเป็นธรรมในการเข้าถึง
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บริการสาธารณะของประชาชนทุกกลุ่ม นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรอาศัยทุนทาง

ธรรมชาติที่มีอยู่ภายในท้องถิ่น เช่น น้ำตก ป่าไม้ น้ำพุร้อน ฯลฯ มาใช้จัดเป็นบริการสาธารณะให้แก่

ประชาชน และทำการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการเข้าใช้บริการดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นอีกช่องทาง

หนึ่งในการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะเดียวกัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม

ประเภทนี้ยังเป็นไปตามหลักการผู้ใช้เป็นผู้จ่าย (User Pays Principle) ซึ่งจะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของ

ประชาชนให้รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า  

 การศึกษาวิจัยนี้จึงเสนอให้บริการสาธารณะ 5 ประเภท ได้แก่ 1) การบำบัดน้ำเสีย 2) การ

เก็บและขนขยะมูลฝอย 3) การจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ 4) บริการสาธารณะที่มีการยกระดับ

คุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้น และ 5) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นบริการสาธารณะที่มีศักยภาพ

ในการพัฒนาเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ  

 1)การบำบัดน้ำเสีย

  การศึกษาวิจัยได้นำเสนอกรณีตัวอย่างการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบริการบำบัดน้ำเสียของ

เมืองพัทยา ดังรายละเอียดในหัวข้อ 2.3.5 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล็งเห็นถึงความสำคัญ

ของการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ พร้อมทั้งโอกาสในการพัฒนารายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัด

น้ำเสีย 

 2)การเก็บและขนขยะมูลฝอย

  การศึกษาวิจัยได้นำเสนอกรณีตัวอย่างการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบริการเก็บและ  

ขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ดังรายละเอียดในหัวข้อ 2.3.5 และเพื่อให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนขยะมูลฝอยได้มากยิ่งขึ้น   

การศึกษาวิจัยนี้จึงเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อกฎหมาย ดังนี้   

  2.1)  แก้ไขนิยามคำว่า “มูลฝอย”ให้หมายความรวมถึง “ขยะในทะเล” 

    เพิ่มเติมนิยามคำว่า “มูลฝอย”ตามบทบัญญัติมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ให้หมายความรวมถึง “ขยะในทะเล” 

อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการเปิดช่องทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบในน่านน้ำ

ทะเลมีอำนาจในการจัดการขยะมูลฝอยในทะเล และสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบริการ  

เก็บขน และกำจัดขยะมูลฝอยในทะเลได้ต่อไป 

     

มาตรา4พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535แก้ ไขเพิ่มเติมถึง

ฉบับที่2พ.ศ.2550

“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุง

พลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน 

ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรือ

อันตรายจากชุมชน 
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  2.2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการออกข้อบัญญัติการจัดเก็บ  

ค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

    ปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติตามมาตรา 20 (4) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการ

ออกข้อบัญญัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อเปิดช่องทางให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามกฎหมาย

ฉบับนี้ได ้

     

พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535แก้ ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2

พ.ศ.2550

มาตรา 20  เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาด และการจัดระเบียบในการเก็บ

ขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดท้องถิ่น ดัง

ต่อไปนี้   

(4) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่นในการเก็บ

และขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยไม่เกินอัตราตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

 

 2.3)  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะ

มูลฝอยด้วยวิธีการต่างๆ  

   ปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติตามมาตรา 20 (4) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยด้วยวิธีการอื่นได้นอกเหนือจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้

บริการโดยตรง เช่น การใช้ถุงดำที่มีตราสัญลักษณ์ ทั้งนี้ การเลือกใช้วิธีการใด องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะของท้องถิ่นเป็นสำคัญ  

   การปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายนี้เป็นการเปิดช่องทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถเลือกใช้วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ตามความเหมาะสม หากเห็นว่า 

เป็นวิธีการที่ช่วยจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3)การจอดยานยนตร์

 การศึกษาวิจัยได้นำเสนอกรณีตัวอย่างการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์   

ดังรายละเอียดในหัวข้อ 2.3.5 และเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียม

การจอดยานยนตร์ในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันการใช้ยานยนตร์มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น การศึกษา

วิจัยนี้จึงเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อกฎหมาย ดังนี้     
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 3.1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจแต่งตั้งเอกชนเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

จัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์ 

   เพิ่มเติมบทบัญญัติตามมาตรา 5 และ มาตรา 6 (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบ

การจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 ซึ่งแก้เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจแต่งตั้งหรือมอบให้เอกชนเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จัดเก็บ  

ค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์ได้  

   การเพิ่มเติมข้อกฎหมายเช่นนี้ช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทางเลือกในการ

ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์ให้มีประสิทธิผล หรือสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียม

การจอดยานยนตร์ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

      

พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล

พ.ศ.2503ซึ่งแก้เพิ่มเติมถึงฉบับที่2พ.ศ.2535

มาตรา 5 ให้บุคคลต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อปฏิบัติ

การภายในเขตอำนาจหน้าที่ของตน 

(1) นายกเทศมนตรี และประธานกรรมการสุขาภิบาล 

(2) พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการจราจรตามกฎหมายว่าด้วยการ

จราจรทางบก 

(3) พนักงานเทศบาลซึ่งคณะเทศมนตรีแต่งตั้ง และพนักงานสุขาภิบาลซึ่งคณะ

กรรมการสุขาภิบาลแต่งตั้ง 

มาตรา 6  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ ดังต่อไปนี้ 

(2) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ในที่จอดยานยนตร์ตามอัตราและวิธีการ

ที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติหรือข้อบังคับสุขาภิบาล แล้วแต่กรณี 

 

4)บริการสาธารณะที่มีการยกระดับคุณภาพการให้บริการ

 ปัจจุบันประชาชนบางกลุ่มมีความต้องการใช้หรือพึงพอใจในบริการสาธารณะที่มีคุณภาพดี

กว่ามาตรฐานทั่วไป ซึ่งประชาชนกลุ่มนี้เป็นผู้ที่มีกำลังซื้อและเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

สาธารณะในอัตราที่สูงขึ้นเพื่อให้เข้าถึงบริการในลักษณะดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่

ประชาชนกลุ่มนี้ และเพื่อช่วยลดปริมาณความแออัดในการใช้บริการสาธารณะประเภทหนึ่ง องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีการยกระดับคุณภาพของการให้บริการ	และ

ทำการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะนั้นในอัตราที่สูงกว่าปกติทั่วไป เพื่อให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพทางการคลังในการจัดให้บริการ และเพื่อเป็นช่องทางในการ  

พัฒนารายได้ แต่ทั้งนี้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะยังคงต้องอยู่ภายใต้หลักการ
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การแลกเปลี่ยนอย่างเป็นธรรมและการจัดให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนโดยมิหวังผลกำไร   

อย่างไรก็ตาม ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องคำนึงถึงความเสมอภาค  

ในการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จึงยังคงต้องจัดให้บริการสาธารณะในประเภทเดียวกันโดยมีคุณภาพในระดับมาตรฐานเช่นเดิม   

เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงการบริการ 

   ผู้วิจัยขอนำเสนอกรณีตัวอย่างการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะจาก

การจัดให้บริการที่มีการยกระดับคุณภาพ ได้แก่ สนามกีฬาแบบครบวงจรของเทศบาลนครอุดรธานี 

โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

      

กรณีตัวอย่างที่�:ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสนามกีฬา

เทศบาลนครอุดรธานี

บริบทพื้นที่

เทศบาลนครอุดรธานี มีพื้นที่ 47.70 ตารางกิโลเมตร ประกอบไป

ด้วย 100 ชุมชน มีประชากรตามทะเบียนราษฎร จำนวน 141,953 คน 

แบ่งเป็น 49,142 ครัวเรือน และมีความหนาแน่นของประชากร 

2,975.95 คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2553) 

(เทศบาลนครอุดรธานี, ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://udoncity.dungbhumi.com)  

สนามกีฬากลางเทศบาลนครอุดรธานี(เวสสุวัณสเตเดียม)

สนามกีฬากลางเทศบาลนครอุดรธานีเป็นสนามกีฬาแห่งแรกของจังหวัดอุดรธานี ก่อสร้าง

บริเวณถนนนิตโย หรือพื้นที่โรงงานสุรา กรมสรรพสามิตเดิม ซึ่งเป็นพื้นที่ราชพัสดุ มีเนื้อที่ 33 ไร่   

แต่เดิมสนามกีฬาแห่งนี้มีชื่อว่าศูนย์กีฬาประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี แนวคิดในการก่อสร้างสนาม

กีฬาแห่งนี้เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัด

ใกล้เคียงมีพื้นที่ออกกำลังกายที่ทันสมัยและครบวงจร รวมทั้งพัฒนาการกีฬาของนักกีฬาให้มีทักษะ

ความเป็นเลิศและมืออาชีพ นอกจากนี้ ยังต้องการรณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกาย และส่งเสริมให้

เด็กและเยาวชนเล่นกีฬามากขึ้น มีทักษะที่ดีในการเล่นกีฬา มีสุขภาพกายและใจสมบูรณ์แข็งแรง 

เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และห่างไกลจากสิ่งเสพติด ตลอดจนเมื่อสนามกีฬามีมาตรฐานความพร้อม 

ย่อมกลายเป็นสถานที่รองรับการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและการ  

ท่องเที่ยวของจังหวัด  

สนามกีฬาแห่งนี้เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2553 โดยใช้งบประมาณทั้งหมดในการ

ดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 179,640,000 บาท ปัจจุบัน การก่อสร้างเฟสแรกได้ดำเนินการแล้ว

เสร็จ และเริ่มเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2556 สนามกีฬาแห่งนี้กลายเป็นสนามกีฬาที่มีความทันสมัย

และครบวงจร และมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานโดยใช้กลไกการบริหารงาน

แบบภาคเอกชน ภายในสนามกีฬา ประกอบด้วย สนามฟุตบอลหญ้าเทียมและอัฒจันทร์ ซึ่งได้
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มาตรฐานตาม FIFA และเป็นสนามใหญ่สามารถจุคนได้ประมาณ 1,300 ที่นั่ง, สนามบาสเก็ตบอล

และอัฒจันทร์, สระว่ายน้ำและอัฒจันทร์, สนามวอลเลย์บอล, สนามเทนนิส-สนามแบดมินตัน,   

สนามเปตอง, สนามฟุตซอล, สนามตะกร้อ, ร้านขายน้ำ-เครื่องดื่ม, ห้องน้ำ, ลานออกกำลังกาย,   

ลานเอนกประสงค์และลานแอโรบิค, ลาน Extreme Sport, ทางเดิน-ทางวิ่งออกกำลังกาย,   

แลนด์มาร์ค, อาคารจอดรถ, อาคารสโมสร และพื้นที่โดยรอบ นอกจากนี้เทศบาลยังได้เปิดศูนย์บริการ

ประชาชนเทศบาลนครอุดรธานีแห่งที่ 2 ซึ่งให้บริการห้องฟิตเนส ห้องโยคะ และร้านกาแฟ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสนามกีฬา

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสนามกีฬากลางเทศบาลนคร

อุดรธานี ได้แก่  

 1.พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่13)พ.ศ.2552

  มาตรา 48 เตรส (4) นายกเทศมนตรีมีอำนาจวางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย 

 2.ระเบียบเทศบาลนครอุดรธานีว่าด้วยข้อปฏิบัติในการใช้สถานกีฬาและอุปกรณ์กีฬา

เทศบาลนครอุดรธานีพ.ศ.2555

  ระเบียบฉบับนี้กำหนดแนวทางการใช้สนามกีฬาและอุปกรณ์ของสนามกีฬาเทศบาลนคร

อุดรธานี อัตราค่าสมาชิก อัตราค่าบำรุงสนามกีฬาประเภทต่างๆ และค่าใช้จ่ายต่างๆ 

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสนามกีฬา

เทศบาลนครอุดรธานีเริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสนามกีฬาในเดือนพฤศจิกายน 

2556 โดยผู้ที่มีความประสงค์จะใช้สนามกีฬาต้องทำการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกและชำระเงิน  

ค่าสมาชิก ซึ่งเทศบาลกำหนดอัตราค่าสมาชิกแตกต่างกันออกไปตามกลุ่มอายุของผู้ใช้บริการ ได้แก่ 

อายุตั้งแต่ 8 - 18 ปี ปีละ 10 บาท, อายุเกินกว่า 18 - 24 ปี ปีละ 20 บาท และอายุเกินกว่า 24 ปี 

ปีละ 40 บาท สำหรับการใช้สนามกีฬาเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์จะได้รับการลดหย่อนหรือ

ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการใช้สนามกีฬา 

นอกจากนี ้การใช้บริการสนามฟุตบอล ลานเอนกประสงค์ ห้องฟิตเนส ห้องโยคะ และพื้นที่  

โดยรอบ ยังมีค่าบำรุงสถานที่หรือค่าสมาชิกเพิ่มเติม โดยเทศบาลกำหนดอัตราค่าบำรุงสนามฟุตบอล

แตกต่างกันออกไปตามช่วงเวลาที่ใช้บริการ เช่น  

การใช้บริการสนามฟุตบอลในช่วงเวลา 16.00 - 18.00 น. สนามเล็ก 400 บาทต่อชั่วโมง 

สนามใหญ่ 1,200 บาทต่อชั่วโมง, เวลา 18.00 – 22.00 น. สนามเล็ก 800 บาทต่อชั่วโมง   

สนามใหญ่ 2,400 บาทต่อชั่วโมง ขณะที่ค่าบำรุงสนามฟุตบอล ลานเอนกประสงค์ และพื้นที่โดยรอบ

เพื่อใช้จัดกิจกรรมอื่นๆ มีอัตราแตกต่างกันไปตามกิจกรรม และมีค่าไฟ ค่าน้ำ และค่าวัสดุสุขภัณฑ์ 

เพิ่มเติมด้วย เช่น 
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การใช้สนามฟุตบอลเพื่อการประชุมสัมมนา หรือแสดงดนตร ีหรือแสดงสินค้า มีอัตราค่าบำรุง

สนาม 100,000 บาทต่อรอบ/วัน, การเลี้ยงสังสรรค์ 70,000 บาทต่อวัน, การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ 

50,000 บาทต่อวัน และนิทรรศการ/งานวิชาการ 30,000 บาทต่อวัน 

ห้องฟิตเนส มีอัตราค่าบริการรายเดือน 200 บาทและรายปี 1,000 บาท และห้องโยคะ   

ผู้ประกอบการเช่ารายเดือน 5,000 บาท โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการเก็บค่าบริการในอัตราท้องถิ่น

และเปิดให้บริการฟรี สัปดาห์ละ 1 วัน  

 

ตารางที่34:รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี 

 หน่วย : บาท 

เดือน/ปี รายได้

พฤศจิกายน 2556 24,600 

ธันวาคม 2556 67,600 

มกราคม 2557 172,400 

กุมภาพันธ์ 2557 36,700 

มีนาคม 2557 134,600 

เมษายน 2557 40,840 

พฤษภาคม 2557 75,180 

มิถุนายน 2557 129,666 

กรกฎาคม 2557 129,675 

สิงหาคม 2557 75,634 

กันยายน 2557 92,230 

ที่มา: งานกีฬาและนันทนาการ สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธาน ี

 

5)แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

 ภายในชุมชนท้องถิ่นมักมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นทุนทางกายภาพอยู่แล้ว 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรทำการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการภายในแหล่งท่องเที่ยว

ทางธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นช่องทางหนึ่งในการพัฒนารายได้ พร้อมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการกระตุ้น

จิตสำนึกของประชาชนให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดตามหลักการผู้ใช้เป็นผู้จ่าย (User 

Pays Principle)  

 การศึกษาวิจัยนี้ขอนำเสนอกรณีตัวอย่างการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการภายใน

น้ำตกร้อนสะพานยูงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้   
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ภาพที่10:แบบจำลองรูปภาพสนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี  

ที่มา : http://www.udonvip.com/11/สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี 

      

กรณีตัวอย่างที่10:ค่าธรรมเนียมการใช้บริการน้ำตกร้อนสะพานยูง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนืออำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่

บริบทพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอ

คลองท่อม จังหวัดกระบี่ ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน รวมพื้นที่ทั้งหมด 

176.34 ตารางกิโลเมตร ประชากรในเขตพื้นที่ (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 

2551 อิงจากห้องทะเบียนอำเภอคลองท่อม) มีจำนวน 5,828 คน 

ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 33.04 คน/ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศในเขตพื้นที่  

ส่วนใหญ่เป็นที่ราบบนภูเขาหินปูน ส่วนใหญ่ที่ราบที่มีความลาดเทในหุบเขาจะเป็นแหล่งต้นน้ำของ

ลำธารและน้ำตกหลายแห่ง สภาพป่ายังคงมีความสมบูรณ์และเป็นผืนป่าแห่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดกระบี่ 

(องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ, ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.ktn.go.th/) 

น้ำตกร้อนสะพานยูง

น้ำตกร้อนสะพานยูงเป็นน้ำร้อนใต้ดินที่ผุดขึ้นกลางป่า สายน้ำไหลผ่านป่าระกำลงสู่ลำคลอง

สะพานยูงเบื้องล่างกลายเป็นน้ำตกร้อน รอบๆ บริเวณมีป่าร่มครึ้มเหมาะแก่การพักผ่อน ตัวน้ำตกร้อน

สะพานยูงมีขนาดไม่ใหญ่ สูงประมาณ 3 เมตร มีสามชั้น แต่มีความพิเศษ คือ แต่ละชั้นมีแอ่งลักษณะ

คล้ายอ่างอาบน้ำ ชั้นละ 4-5 อ่าง ลึกประมาณ 1 -1.5 เมตร ซึ่งเกิดจากการก่อตัวของตะกอนหินปูน

ในน้ำร้อน สายน้ำในน้ำตกร้อนสะพานยูงจะมีความร้อนกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณอุณหภูมิประมาณ 

40-50 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นน้ำร้อนที่ซึมขึ้นมาจากผิวดิน มีป่าละเมาะปกคลุมร่มรื่น สายน้ำไหลไป

รวมกันตามความลาดเอียงของพื้นที่ บางช่วงมีควันกรุ่นและคราบหินปูนธรรมชาติพอกอยู่เป็นชั้นหนา 



200 นวัตกรรมการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
ภายในน้ำตกร้อนสะพานยูง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการภายในน้ำตกร้อนสะพานยูง 

ได้แก่ 

1.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติม

ถึงฉบับที่6พ.ศ.2552

 มาตรา 71 วรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตําบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

ตําบลเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรืออํานาจหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนตําบล ในการนี้จะกําหนดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืน

ด้วยก็ได้ แต่มิให้กําหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

 มาตรา 82 (4) องค์การบริหารส่วนตําบลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ 

  (4) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามที่จะมีกฎหมายกําหนดไว้ 

2.ข้อบัญญัติตำบลเรื่องกิจการเกี่ยวกับน้ำตกร้อนสะพานยูงพ.ศ.2546

 ข้อบัญญัตินี้บัญญัติขึ้นโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ 

และนายอำเภอคลองท่อมเหนือ เพื่อใช้บริหารกิจการน้ำตกร้อนสะพานยูงให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ ประธาน

กรรมการบริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ และกำหนดให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมผู้ใช้บริการ   

ค่าธรรมเนียมยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมผู้ใช้บริการอาบสระน้ำร้อน ค่าธรรมเนียมบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ 

ค่าธรรมเนียมเช่าที่พัก และค่าธรรมเนียมเช่าอาคาร ภายในบริเวณน้ำตกร้อนสะพานยูง    

3.ข้อบัญญัติตำบลเรื่องกิจการเกี่ยวกับน้ำตกร้อนสะพานยูงพ.ศ.2548 ข้อบัญญัติ

ฉบับนี้ทำการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ภายในน้ำตกร้อนสะพานยูง 

4.ข้อบัญญัติตำบลเรื่องกิจการเกี่ยวกับน้ำตกร้อนสะพานยูงพ.ศ.2549 ข้อบัญญัติ

ฉบับนี้ทำการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ภายในน้ำตกร้อนสะพานยูง    

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการภายในน้ำตกร้อนสะพานยูง

พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร

ส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ ทำหน้าที่เก็บเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยองค์การบริหารส่วนตำบล

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการแตกต่างกันระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ และระหว่างชาวไทย

และชาวต่างชาติ และมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับบางกลุ่ม ดังตารางที่ 35 

 

ทำให้เกิดทัศนียภาพสวยงามแปลกตา โดยเฉพาะบริเวณที่ธารน้ำร้อนไหลลงสู่คลองท่อมลดระดับเกิด

เป็นลักษณะคล้ายชั้นน้ำตกเล็กๆ โดยรอบจะปกคลุมด้วยพันธุ์ไม้เขียวขจีร่มรื่น อากาศเย็นสบาย

เหมาะแก่การลงแช่น้ำ น้ำตกร้อนสะพานยูงจึงเป็นกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมสำหรับคนในท้อง

ถิ่นและคนต่างถิ่นจำนวนมาก (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://

thai.tourismthailand.org) 
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ภาพที่11: น้ำตกร้อนสะพานยูง 

ที่มา : http://travel.edtguide.com/gallery/76146/662550 
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ตารางที่35:อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการกิจการน้ำตกร้อนสะพานยูง 

ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม หมายเหตุ

1. ค่าธรรมเนียมเข้าใช้กิจการน้ำตกร้อนสะพานยูง 

- คนไทย  

- ผู้ใหญ่ 

- เด็ก 

- คนต่างประเทศ  

- ผู้ใหญ่ 

- เด็ก 

2. ค่าเช่า ร้านค่า  

- เดือนละ 

- สร้างเอง 

3. ค่าเช่าบ้านพัก 

- ต่อห้อง/คืน (ติดแอร์) 

- ต่อห้อง/เดือน 

- ต่อห้อง/คืน (ธรรมดา) 

- ต่อห้อง/เดือน 

4. ค่าธรรมเนียมการกางเต็นท์ 

5. ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ 

1) รถจักรยานยนต์                 

2) รถยนต์ ขนาด 4 ล้อทั่วไป 

3) รถยนต์ขนาด 4 ล้อใหญ่ขึ้นไป 

 

 

20 บาท 

5 บาท 

 

90 บาท 

10 บาท 

 

1,500 บาท 

600 บาท 

 

600 บาท 

6,000 บาท 

400 บาท 

4,000 บาท 

30 บาท 

 

5 บาท 

20 บาท 

40 บาท 

(ยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

เ ฉ พ า ะ พ นั ก ง า น ส่ ว น ต ำ บ ล   

พนักงานจ้าง ผู้สูงอายุพนักงาน

ส่วนตำบล พนักงานจ้างที่ เคย

ปฏิบัติ งานในองค์การบริหาร  

ส่วนตำบลคลองท่อมเหนือเท่านั้น 

และจะต้องแสดงบัตรประจำตัว

ประชาชนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

เท่านั้น) 

(ไม่รวมค่าไฟฟ้า ประปา ไม่น้อย

กว่า 1,000 บาท) 

(ไม่รวมค่าไฟฟ้า ประปา) 

ร้านค้าที่ผู้จำหน่ายสินค้าก่อสร้าง

ขึ้นมาด้วยงบประมาณของตนเอง 

ถ้าหยุดกิจการทรัพย์สินตกเป็น

ของ อบต. 

ที่มา : ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กิจการเกี่ยวกับน้ำตกร้อนสะพานยูง พ.ศ. 2549 

 

ภาพที่12:น้ำพุร้อนที่ไหลมาบรรจบกับธารน้ำเย็นลัดเลาะไปตามทางชันทำให้เกิดแอ่งธรรมชาต ิ

5-6 แอ่ง 

ที่มา : http://www.ktn.go.th/index.html 
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ตารางที่36: รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการน้ำตกร้อนสะพานยูง ช่วงปี พ.ศ. 

2548-2556 

ปีงบ การเข้าใช้บริการ ยานพาหนะ บ้านพัก รวม

2548 92,106 2,603,335.00 - 2,712,526.00 

2549 128,046 3,757,315.00 - 3,907,776.00 

2550 150,747 4,647,285.00 - 4,820,629.00 

2551 128,097 5,110,730.00 - 5,262,132.00 

2552 166,255 6,128,315.00 - 6,325,384.00 

2553 170,745 6,728,745.00 49,800.00 6,771,945.00 

2554 154,463 6,815,820.00 27,600.00 6,843,420.00 

2555 182,604 8,062,490.00 27,600.00 8,081,689.00 

2556 236,081 10,552,175.00 - 10,297,080.00 

รวม 1,409,144 54,406,210.00 105,000.00 55,022,581.00

ที่มา: องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ 

 

2.�.3ข้อเสนอเชิงองค์กร

 ผู้วิจัยมีข้อเสนอเชิงองค์กร เพื่อเป็นมาตรการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 1)การสร้างแรงบันดาลใจและปรับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารท้องถิ่น

  ภาครัฐควรสร้างแรงบันดาลใจและปรับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารท้องถิ่นให้เล็งเห็นถึง  

ความสำคัญของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ โดยผู้บริหารท้องถิ่นควรตระหนักว่า 

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะเป็นช่องทางหรือโอกาสในการพัฒนารายได้ด้วยตนเองของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ไม่สามารถพัฒนารายได้เป็นจำนวนมาก แต่ก็สามารถช่วยพัฒนา  

รายได้ให้มีงบประมาณรายรับสมดุลกับงบประมาณรายจ่ายมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การพึ่งตนเองได้ใน

ทางการคลัง การมีความเข้มแข็งทางการคลัง และการมีอิสรภาพทางการคลังมากยิ่งขึ้น ดังนั้น รัฐควร

สร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างแรงบันดาลใจ และปรับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารท้องถิ่นให้ตระหนักว่า   

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีในการพัฒนารายได้ด้วยตนเองของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

 2)การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น

  ภาครัฐควรพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้

บริการสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและการกำหนดโครงสร้าง  

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ เพื่อให้บุคลากรท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้

ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม เมื่อบุคลากรท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดอัตรา  

ค่าธรรมเนียมและโครงสร้างค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะแล้ว ย่อมจะช่วยแก้ไขปัญหาความ
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ไม่สมดุลทางการคลังระหว่างต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดให้บริการสาธารณะและรายได้จากการจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ยกตัวอย่างเช่น  

  กรมควบคุมมลพิษ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ความสามารถของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการคำนวณต้นทุนอัตราค่าบริการการจัดการขยะมูลฝอย จึงได้จัดทำ

คู่มือแนวทางการคำนวณต้นทุนอัตราค่าบริการการจัดการขยะมูลฝอย และเผยแพร่ให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งเนื้อหาของคู่มือเล่มนี้ประกอบด้วยแนวคิดการกำหนดอัตรา  

ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย ขั้นตอนการกำหนดอัตราค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย หลักการคิดอัตรา

ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย และอัตราในการจัดเก็บค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย การจัดทำคู่มือเล่มนี้

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการขยะ

มูลฝอยให้ได้ครบถ้วนและเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 

 3)การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้จัดให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ซึ่งอยู่ใกล้ชิด

กับประชาชนมากที่สุด ควรสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับหลักการ “ผู้ใช้เป็นผู้จ่าย” 

(User pays Principles) เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนผู้ก่อมลพิษหรือผู้ใช้ทรัพยากรมีจิตสำนึกร่วม  

รับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากร และยินยอมจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะด้วยความเต็มใจ 
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บทที่3
การจัดทำกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคม

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น





3.1บทนำ

 

การพัฒนาแนวทางการเพิ่มรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าหมาย  

ในการสร้างความเป็นอิสระกับความยั่งยืนทางด้านการคลังและงบประมาณของท้องถิ่น  

ให้มีรายได้ของตัวเองสำหรับการจัดทำบริการสาธารณะ เพราะความสามารถในการหา

รายได้ของท้องถิ่นเป็นเครื่องยืนยันถึงความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ

พึ่งตนเองได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพารายได้จากรัฐบาลกลางผ่านการเพิ่มรายได้ของ  

ท้องถิ่นนั้นมีอยู่หลายรูปแบบเช่น การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม การได้รับเงินอุดหนุน

จากภาครัฐ หรือรายได้จากการเก็บค่าบริการหรือทรัพย์สิน เป็นต้น แต่ในกรณีของ

ประเทศไทยการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังพึ่งพารายได้จาก

เงินอุดหนุน โดยในพ.ศ.2556 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายรับจากเงินอุดหนุนสูงถึง 

219,039.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.3 ของรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งหมด แต่รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองกลับมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 

8.78 ของรายได้ทั้งหมด ที่มาจากการจัดเก็บภาษีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจ

จัดเก็บเองทุกขั้นตอนเป็นส่วนใหญ่ (ตันไชย และ มีสุข 2557, 84-85) 

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีช่องทางจัดหารายได้หนึ่งในแนวทางการเพิ่ม

รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกแนวทางหนึ่งคือการดำเนินกิจการพาณิชย์

หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Local Government Enterprise หรือ  Local Public 

Enterprise หรือ Municipal Enterprise1 รวมถึงการดำเนินกิจการเพื่อสังคม(Social

 1 ในงานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยเลือกใช้ “Local public enterprises” เป็นคำภาษาอังกฤษของกิจการ

พาณิชย์ แต่ถ้ามีการอ้างอิงเอกสารใดที่มีการใช้คำภาษาอังกฤษนอกเหนือจากคำนี้ ผู้เขียนจะวงเล็บ  

คำภาษาอังกฤษตามเอกสารต้นฉบับที่นำมาใช ้
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Enterprise)ถือเป็นหนึ่งในแนวทางการหารายได้ของท้องถิ่นที่นิยมในหลายประเทศ แต่ในประเทศ

ไทยยังขาดความชัดเจนด้านแนวคิดและมีข้อจำกัดทั้งทางกฎหมายและศักยภาพขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมสามารถหารายได้ให้แก่

องค์กรปกครองท้องถิ่นในประเทศไทยมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัต ิจึงควรศึกษาแนวทางการ

ดำเนินกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมในด้านแนวคิด กรณีศึกษาของต่างประเทศ สถานการณ์

และข้อจำกัดการดำเนินงานในประเทศไทย เพื่อสร้างข้อเสนอแนะทางนโยบายเพื่อสร้างศักยภาพให้

กิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมในอนาคต 

โดยงานวิจัยชิ้นนี้จะแบ่งหัวข้อการศึกษาออกเป็น 4 ส่วนคือ 

 1)ความหมายและกรอบแนวคิดเกี่ยวกับกิจการพาณิชย์และจัดบริการสาธารณะ

 2)สถานการณ์เกี่ยวกับกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย

 3)สภาพปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินกิจการพาณิชย์ในประเทศไทย

 4)ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการดำเนินกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในประเทศไทย
 

3.2ความหมายและกรอบแนวคิดเกี่ยวกับกิจการพาณิชย์
กิจการเพื่อสังคมและการจัดบริการสาธารณะ

ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะศึกษาแนวคิดและวิธีการเกี่ยวกับกิจการพาณิชย์ กิจการเพื่อสังคม และการจัด

บริการสาธารณะโดยอธิบายออกเป็น 5 หัวข้อคือ 1). แนวคิดและรูปแบบของกิจการพาณิชย์ (Local 

Public Enterprise) 2). แนวความคิดเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) 3). ประเภท 

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริการสาธารณะที่ควรจัดทำในรูปแบบกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อ

สังคม 4). กรณีศึกษาการจัดทำกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมในต่างประเทศ และ 5). สรุป 

3.2.1แนวคิดและรูปแบบของกิจการพาณิชย์(LocalPublicEnterprise)

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีผู้ให้ความหมายของกิจการพาณิชย์ไว้หลายลักษณะ  

เช่น ชูวงศ์ ฉายะบุตร เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถหารายได้จากสาธารณูปโภคหรือ  

ประกอบการพาณิชย์ได้ (ฉายะบุตร 2539, 311) หรือประทาน คงฤทธิศึกษากรเห็นว่าการประกอบ   

“การพาณิชย์ของท้องถิ่น (Local government enterprise)” คือกิจกรรมที่ท้องถิ่นดำเนินการในเชิง

การค้าเพื่อหาผลประโยชน์ โดยที่กิจการพาณิชย์ควรจัดตั้งเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก 

โดยที่ดอกผลของการดำเนินการพาณิชย์ถือเป็นรายได้ของท้องถิ่น (คงฤทธิศึกษากร 2526, 96) 

โดยมีบริการสาธารณะหลายประเภทที่สามารถจัดเป็นการพาณิชย์ได้เช่น การประปา ไฟฟ้า แก๊ส   

การขนส่ง สถานธนานุบาล การตลาด การสร้างท่าเทียบเรือ ที่จอดรถ สถานีจำหน่ายน้ำมัน โรงแรม 

เป็นต้น 

 ส่วนเวปไซต์ community-wealth.org/ ได้ให้ความหมายของกิจการพาณิชย์ (Municipal 

enterprises) ว่าเป็นกิจการธุรกิจที่รัฐบาลท้องถิ่นเป็นเจ้าของที่มีหน้าที่จัดหาบริการและสร้างรายได้		
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ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น	โดยที่รัฐบาลท้องถิ่นอาจเป็นผู้ดำเนินการให้บริการสาธารณูปโภคและ		

สิ่งอำนวยความสะดวกแก่ท้องถิ่นในระยะยาว และมีกิจการพาณิชย์ของรัฐบาลท้องถิ่นจำนวนมาก  

เริ่มเข้าไปดำเนินงานแข่งขันกับภาคเอกชนมากขึ้น นอกจากนี้การก่อตั้งกิจการพาณิชย์ยังมีสาเหตุ

จากแรงกดดันทางการเมืองเนื่องจากภาครัฐมีข้อจำกัดในการหารายได้จากการขึ้นภาษีหรือ  

ค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานเสียงและความนิยมของผู้บริหารในรัฐบาล  

ท้องถิ่น จึงทำให้ผู้บริหารเหล่านี้อาศัยการก่อตั้งการพาณิชย์เพื่อหารายได้มาทดแทน รวมถึง  

แรงกดดันจากประชาชนในท้องถิ่นที่ต้องการให้รัฐบาลท้องถิ่นสร้างงานและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

ตกต่ำในพื้นที่ผ่านการใช้การพาณิชย์ เช่น ท้องถิ่นบางแห่งเป็นเจ้าของกิจการโรงแรมซึ่งทำหน้าที่  

ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ การทำธุรกิจบรอดแบนด์และเคเบิลโดยบริษัทด้านการพลังงาน

ของท้องถิ่น และการหารายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น (community-wealth.org n.d.) 

 โดยกิจการพาณิชย์มีบทบาทสำคัญในการสร้างรายได้และความมั่งคั่งให้ท้องถิ่น 6 ประการ

ดังนี้ 

 1)  กิจการพาณิชย์จะสร้างงานที่มีความมั่นคงและมีคุณภาพให้กับสมาชิกในท้องถิ่น 

 2)  กิจการพาณิชย์จะช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจของท้องถิ่นเพราะจะช่วยลด

การพึ่งพาทางเศรษฐกิจจากบริษัทเอกชนที่มีความไม่แน่นอน 

 3)  กิจการพาณิชย์ช่วยในการจัดหาสินค้าและบริการให้กับพื้นที่ที่มีความขาดแคลนและ

ขาดศักยภาพที่บริษัทเอกชนไม่ให้ความสำคัญ 

 4)  กิจการพาณิชย์ช่วยในการจัดหาสินค้าและบริการแก่ผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นด้วยราคา  

ที่ต่ำกว่าภาคเอกชนที่แสวงหากำไร 

 5)  กิจการพาณิชย์ช่วยสร้างรายได้ใหม่ ๆ ให้ท้องถิ่นสามารถนำมารายได้มาใช้ตาม

วัตถุประสงค์ของท้องถิ่นได้อย่างไม่มีข้อจำกัด 

 6)  กิจการพาณิชย์จะมีความรับผิดรับชอบ ความโปร่งใส และมีการควบคุมที่เป็น

ประชาธิปไตยมากกว่าภาคเอกชนที่แสวงหากำไร 

 The Swedish Organisation for Local Enterprises (KFS) ซึ่งเป็นสหภาพแรงงานด้าน

กิจการพาณิชย์ของรัฐบาลท้องถิ่นในประเทศสวีเดน ได้ออกเอกสารชื่อ “Serving the Public: The 

Role and Benefit of Local Public Enterprises in Europe” ที่นิยามความหมายของกิจการพาณิชย์ 

(Local Public Enterprises - LPE) คือ “กิจการนิติบุคคลที่ดำเนินงานเพื่อประโยชน์สาธารณะและ

เป็นกิจการที่รัฐบาลท้องถิ่นถือครองสัดส่วนหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ	50	ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด			

ซึ่งการถือหุ้นนี้สามารถถือหุ้นโดยรัฐบาลท้องถิ่นเพียงแห่งเดียวหรือรัฐบาลท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งแห่ง

ถือหุ้นร่วมกันก็ได	้หรือในกรณีที่รัฐบาลท้องถิ่นถือครองหุ้นในกิจการนิติบุคคลต่ำกว่าร้อยละ	50	

รัฐบาลท้องถิ่นต้องยังมีอำนาจในการควบคุมการดำเนินงานของกิจการนั้นอยู่” (The Swedish 

Organisation for Local Enterprises 2005, 7)  โดยจากประสบการของกิจการพาณิชย์ในประเทศ

สมาชิกสหภาพยุโรป พบว่าการก่อตั้งและดำเนินกิจการพาณิชย์โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เป็นวิธีการที่นิยมมากขึ้นเนื่องจากกระแสแนวคิดการกระจายอำนาจและการปล่อยเสรีในกิจการ  
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ภาครัฐประกอบกับความจำเป็นทางการคลังของรัฐบาลท้องถิ่นส่งผลให้รัฐบาลท้องถิ่นต้องตระหนัก

และปรับปรุงวิธีการบริหารงานของรัฐบาลท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ นอกจากนี้ีแนวโน้ม  

การกระจายอำนาจเพื่อเพิ่มอำนาจหน้าที่ให้กับรัฐบาลท้องถิ่นดำเนินการไปพร้อมกับการเพิ่มจำนวน

ของกิจการพาณิชย์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของรัฐบาลท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพในทาง

เศรษฐกิจโดยอาศัยการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่การจัดบริการสาธารณะให้กับกิจการพาณิชย์ของรัฐบาล

ท้องถิ่น ซึ่งโดยมากแล้วกิจการพาณิชย์จะจัดตั้งตามกฎหมายบริษัท (Corporate law) และเป็นกิจการ

ที่สามารถแข่งขันกับเอกชนได้แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาลท้องถิ่น 

 อย่างไรก็ตามแม้ว่าการดำเนินกิจการพาณิชย์จะอยู่ในรูปของการจัดตั้งบริษัทจำกัดเฉกเช่น

เดียวกับบริษัทเอกชน แต่การดำเนินกิจการพาณิชย์ของรัฐบาลท้องถิ่นต้องคำนึงถึงหลักการ  

สามประการคือ (The Swedish Organisation for Local Enterprises 2005, 29) 

 1)  กิจการพาณิชย์ของท้องถิ่นจะมีภารกิจพิเศษที่มาจากการตัดสินใจของสภาท้องถิ่น 

 2)  กจิการพาณชิยข์องทอ้งถิน่ตอ้งใหค้วามสำคญักบัผลประโยชนข์องชมุชน (Community 

Benefit) ก่อนผลประโยชน์ทางธุรกิจ (กล่องข้อความที่ 1) 

 3)  กิจการพาณิชย์ของท้องถิ่นต้องมีการนิยามถึงผลประโยชน์ที่ชัดเจน มีการกำหนด

ความเป็นเจ้าของ และมีการควบคุมสั่งการโดยเจ้าของอย่างเป็นรูปธรรม 

 

กล่องข้อความที่1:ผลกำไร(Profit)และผลประโยชน์เพื่อชุมชน(Community

Benefit/Benefittothecommunity)ของกิจการพาณิชย์

การดำเนินกิจการพาณิชย์ต้องให้ความสำคัญกับผลประโยชน์เพื่อชุมชน 

(Community Benefit) มากกว่าการทำเพื่อผลกำไรสูงสุด (Profit Maximization) และ

อรรถประโยชน์ทางธุรกิจ (Commercial Utility) โดยกิจการพาณิชย์ต้องถือเรื่องผล

ประโยชน์เพื่อชุมชนเป็นจุดยืนหลักและควรดำเนินงานเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาที่ดีที่

สอดคล้องกับการตัดสินใจทางการเมือง ดังนั้นการประเมินศักยภาพของกิจการพาณิชย์

ของท้องถิ่น (Performance of Local Public Enterprise) จึงไม่สามารถประเมินด้วย

เหตุผลทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ต้องประเมินจากผลกำไรทางการเงิน (Financial 

Profit) และการปฏิบัติเพื่อผลประโยชน์ของชุมชนที่สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (Community benefit according to owner directives)   

ดังนั้นถ้าพิจารณาถึงผลการดำเนินกิจการ จะมีความแตกต่างระหว่างการหากำไร

และการทำเพื่อประโยชน์ชุมชนของกิจการพาณิชย์ท้องถิ่น	กับการหาผลกำไรเพียงอย่าง

เดียวของธุรกิจเอกชน	
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ที่มา: The Swedish Organisation for Local Enterprises 2005, 12 

 

 ส่วน Pazanne Dupont แห่ง Centre of Employers and Enterprises providing Public 

services (CEEP) เห็นว่าเป็นการยากที่จะนิยามความหมายทั่วไปของกิจการพาณิชย์ (Local Public 

Enterprises - LPE) ได้ เพราะจากที่ได้ศึกษากิจการพาณิชย์ของท้องถิ่นในประเทศสมาชิกสหภาพ

ยุโรป พบว่ากฎหมายของทุกประเทศไม่ได้กำหนดนิยามความหมายทั่วไปเกี่ยวกับกิจการพาณิชย์   

จึงยากที่จะชี้ชัดได้ว่ากิจการหรือการดำเนินงานใดของท้องถิ่นในแต่ละประเทศที่จัดเป็น “กิจการ

พาณิชย์” แต่ Dupont เห็นว่ากิจการพาณิชย์ของรัฐบาลท้องถิ่นสามารถเข้าไปดำเนินงานในกิจการที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน การประปา 

การพลังงานและการจัดการโครงข่าย การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การขนส่ง และการสื่อสารโทรคมนาคม 

(Complex challenges innovative cities 2013) ซึ่งกิจการพาณิชย์จะมีลักษณะดังนี้ 

 1)  กิจการพาณิชย์ควรให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์

สาธารณะ (General Interest) ในเขตพื้นที่ที่รัฐบาลท้องถิ่นดูแล  

 2)  กิจการพาณิชย์ต้องส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านกรอบคิดการสร้างความสมดุล 

(Balancing) ระหว่างการเสริมสร้างศักยภาพประสิทธิผลทางเศรษฐกิจที่มีเป้าหมาย

เพื่อรับใช้ชุมชนท้องถิ่น 

 3)  กิจการพาณิชย์ต้องช่วยขับเคลื่อนให้ เกิดนวัตกรรมขึ้นในพื้นที่ สร้างความ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และสั่งสมประสบการณ์กับแนวทางปฏิบัติให้ทั้ง

ในระดับชาติและระดับนานาชาติในการปรับปรุงบริการสาธารณะที่สำคัญต้อง

ประชาชนและภาคธุรกิจ 

 4)  กิจการพาณิชย์ต้องเป็นทั้งผู้สนับสนุนและเป็นตัวแสดงหลักของการสร้างนวัตกรรม 

 5)  กิจการพาณิชย์ต้องถูกกำกับดูแลโดยรัฐบาลท้องถิ่นที่ถือหุ้น 
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     จากนิยามข้างต้นคณะผู้วิจัยสรุปได้ว่ากิจการพาณิชย์คือกิจการที่องค์กรปกครอง		

ส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเพื่อดำเนินงานบริการสาธารณะสำหรับหารายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

โดยกิจการพาณิชย์สามารถจัดบริการสาธารณะได้โดยไม่จำกัดประเภทของบริการและดำเนินงาน		

แข่งขันกับเอกชนได้	แต่การแสวงหาผลกำไรของกิจการพาณิชย์ต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะที่ให้

กับชุมชนท้องถิ่น	(Community	Benefit)	ซึ่งรูปแบบของกิจการพาณิชย์มักทำใน	3	รูปแบบคือ		

 1)การดำเนนิงานดว้ยตนเองในฐานะหนว่ยงานหนึง่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

โดยที่หน่วยงานนั้นไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล  

 2)การดำเนินงานผ่านการจัดตั้งบริษัทที่เป็นนิติบุคคลเอกชนตามกฎหมายจัดตั้ง

บริษัทเอกชนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ถือหุ้นและมีอำนาจกำกับดูแลกิจการ

ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมมากที่สุด โดยบริษัทนี้ต้องดำเนินกิจการที่รับผิดชอบต่อสังคม 

(Corporate Social Responsibility - CSR) และ  

 3)การดำเนินงานผ่านการจัดตั้งองค์กรของท้องถิ่นที่เป็นนิติบุคคลมหาชน

แยกออกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ให้  

งบประมาณสนับสนุนและมีอำนาจกำกับดูแลกิจการ 

3.2.2แนวคิดและรูปแบบของกิจการเพื่อสังคม(SocialEnterprise)

 ในปัจจุบันแนวความคิดเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม(SocialEnterprise) กลายเป็นแนวคิด

หนึ่งที่หน่วยงานรัฐหรือรัฐบาลท้องถิ่นนำมาปรับใช้ในการให้กิจการเพื่อสังคมที่เป็นนิติบุคคลมีหน้าที่

จัดทำบริการสาธารณะโดยที่สามารถเลี้ยงตนเองได้ ลดภาระการดำเนินงานของรัฐบาลท้องถิ่น   

และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจทำในรูปของ

การจัดตั้งกิจการเพื่อสังคมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าของมาจัดบริการสาธารณะ หรือ  

การถ่ายโอนงานหรือภารกิจแก่บุคคลอื่นหรือกระตุ้นให้บุคคลอื่นมาจัดบริการสาธารณะตามความ

ต้องการของท้องถิ่นในรูปของกิจการเพื่อสังคมแทนท้องถิ่นก็ได้ 

 ซึ่งแนวความคิดและรูปแบบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ยังช่วยในการอุดช่องว่าง

ของแนวคิดและรูปแบบกิจการพาณิชย์ (Local Public Enterprise) ดั้งเดิมที่จำกัดรูปแบบอยู่เพียง   

3 รูปแบบ ดังที่นำเสนอไป และเปิดโอกาสให้นิติบุคคลประเภทอื่นที่มีศักยภาพในการจัดบริการ

สาธารณะได้ไม่แพ้กิจการพาณิชย์แบบดั้งเดิมได้เช่น มูลนิธิ สหกรณ์ หรือกิจการที่มีแรงงานเป็น

เจ้าของ (Employee Ownership) เป็นต้น  

 3.2.2.1 แนวคิดและรูปแบบของกิจการเพื่อสังคม

     กิจการเพื่อสังคม Social Enterprise UK ได้ให้ความหมายว่าเป็นธุรกิจที่ให้

ความสำคัญต่อเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นหลัก โดยมุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อแก้ไขปัญหาทาง

สังคม ปรับปรุงโอกาสการดำรงชีวิตของประชาชน และมุ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยกิจการเพื่อสังคม  

มุ่งที่จะแบ่งปันความมั่งคั่งและให้โอกาสประชาชนเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียในระบบเศรษฐกิจ (Social 

Enterprise UK 2012, 6) กล่าวคือกิจการเพื่อสังคมจะมีรูปแบบการจัดองค์กรที่มีวัตถุประสงค์  

เพื่อสังคมเป็นหลัก (social-purpose organization)  
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     โดยกิจการเพื่อสังคมมีลักษณะการดำเนินงานต่างจากการดำเนินธุรกิจของ

เอกชนดังตารางที่ 37 

ตารางที่37: ลักษณะการดำเนินธุรกิจของกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) 

 สิ่งที่กิจการเพื่อสังคมพึงกระทำ สิ่งที่กิจการเพื่อสังคมไม่กระทำ

1. การสร้างรายได้จากการค้าเช่น การขายสินค้าและ

บริการประเภทต่าง ๆ  

มุ่งสร้างผลกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้น 

2. นำผลกำไรที่ได้จากการดำเนินกิจการนำมาลงทุน

ใหม่ในกิจกรรมที่มีพันธกิจด้านธุรกิจและสังคม 

มุ่งสร้างความมั่งคั่งให้แก่เจ้าของกิจการ 

3. เป็นกิจการที่มีพันธกิจเพื่อสังคมเป็นหัวใจหลัก ซึ่ง

ทำให้กิจการเพื่อสังคมมีความแตกต่างทั้งในสิ่งที่

กิจการกำลังดำเนินการ มีความแตกต่างในด้าน

บุคคลที่กิจการต้องการช่วยเหลือ และมีความ  

แตกต่างในวิธีการดำเนินการของกิจการ 

พึ่งพาการใช้อาสาสมัครหรือรับเงินอุดหนุนอย่าง  

ไร้จุดหมาย (ผ่านองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการให้การ

สนับสนุน) 

4. มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ เป็นธรรมแก่บุคลากร

แทนที่จะอาศัยการทำงานแบบอาสาสมัคร (แม้ว่า

ในการดำเนินงานขององค์กรอาจมีความจำเป็น

ต้องอาศัยอาสาสมัครมาช่วยเริ่มดำเนินการต่างๆ 

ก็ตาม)  

	

ที่มา: Social Enterprise UK 2012, 6 

 

     โดย Social Enterprise UK เห็นว่ากิจการเพื่อสังคมจะมีรูปแบบการดำเนินงาน

อยู่ 5 รูปแบบคือ 1). รูปแบบกิจการที่แรงงานเป็นเจ้าของ (Employee ownership) 2). รูปแบบ

สหกรณ์ (Co-operatives) 3). รูปแบบบริษัทเพื่อสังคม (Social firms) 4). รูปแบบมูลนิธิการกุศล

ที่ทำการค้า (Trading Charity) และ 5). รูปแบบอื่น ๆ (Other social enterprise models) ซึ่งการ

เลือกใช้รูปแบบการดำเนินงานขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ก่อตั้งกิจการและลักษณะของธุรกิจที่จัดหา

สินค้าและบริการ อย่างไรก็ตามการดำเนินกิจการเพื่อสังคมในรูปแบบใดก็ตามต้องมีพันธกิจหลัก  

ที่ดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยรูปแบบการดำเนินกิจการเพื่อสังคมมีดังนี้ (Social 

Enterprise UK 2012, 6-7) 
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ตารางที่38: รูปแบบและความหมายของกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) 

 รูปแบบกิจการเพื่อสังคม ความหมาย

1. รูปแบบกิจการที่แรงงานเป็นเจ้าของ

(Employeeownership)

เป็นกิจการเพื่อสังคมที่มีแรงงานเป็นเจ้าของ โดยแรงงาน  

ผู้ เป็นเจ้าของจะมีความสำคัญหรือเป็นผู้ควบคุมสัดส่วน  

การถือหุ้นของกิจการดังกล่าว 

2. รูปแบบสหกรณ์

(Co-operatives)

สหกรณ์เป็นองค์กรที่ทุกคนหรือคนส่วนใหญ่เป็นเจ้าของ  

ผ่านการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ซึ่งอาจหมายรวมถึงแรงงาน

ผู้ทำงานในสหกรณ์ลูกค้าของสหกรณ์ หรือผู้คนในชุมชนก็ได้ 

โดยโครงสร้างการดำเนินงานของสหกรณ์จะมีลักษณะเป็น

ประชาธิปไตย  

3. รูปแบบบริษัทเพื่อสังคม

(Socialfirms)

บริษัทเพื่อสังคมคือกิจการเพื่อสังคมที่ก็ตั้งเพื่อสร้างงานที่มี

คุณภาพดีแก่ประชาชนที่เสียเปรียบในตลาดแรงงาน 

4. รูปแบบมูลนิธิการกุศลที่ทำการค้า

(TradingCharity)

กิจการเพื่อสังคมหลายแห่งมีโครงสร้างสร้างการทำงานแบบ

องค์กรการกุศล ซึ่งองค์กรเหล่านี้อาจมีโครงสร้างหรือกลไก

การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าตามรูปแบบที่กฎหมาย

กำหนด โดยผลกำไรจากการค้าขององค์กรจะถูกนำกลับไป

ใช้ในการกุศลต่างๆ  

5. รูปแบบอื่นๆ

(Othersocialenterprisemodels)

กิจการเพื่อสังคมจำนวนมากดำเนินการในรูปของบริษัทจำกัด

ที่มีคณะกรรมการบริหารและมีคณะผู้บริหาร แต่การดำเนิน

งานขององค์กรกลับมีเป้าหมายเพื่อสังคม โดยที่บริษัทเหล่านี้

จะมีข้อกำหนดที่จำกัดในการใช้ทรัพย์สินและผลกำไรที่ได้มา

ให้ใช้เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก 

ที่มา: Social Enterprise UK 2012, 7 

 

 3.2.2.2 หลักการดำเนินกิจการเพื่อสังคมของการบริหารงานของท้องถิ่น

     แนวคิดกิจการเพื่อสังคมเป็นแนวคิดพื้นฐานที่ต้องการให้การดำเนินกิจการ  

ทั้งของรัฐและเอกชนให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ที่เริ่มมีความสำคัญต่อการจัด

บริการสาธารณะต่อการบริหารงานของท้องถิ่น เช่น รัฐบาลท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรได้ใช้กิจการ

เพื่อสังคมในการจัดบริการสาธารณะเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนและลดภาระการดำเนินงาน

จัดบริการสาธารณะของรัฐบาลท้องถิ่นโดยอาศัยการถ่ายโอนหรือมอบหมายงานให้กิจการเพื่อสังคม

ดำเนินการแทน รวมถึงได้ออกกฎหมาย PublicServices(SocialValue)Act2012เพื่อรองรับ  

การให้กิจการเพื่อสังคมมาจัดบริการสาธารณะแทนรัฐบาลท้องถิ่นอีกด้วย โดย ค.ศ. 2012   

สหราชอาณาจักรมีกิจการเพื่อสังคมมากกว่า 62,000 แห่ง มีมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ   

24 พันล้านปอนด์เสตอลิง และมีการจ้างงานเกือบหนึ่งล้านตำแหน่ง (Social Enterprise UK 2012, 

6)  

     กลุ่ม Social Enterprise UK ที่เป็นองค์กรส่งเสริมการดำเนินกิจการเพื่อสังคม

ในสหราชอาณาจักร ได้ออกเอกสาร The	Social	Enterprise	Guide:	For	people	in	local	government	
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เพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินกิจการเพื่อสังคมให้กับหน่วยการปกครองท้องถิ่นและบุคคล  

ที่เกี่ยวข้องที่มีความสนใจในการดำเนินการบริการสาธารณะในรูปของกิจการเพื่อสังคม โดยเห็นว่า

กิจการเพื่อสังคมสำหรับการบริหารงานของท้องถิ่นจะช่วยในการสร้างประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าได้

ใน 4 ลักษณะคือ (สรุปจาก Social Enterprise UK 2012, 11-17) 

     1)การปรับปรุงบริการสาธารณะ(Improvingpublicservices) โดยอาศัย

กิจการเพื่อสังคมในการช่วยลดต้นทุนการดำเนินการบริการสาธารณะของรัฐบาลท้องถิ่น โดยที่กิจการ

เพื่อสังคมควรมีวิธีการที่หลากหลายในการจัดหาบริการสาธารณะที่มีคุณภาพสูงอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล รวมถึงช่วยปรับปรุงชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนได้ ซึ่งกิจการเพื่อสังคมจะมี

โครงสร้างและกลไกที่เป็นอิสระจากการบริหารงานภาครัฐทำให้มีความคล่องตัวและสามารถกระจาย

อำนาจการตัดสินใจได้โดยไม่ต้องติดขัดจากข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติของหน่วยงานรัฐ ทำให้กิจการ

เพือ่สงัคมสามารถจดับรกิารทีย่ดืหยุน่และตอบสนองตอ่ความตอ้งการ ชว่ยลดตน้ทนุ และนำทรพัยากร 

ไปใช้ในการดำเนินงานได้อย่างสะดวกและตรงจุด 

     2)การพัฒนาเศรษฐกิจ(Economicdevelopment)โดยกิจการเพื่อสังคม 

1). ต้องสามารถแข่งขันกับธุรกิจประเภทอื่นเพื่อหารายได้ มีสภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีความ

โปร่งใส และมีต้องนำผลกำไรไปใช้เพื่อความยั่งยืน โดยกิจการเพื่อสังคมต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ

หรือเงื่อนไขทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มากยิ่งกว่าบริษัทเอกชนทั่วไป 2). กิจการเพื่อสังคมยังต้องมี

ศักยภาพ (Performance) ทั้งด้านการเงินและผลกำไรที่ดี ให้ความสำคัญต่อศักยภาพทางสังคม และ

ต้องหาวิธีการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของผู้คนและสิ่งแวดล้อม 3). การแบ่งปัน  

ผลกำไรของกิจการพาณิชย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ใช่เป้าหมายหลักของกิจการเพื่อสังคม แต่ควรนำผลกำไร

ส่วนใหญ่ที่ได้นำกลับไปลงทุนใหม่หรือทรัพยากรต่าง ๆ ที่ได้รับมาคืนสู่ชุมชน และ 4). การพัฒนา

เศรษฐกิจจากการลงทุนในชุมชนควรสร้างผลทวีคูณ (multiplier effects) ต่อชุมชนด้วย 

     3)การพัฒนาชุมชน(Communitydevelopment)กิจการเพื่อสังคมต้องมี

ความเป็นเลิศด้านองค์ความรู้และมีความอ่อนไหวต่อชุมชนของพวกเขา รวมถึงมีความสัมพันธ์ที่  

ใกล้ชิดและมีความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่เป็นจุดแข็งในการพัฒนาชุมชน ซึ่งกิจการเพื่อสังคมของ

ชุมชนควรรักษาความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินสาธารณะของชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ทรัพย์สิน

เหล่านั้นเพื่อปรับปรุงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว  

     4)การให้ความสำคัญกับประเด็นการกีดกันทางสังคม(Addressing

socialexclusion)กิจการเพื่อสังคมต้องมีความสามารถในการพัฒนาบริการให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมทุกกลุ่มอย่างครอบคลุม (Inclusiveness) เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก 

เป็นต้น หรือควรได้รับผลตอบแทนที่มาจากความไว้วางใจระหว่างผู้จัดหาบริการและผู้ใช้บริการ โดย

กิจการเพื่อสังคมจำนวนมากได้รับคำชมเชยและความไว้วางใจจากประชาชนที่จากการดำเนินงานของ

กิจการเพื่อสังคมที่พยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของกิจการเพื่อสังคมและผู้ใช้

บริการ 

     โดยการดำเนินกิจการเพื่อสังคมของการบริหารงานท้องถิ่นควรมีกรอบ  

การดำเนินงานด้านบุคลากร ผู้ใช้บริการ ทรัพยากร และนวัตกรรมเป็นไปตามแผนภาพที่ 11 
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แผนภาพที่11:กรอบการดำเนินงานกิจการเพื่อสังคม 

ที่มา: Social Enterprise UK 2012, 11 

          

     จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่ากิจการเพื่อสังคม(SocialEnterprise) ไม่ได้

มีเป้าหมายเพื่อมุ่งหาผลกำไรสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเหมือนกับบริษัทเอกชน	แต่มุ่งดำเนินกิจการเพื่อ		

ตอบโจทย์เป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของสมาชิกหรือชุมชนได้แก่	การปรับปรุงบริการ

สาธารณะ	การพัฒนาเศรษฐกิจ	การพัฒนาชุมชน	และการดูแลคนกลุ่มต่างๆ	ในสังคม	โดยกิจการเพื่อ

สังคมต้องมีความสามารถในการพึ่งพาและเลี้ยงดูตนเองได้เพื่อลดภาระทางงบประมาณของภาครัฐ

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพิ่มความคล่องตัวในการจัดบริการสาธารณะ	โดยที่บุคลากรใน

กิจการเพื่อสังคมและผู้ใช้บริการของกิจการเพื่อสังคมควรมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดต่อกันและมีส่วนร่วม

ในการกำหนดทิศทางของกิจการ		

     โดยกิจการเพื่อสังคมที่เหมาะสมสำหรับการบริหารงานของท้องถิ่นอาจเป็น   

1).	กิจการสังคมที่ริเริ่มจากรัฐบาลท้องถิ่นโดยตรง โดยท้องถิ่นมีบทบาทจัดตั้ง ดำเนินการ ให้การ
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สนับสนุน หรือควบคุมทิศทางการดำเนินกิจการด้วยตนเอง หรือ 2).	กิจการเพื่อสังคมของเอกชน		

ที่รัฐบาลท้องถิ่นให้การสนับสนุน โดยท้องถิ่นอาจเชิญชวน ให้การสนับสนุน หรือว่าจ้างให้กิจการ  

เพื่อสังคมของเอกชนมาจัดบริการสาธารณะที่สอดคล้องกับทิศทางการบริหารงานของรัฐบาลท้องถิ่น 

ซึ่งรูปแบบการดำเนินกิจการเพื่อสังคมควรมีฐานะเป็นนิติบุคคลใน 4 รูปแบบได้แก่  

     1)รูปแบบกิจการที่แรงงานเป็นเจ้าของ(Employeeownership) ที่สมาชิก

ขององค์กรเป็นผู้ดำเนินงานและเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการเพื่อสังคม  

     2)รูปแบบสหกรณ์(Co-operatives) ตามกฎหมายจัดตั้งสหกรณ์ที่ผู้ถือหุ้น

สหกรณ์จะดำเนินงานโดยเน้นเสียงข้างมากตามหลักประชาธิปไตย  

     3)รูปแบบบริษัทเพื่อสังคม(Socialfirms) คือการจัดตั้งบริษัทจำกัดตาม

กฎหมายจัดตั้งบริษัทแต่กำหนดให้เป้าหมาย กิจกรรม และผลกำไรจากการดำเนินงานต้องเป็นไปเพื่อ

สังคมโดยตรง  

     4)รูปแบบมูลนิธิการกุศลที่ทำการค้า(TradingCharity)คือการจัดตั้ง

มูลนิธิตามกฎหมายจัดตั้งมูลนิธิ โดยมูลนิธิสามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อการค้าหรือหาผลกำไรสำหรับ

ใช้ดำเนินงานเพื่อสังคม  

 

กล่องข้อความที่2:ข้อค้นพบ(KeyFinding)ของการดำเนินกิจการเพื่อสังคมโดย

มูลนิธิของท้องถิ่น:กรณีของสหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักรมักดำเนินกิจการ  

เพื่อสังคมของท้องถิ่นในมูลนิธิที่ไม่แสวงหา  

ผลกำไรซึ่งเป็นรูปแบบการดำเนินกิจการที่มี  

มานานและเป็นแนวร่วมสำคัญของหน่วยงานรัฐเพื่อจัดบริการสาธารณะของ  

สหราชอาณาจักร จากการศึกษาของ Deloitte ชื่อ Determined, realistic and focused 

Local public services in the words of its leaders พบว่าผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ

ต้องการให้ท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรมีการจัดบริการสาธารณะร่วมกับมูลนิธิที่ไม่

แสวงหากำไรมากขึ้นเนื่องจาก  

1) ช่วยยกระดับความชำนาญเฉพาะทางและการเข้าถึงทักษะการทำงานบางอย่าง

ของมูลนิธิที่รัฐบาลท้องถิ่นไม่สามารถทำได้  

2) คาดหวังว่ามูลนิธิเหล่านี้จะช่วยสร้างการบริการสาธารณะที่มีประชาชน  

เป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric services) และช่วยสร้างนวัตกรรม (Innovation) 

3) แต่การดำเนินงานระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นกับมูลนิธิต้องตระหนักถึงความเสี่ยง

เช่น การมีรายรับหรือทุนสนับสนุนที่ไม่แน่นอนของมูลนิธิ ความใกล้ชิดกับชุมชน และ

มาตรฐานกับองค์ความรู้ของการดำเนินงาน 

ที่มา: ประมวลจาก Deloitte 2013, 14-15 
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3.2.3ประเภทเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริการสาธารณะที่ควรจัดทำ
ในรูปแบบกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคม

 จากที่ได้ศึกษาถึงความหมายและรูปแบบการดำเนินกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคม   

ก็ยังไม่เพียงพอถ้าไม่คำนึงถึงหลักการพิจารณาประเภท เป้าหมาย และวัตถุประสงค์บริการสาธารณะ

ของท้องถิ่น เนื่องจากการจัดบริการสาธารณะต้องคำนึงถึงเหตุผลของการจัดตั้ง	(เป้าหมายและ

วัตถุประสงค์)	และประเภทของบริการสาธารณะที่จะดำเนินการ	ก่อนที่จะเลือกวิธีการจัดตั้งและ		

รูปแบบกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคม	

 3.2.3.1 ประเภทของบรกิารสาธารณะทีค่วรจดัทำในรปูแบบกจิการพาณชิย์

และกิจการเพื่อสังคม

     ประเภทของบริการสาธารณะในที่นี้ผู้วิจัยยึดหลักจากการพิจารณาถึงผู้จัดทำ

บริการสาธารณะว่าควรกำหนดให้อำนาจใครเป็นผู้จัดทำระหว่างรัฐส่วนกลางหรือองค์กรปกครอง		

ส่วนท้องถิ่น	(บรมานันท์ 2552) ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรยึดหลักความ

สามารถทั่วไปของท้องถิ่น(LocalCapabilityหรือGeneralCompetence)ที่เห็นว่าการดำเนิน

กิจกรรมสาธารณะทุกประเภทเป็นหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นเสมอ แล้วค่อยให้

หน่วยการปกครองของส่วนภูมิภาค หรือหน่วยการปกครองของส่วนกลางจะเลือกดำเนินกิจกรรม

สาธารณะในกรณีที่ท้องถิ่นไม่มีศักยภาพที่จะดำเนินการได้ หรือหากดำเนินการได้ก็อาจเกิดปัญหา

กระทบกับท้องถิ่นอื่น หรือเป็นผลเสียหายต่อประเทศชาติโดยรวม หรือทีกฎหมายกำหนดห้ามไม่ให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ (ตันไชย, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ม.ป.ป.) ซึ่งหลัก

ความสามารถทั่วไปของท้องถิ่น ก็มีใช้ในหลายประเทศเช่น สหราชอาณาจักรที่ใช้หลักอำนาจทั่วไป

ของความสามารถ(TheGeneralPowerofCompetence)ในการบริหารงานท้องถิ่นตามกฎหมาย 

LocalismAct2011มาตราที่ 1 ถึง 6 ที่กำหนดให้การปกครองท้องถิ่นของอังกฤษมีอำนาจทั่วไป

ในการดำเนินงานอะไรก็ตามที่บุคคลสามารถทำได ้2 โดยให้อำนาจในการดำเนินการทุกพื้นที่หรือ  

บางพื้นที่ในสหราชอาณาจักร ให้อำนาจในการดำเนินงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์หรือ  

ดำเนินการอื่นใดทั้งที่มีการเรียกเก็บค่าบริการหรือไม่ได้เรียกเก็บค่าบริการ และให้อำนาจในการ

ดำเนินการสิ่งใดเพื่อประโยชน์หรือมากกว่าประโยชน์ของการปกครองท้องถิ่น พื้นที่ บุคคลที่พำนัก

อาศัยหรือดำเนินชีวิตในท้องถิ่น3 (Local Government Association 2013, 8) เว้นแต่ในกรณีที่มี

กฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ ที่ห้ามไม่ให้ท้องถิ่นดำเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติ    

 2  ตามมาตรา 1 (1) A local authority has power to do anything that individuals generally may do. 

 3  ตามมาตรา 4 Where subsection (1) confers power on the authority to do something, it confers power 

(subject to sections 2 to 4) to do it in any way whatever, including— 

  (a) power to do it anywhere in the United Kingdom or elsewhere, 

  (b) power to do it for a commercial purpose or otherwise for a charge, or without charge, and 

  (c) power to do it for, or otherwise than for, the benefit of the authority, its area or persons resident or 

present in its area. 



นวัตกรรมการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21�

   อย่างไรก็ตามประเภทบริการสาธารณะที่สามารถจัดทำในรูปแบบกิจการพาณิชย์และ

กิจการเพื่อสังคมในการหารายได้ของท้องถิ่น ผู้วิจัยเห็นว่าไม่ควรเป็นบริการสาธารณะที่รัฐหรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่อนุญาตให้ผู้อื่นดำเนินการ

แทนได้ตามที่กฎหมายกำหนดหรือเป็นหน้าที่การกำกับดูแลและควบคุมให้เป็นไปตาม

มาตรฐานที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการในฐานะ“กรรมการกลาง”โดย

ไม่สามารถถ่ายโอนหน้าที่นี้ให้ผู้อื่นได้ตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจาก  

   1)เป็นประเภทบริการสาธารณะที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง

ดำเนินการแต่เพียงผู้เดียวได้แก่  

 <  หน้าที่การป้องกันประเทศ เช่น กิจการทหารและตำรวจตระเวนชายแดน  

 < หน้าที่การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน เช่น กระบวนการยุติธรรมและ

ระบบการควบคุมทางสังคมให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ต้อง

ดำเนินงานคาบเกี่ยวในหลายพื้นที่ (เช่น กิจการตำรวจระดับชาติ ศาลยุติธรรม 

ฯลฯ) หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในท้องถิ่น 

(เช่น กิจการตำรวจและกิจการดับเพลิงในท้องถิ่น)  

 < หน้าที่การรักษาความเสถียรภาพหรือการวางแผนในทางเศรษฐกิจ เช่น 

การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจหรือนโยบายทางการเงินระดับชาติ (ตัวอย่าง   

การรักษาเสถียรภาพเงินตรา อัตราแลกเปลี่ยน นโยบายทางการเงินและ  

การคลังระดับชาติ การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจระดับชาติ ฯลฯ)  หรือในกรณี

ของท้องถิ่นอาจหมายรวมถึงการดำเนินนโยบายทางการคลังของท้องถิ่น  

ในพื้นที ่(เช่น การตราข้อบัญญัติด้านภาษีหรือค่าธรรมเนียม การวางแผน

พัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น ฯลฯ)  

 < หน้าที่การเป็นตัวแทนในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น การเป็น

ตัวแทนของประเทศในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีผลผูกพัน  

ในระดับชาติหรือทั้งประเทศ (เช่น พิธีการทูต การทำสนธิสัญญา ฯลฯ)  หรือ

ในกรณีของท้องถิ่นที่มีการทำข้อตกลงที่ผูกพันกันระหว่างท้องถิ่นกับท้องถิ่น  

ในต่างประเทศเฉพาะพื้นที่ (เช่น ทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of 

understanding - MoU) ของท้องถิ่นระหว่างเมืองต่างๆ ในต่างประเทศ)   

(ผู้วิจัยดัดแปลงและเพิ่มเติมจาก บรมานันท์ 2552, 144-145) 

   2)เป็นประเภทบริการสาธารณะขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการ

ทั่วประเทศที่รัฐสามารถจัดทำได้มีประสิทธิภาพสูงและใช้งบประมาณได้ประหยัดมากกว่า 

โดยที่ไม่มีผู้ใดสามารถดำเนินการประเภทนี้แทนรัฐได ้เว้นแต่ในอนาคตมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หรือภาคเอกชนใดสามารถดำเนินการได้รัฐต้องอนุญาตให้พวกเขาจัดบริการสาธารณะได้เช่นกัน	

(ตัวอย่างเช่น การประปาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการแทนรัฐส่วนกลางได้ใน

หลายพื้นที่ หรือการทำกิจการรถไฟขนส่งมวลชนที่ขึ้นตรงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ 

เป็นต้น) หรือ  
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     3)เป็นบริการเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน(Regulator&Inspector) โดยรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำหน้าที่เป็น 

“กรรมการกลาง” ในการพิจารณากำกับดูแลและควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กฎหมาย

กำหนดเท่านั้น หรืองานที่เกี่ยวกับการอนุมัติ/การอนุญาตให้บุคคลสามารถ/ไม่สามารถได้รับหรือ

ดำเนินการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่น การอนุญาตสร้างอาคาร การออกโฉนดที่ดิน การขึ้นทะเบียน  

ผลิตอาหาร เป็นต้น (ผู้วิจัยดัดแปลงและเพิ่มเติมจาก บรมานันท์ 2552, 144)  

 3.2.3.2 เปา้หมายและวตัถปุระสงคข์องบรกิารสาธารณะของกจิการพาณชิย์

และกิจการเพื่อสังคม

         อย่างไรก็ตามการแบ่งประเภทบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถดำเนินการได้หรือไม่ยังไม่เพียงพอ เราต้องพิจารณาด้วยว่าประเภทบริการสาธารณะที่เลือก

มาต้องดำเนินการความม ีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในลักษณะใด โดยเอกสารปกขาว Competing 

for Quality (1991) ของรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรได้กำหนดแนวทางในการจัดบริการสาธารณะ 

มุ่งเน้นการเพิ่มบทบาทเพื่อสร้างความเป็นพหุนิยม (Pluralist) หรือความหลากหลายในการจัดหา

บริการสาธารณะเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันและสร้างการใช้ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ นวัตกรรม และ

เกิดทางเลือก  

     โดยเป้าหมายและวัตถุประสงค ์นี้สามารถประยุกต์ใช้เป็นหลักพิจารณาว่า

บริการสาธารณะประเภทใดสอดคล้องเป้าหมายและวัตถุประสงค์แบบใด ซึ่งการกำหนดเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์นี้ก็จะช่วยในการกำหนดรูปแบบของกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมอีกด้วย ดังนี ้

     1)แบบตลาดเอกชน(Privatemarket) ที่เน้นการจัดหาบริการสาธารณะตาม

ความต้องการของตลาด สามารถแสวงหารายได้และค่าตอบแทนตามกลไกตลาด สร้างการแข่งขัน  

ในการจัดบริการสาธารณะกับเอกชนได้อย่างอิสระ หรือให้เอกชนเข้ามาดำเนินงานแทนได้ ซึ่งบริการ

สาธารณะนี้ควรเน้นการสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจ  

     2)แบบเอกบุคคล(Individual)ที่เน้นการจัดบริการสาธารณะที่สอดคล้อง  

กับความต้องการเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุ่มที่มีความแตกต่างหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้อง  

ตอบสนองต่อคนด้อยโอกาส 

     3)แบบพัฒนาชุมชน(Communitydevelopment) ที่เน้นการจัดบริการ

สาธารณะเพื่อการพัฒนาชุมชนหรือพื้นที่เพื่อประโยชน์สาธารระโดยรวม โดยที่ประชาชนและชุมชน

ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดบริการสาธารณะ          

 3.2.3.3 มิติการพิจารณาประเภทเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริการ

สาธารณะที่ควรจัดทำในรูปแบบกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคม

     เนื่องจากเราต้องคำนึงถึงเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ และประเภทของบริการ

สาธารณะที่จะดำเนินการก่อนจะเลือกรูปแบบกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมที่ใช้ดำเนินการ   

ผู้วิจัยเห็นว่ามีมิติการพิจารณารูปแบบ ประเภท เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกิจการพาณิชย์และ

กิจการเพื่อสังคมดังนี้  
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     1)ความเหมาะสมของประเภทบริการสาธารณะ:การจัดบริการ

สาธารณะประเภทใดบ้างที่มีความเหมาะสมในการนำมาบริหารจัดการในรูปของกิจการ

พาณิชย์หรือกิจการเพื่อสังคม? เนื่องจากบริการสาธารณะบางลักษณะไม่ควรที่จะดำเนินงานในรูป

ของกิจการพาณิชย์หรือกิจการเพื่อสังคมเพื่อหารายได้ หรือไม่ควรให้นิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมาดำเนินการแทนเช่น บริการเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน หรือเป็นบริการสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการแต่เพียงผู้เดียว (เช่น

การรักษาความสงบเรียบร้อย การวางแผนทางเศรษฐกิจ ฯลฯ) 

     2)ระดับการหาผลประโยชน์และการแสวงหากำไร:การจัดทำบริการ

สาธารณะในรูปของกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมจะสามารถหาประโยชน์และแสวงหา

กำไรได้ในระดับใด? แม้ว่าการหาผลประโยชน์และผลกำไรทั้งของกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อ

สังคมจะต้องทำให้กิจการนั้นสามารถเลี้ยงตนเองได้ สร้างผลประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น และต้องนำ

ผลกำไรที่ได้ไปใช้ในกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะ แต่เราต้องคำนึงถึงระดับของการหาประโยชน์และ

แสวงหากำไรในบริการสาธารณะแต่ละประเภทว่า 1). บริการสาธารณะบางประเภทสามารถแสวงหา

รายได้และกำไรสูงสุดที่สอดคล้องกับกลไกตลาดและการแข่งขันกับเอกชน เช่น การกำหนดค่าเช่า

พื้นที่การค้า การกำหนดค่าบริการไฟฟ้าแก่โรงงานอุตสาหกรรมและห้างสรรพสินค้า เป็นต้น และ   

2). บริการสาธารณะบางประเภทที่มีข้อจำกัดในการแสวงหากำไรสูงสุดเพราะต้องคำนึงถึงประโยชน์

สาธารณะในภาพรวมเช่น การกำหนดราคาค่าน้ำประปาแก่ครัวเรือน หรือราคาค่าโดยสารขนส่ง

มวลชนสาธารณะ  

     3)บุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายของบริการสาธารณะ:การจัดทำบริการ

สาธารณะในรูปของกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมจะส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงบริการ

สาธารณะของประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในลักษณะใด? เนื่องจากการจัดทำบริการ

สาธารณะจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตามก็ต้องคำนึงเสมอว่า ใครคือบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายของการจัดทำ

บริการสาธารณะ แต่โดยทั่วไปแล้วการจัดบริการสาธารณะจะมีทั้งต่อ 1). จัดบริการบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลเฉพาะกลุ่มเช่น กลุ่มเพศ (ชาย / หญิง / เพศทางเลือก) รายได้ (จน / ปานกลาง /ร่ำรวย) 

อายุ (เด็ก / วัยทำงาน /คนชรา) ถิ่นที่อยู่ (ในพื้นที่ของอปท. / นอกพื้นที่อปท.) ความพิการ (พิการ

ทางสายตา / การได้ยิน / การสื่อสาร ฯลฯ) อาชีพ หรือความต้องการเฉพาะทางอื่นๆ ฯลฯ และ   

2). จัดบริการที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัดบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ทุกคนต้อง  

เข้าถึงได้  

     4)ความสอดคล้องระหว่างประเภทของบริการสาธารณะและรูปแบบ

ของกิจการพาณิชย์/กิจการเพื่อสังคม:ประเภทของบริการสาธารณะนั้นควรดำเนินงานใน

รูปแบบกิจการพาณิชย์หรือกิจการเพื่อสังคม? กล่าวคือ ท้องถิ่นควรเลือกใช้รูปแบบของกิจการ

พาณิชย์ (ได้แก่ 1. การดำเนินงานด้วยตนเองในฐานะหน่วยงานหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. การดำเนินงานผ่านการจัดตั้งบริษัทที่เป็นนิติบุคคลเอกชน และ 3. การดำเนินงานผ่านการจัดตั้ง

องค์กรของท้องถิ่นที่เป็นนิติบุคคลมหาชน) หรือกิจการเพื่อสังคม (ได้แก่ 1. รูปแบบกิจการที่แรงงาน

เป็นเจ้าของ 2. รูปแบบสหกรณ์ 3. รูปแบบบริษัทเพื่อสังคม และ 4. รูปแบบมูลนิธิการกุศลที่ทำ  

การค้า) ที่เหมาะสมกับประเภทของบริการสาธารณะซึ่งความเหมาะสมระหว่างประเภทของบริการ
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สาธารณะและรูปแบบของกิจการพาณิชย์/กิจการเพื่อสังคมควรด้วยเช่น 1). การระดมทุนและการหา

กำไร การจัดทำบริการสาธารณะที่ต้องอาศัยการระดมทุนผ่านระบบตลาดและสามารถแสวงหากำไร

จำนวนมากอาจต้องจัดทำในรูปแบบบริษัทจำกัด (เช่น การจัดทำโครงสร้างและสาธารณูปโภค หรือ

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องใช้ทุนสูง) การจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่มีมีข้อจำกัด  

ในการแสวงหากำไรแต่ต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ (เช่น สถานศึกษาและพิพิธภัณฑ์  

ที่อาจมีความไม่เหมาะสมในการจัดตั้งในรูปแบบของบริษัท แต่อาจดำเนินการผ่านมูลนิธิได้) หรือ   

2). ลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการ ที่รูปแบบกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อ

สังคมกำหนดวิธีการมีส่วนร่วมในกิจการแตกต่างกันเช่น สหกรณ์เน้นความเท่าเทียมกันในการ  

ออกเสียงการบริหารงานของสมาชิก ขณะที่บริษัทจำกัดเน้นการออกเสียงตามจำนวนหุ้น เป็นต้น  

แผนภาพที่12: มิติการพิจารณาประเภท เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริการสาธารณะ 

ที่ควรจัดทำในรูปแบบกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคม 

ที่มา: ผู้วิจัย 

 

 ผู้วิจัยเห็นว่าการจัดตั้งกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมเพื่อทำบริการสาธารณะต้อง

คำนึงต่อ 4 หลักการ ซึ่งผู้เขียนจะนำหลักการดังกล่าวถอดออกมาเป็นแนวปฏิบัติ (Guideline) 

สำหรับการเลือกบริการสาธารณะและการเลือกรูปแบบการจัดทำกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคม       

3.2.�กรณศีกึษาการจดัทำกจิการพาณชิยแ์ละกจิการเพือ่สงัคมของทอ้งถิน่
ในต่างประเทศ

 ภาพรวมการดำเนินกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมในต่างประเทศ จากข้อมูลที่รวบรวม

ได้ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลการดำเนินงานในรูปแบบกิจการพาณิชย์ ส่วนการดำเนินงานในรูปแบบ

กิจการเพื่อสังคมยังไม่สามารถหาข้อมูลในส่วนนี้ได้ แต่มีข้อสังเกตว่ากิจการพาณิชย์ของท้องถิ่นใน
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ทวีปยุโรปมีผลประกอบการและการจ้างงานที่สูงเช่น เยอรมนี ฝรั่งเศส โปแลนด์ และอิตาลี เป็นต้น 

(Saussier and Klien 2014, 12) ส่วนในทวีปเอเชียที่น่าสนใจคือญี่ปุ่นที่มีกิจการพาณิชย์ของ  

ท้องถิ่นจำนวนมากและมีผลประกอบการที่สูง (ดูในหัวข้อการจัดทำกิจการพาณิชย์ในประเทศญี่ปุ่น) 

ตารางที่39: จำนวนกิจการพาณิชย์ในบางประเทศ 

ประเทศ
จำนวนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น
จำนวนกิจการพาณิชย์ ผลประกอบการ แรงงาน

ออสเตรีย 2,359 149  44,000 

เบลเยี่ยม 589 243  27,250 

สาธารณรัฐเช็ค 6,258 339   

เยอรมนี 13,854 3,500 82,000 530,000 

เดนมาร์ก 275 224   

เอสโตเนีย 247 224 150 10,900 

สเปน 8,106 770   

ฟินแลนด์ 448 944 2,100  

ฝรั่งเศส** 36,565 1,198 13,330 66,426 

กรีซ 900 1,116 448 27,500 

อิตาลี 8,101 963 16,700 152,662 

ลัตเวีย 547 669 718 53,142 

โปแลนด์ 2,489 2,415 5,200 160,402 

โปรตุเกส 4,037 76   

สวีเดน 290 1,750 16,000 55,000 

สโลเวเนีย 193 60   

สโลวาเกีย 2,920 239   

สหราชอาณาจักร 326 185   

ญี่ปุ่น 1,727 9,379   

นิวซีแลนด์ 85 257   

เกาหลีใต้ 232 306   

ที่มา: Saussier and Klien 2014, 12 

หมายเหตุ: เป็นสถิติที่เก็บรวบรวมจากการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิชาการช่วงค.ศ.2002-2009 

 

 ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะศึกษาการดำเนินกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมของท้องถิ่นใน  

ต่างประเทศโดยยกกรณีศึกษาจากสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น 
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 3.2.4.1.การจัดทำกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมของท้องถิ่นใน

สหราชอาณาจักร

     รัฐบาลท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรได้ดำเนินการจัดบริการสาธารณะ  

ในรูปแบบกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมของท้องถิ่นมาเป็นเวลายาวนาน โดยการดำเนินงาน  

ในรูปแบบกิจการพาณิชย์ก็มีรัฐบาลท้องถิ่นหลายแห่งที่จัดตั้งและถือหุ้นในบริษัทที่ดำเนินบริการ

สาธารณะจำนวนมากเช่น กิจการสนามบิน กิจการเดินรถประจำทาง เป็นต้น ในขณะที่รูปแบบกิจการ

เพื่อสังคมที่ท้องถิ่นได้จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการด้วยตนเอง หรือกิจการเพื่อสังคมของเอกชน  

ที่รัฐบาลท้องถิ่นให้การสนับสนุนหรือว่าจ้างเพื่อมาจัดบริการสาธารณะที่สอดคล้องกับทิศทาง  

การบริหารงานของท้องถิ่นทั้งในรูปแบบมูลนิธิ บริษัทเพื่อสังคม สหกรณ์ เครดิตยูเนียน หรือสมาคม

การค้า ฯลฯ ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่ท้องถิ่นให้ความสนใจและได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแห่ง  

สหราชอาณาจักรที่ต้องการให้ใช้และร่วมมือกับกิจการเพื่อสังคมในการจัดบริการสาธารณะมากขึ้น 

     1)การดำเนินนโยบาย“การสร้างสังคมขนาดใหญ่”(BuildingtheBig

Society)และการดำเนินกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมของท้องถิ่นนโยบาย “การสร้าง

สังคมขนาดใหญ่” (Building the Big Society) เป็นนโยบายของรัฐบาลผสมระหว่างพรรคอนุรักษ์นิยม 

(Conservative) และพรรคเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democrat) ของสหราชอาณาจักรใน ค.ศ. 

2010 ที่มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มอำนาจและโอกาสของประชาชน ชุมชน และรัฐบาลท้องถิ่นให้มี

อำนาจและข้อมูลข่าวสารตามความต้องการร่วมกัน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและรัฐบาลท้องถิ่น

และสร้างประเทศอังกฤษตามทิศทางที่พวกเขาต้องการ โดยนโยบาย “การสร้างสังคมขนาดใหญ่” 

แบ่งออกเป็น 5 ด้าน (Cabinet Office 2010) คือ   

 < เพิ่มอำนาจให้แก่ชุมชน (Give communities more powers) 

 o  เราจะปฏิรูประบบการวางแผนเพื่อเพิ่มอำนาจให้กลุ่มเพื่อนบ้าน 

(Neighborhood) มีศักยภาพในการกำหนดวิถีทางของพื้นที่ที่พวก

เขาพำนักอาศัย 

 o  เราจะเพิ่มอำนาจใหม่ ๆ เพื่อช่วยชุมชนในการรักษาสาธารณูปโภค

และการบริการของท้องถิ่นที่กำลังถูกคุกคามอย่างใกล้ชิด และให้

ชุมชนมีสิทธิในการประมูลเพื่อรับเหมาจัดทำบริการสาธารณะของ

ท้องถิ่น (local state-run services) 

 o  เราจะฝึกอบรมผู้จัดการชุมชนรุ่นใหม่และส่งเสริมความสร้างสรรค์ของ

กลุ่มเพื่อนบ้านในสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มี

ความเสื่อมโทรม 

 < ส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทที่กระตือรือร้นในชุมชนของพวกเขา 

(Encourage people to take an active role in their communities) 

 o  เราจะหาวิธีการในการส่งเสริมการอาสาสมัครและการมีส่วนร่วม  

ในการดำเนนิงานทางสงัคม เชน่ การกำหนด “วนัสงัคมใหญแ่หง่ชาต”ิ 

และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนอย่างเป็นกิจวัตรให้เป็นปัจจัยหลักใน

การประเมินบุคลากรด้านการบริการ 
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 o  เราจะหาวิธีการในการส่งเสริมการบริจาคเพื่อการกุศลและความใจบุญ  

สุนทาน 

 o  เราจะริเริ่มนโยบายการบริการพลเมืองแห่งชาติ (National Citizen 

Service) เป็นโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้น

ไปมีโอกาสในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการสร้างพลเมืองที่มี

ความกระตือรือร้นและความรับผิดชอบ โดยรวบรวมเยาวชนที่มี  

ภูมิหลังแตกต่างกันและให้พวกเขาเริ่มดำเนินงานบริการสาธารณะ  

ในชุมชนของพวกเขา 

 < การถ่ายโอนอำนาจจากรัฐบาลกลางสู่ท้องถิ่น (Transfer power from 

central to local government) 

 o  เราจะส่งเสริมให้เกิดการถ่ายโอนอำนาจและเพิ่มความเป็นอิสระ

ทางการคลังของรัฐบาลท้องถิ่นเช่น มีการทบทวนเกี่ยวกับการคลัง

ท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ 

 o   เราจะให้สภาท้องถิ่นยึดถือหลักอำนาจทั่วไปของความสามารถ (The 

General Power of Competence) 

 o  เราจะยกเลิกยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ (Regional Spatial Strategies - 

RSS) และคืนอำนาจการตัดสินใจด้านที่อยู่อาศัยและการวางแผน  

ให้กับสภาท้องถิ่น 

 < สนับสนุนสหกรณ์ องค์กรร่วม มูลนิธิ และกิจการเพื่อสังคม 

(Support co-ops, mutuals, charities and social enterprises) 

 o  เราจะสนับสนุนให้สร้างและขยายองค์กรร่วม (Mutuals) สหกรณ์ 

(Co-operatives) มูลนิธิ (Charities) และกิจการเพื่อสังคม (Social 

Enterprises) และสนับสนุนให้กลุ่มเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

บริการสาธารณะ 

 o  เราจะให้บุคลากรของภาครัฐมีสิทธิในการจัดตั้งกลุ่มการดำเนินงาน  

ที่มีแรงงานเป็นเจ้าของ (Employee-owned cooperat ives)   

ที่สามารถรับเหมาการจัดทำบริการสาธารณะ โดยจะส่งเสริมให้

บุคลากรภาครัฐนั้นกลายเป็นเจ้าของบริการนั้นและช่วยให้พวกเขา

สามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 o  เราจะใช้เงินทุนหรือสภาพคล่องจากธนาคารมาก่อตั้งธนาคารเพื่อ

สังคมขนาดใหญ่ (Big Society Bank) ที่จะให้การสนับสนุนทาง  

การเงินแก่กลุ่มเพื่อนบ้าน มูลนิธิ กิจการเพื่อสังคม และองค์กรที่ไม่

แสวงหากำไรอื่นๆ   

 < การตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลของรัฐ (Publish government data) 

 o  เราจะสร้าง “สิทธิในข้อมูล” เพื่อให้หน่วยงานรัฐที่ถือครองข้อมูล  

ต้องเปิดเผยข้อมูลเมื่อสาธารณะชนร้องขอหรือต้องการใช้ และต้องมี

การตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ 
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 o  เราจะกำหนดให้ตำรวจต้องเผยแพร่ข้อมูลสถิติด้านอาชญากรรม  

ในท้องถิ่นทุกเดือน เพื่อให้สาธารณะชนได้รับข้อมูลที่เหมาะสม  

เกี่ยวกับอาชญากรรมในชุมชนและให้ตำรวจมีความรับผิดรับชอบ  

ต่อศักยภาพของพวกเขา 

     ซึ่งนโยบาย “การสร้างสังคมขนาดใหญ่” ในทุกด้านได้ส่งผลและปรับเปลี่ยน

การดำเนินกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมของท้องถิ่นเช่น การให้รัฐบาลท้องถิ่นยึดถือหลัก

อำนาจทั่วไปของความสามารถ (The General Power of Competence) เพื่อขยายอำนาจหน้าที่  

ในการจัดบริการสาธารณะ การสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามาจัดบริการสาธารณะแทนรัฐบาลท้องถิ่น  

การเพิ่มบทบาทของสหกรณ์ การดำเนินงานร่วม มูลนิธิ และกิจการเพื่อสังคมเข้ามาจัดบริการ

สาธารณะ การเพิ่มบทบาทของกิจการพาณิชย์ของท้องถิ่นในการหารายได้เพื่อการค้าเป็นต้น จนมี

การตรากฎหมายเพื่อให้การดำเนินกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมสอดคล้องกับนโยบาย   

“การสร้างสังคมขนาดใหญ่” คือ การดำเนินกิจการพาณิชย์ในกฎหมาย Localism Act 2011 และ  

การดำเนินกิจการเพื่อสังคมในกฎหมาย Public Services (Social Value) Act 2012 

     2)การดำเนินกิจการพาณิชย์ของท้องถิ่นในสหราชอาณาจักร ในการ

ปกครองท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรอนุญาตให้การปกครองท้องถิ่นสามารถดำเนินกิจการพาณิชย์

ได้ตามกฎหมาย Localism Act 2011 มีสาระสำคัญให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินงานที่มีวัตถุประสงค์

เพื่อกิจการพาณิชย์ (Commercial Purpose) ได้ตามหลักอำนาจทั่วไปของความสามารถ (The 

General Power of Competence) ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดในมาตรา 44 เพื่อให้สอดคล้องกับ

นโยบาย “การสร้างสังคมขนาดใหญ่” ที่ต้องการเพิ่มอำนาจให้กับท้องถิ่นดังนี้ 

 < การปกครองท้องถิ่นมีอำนาจในการทำกิจการพาณิชย์ตามขอบเขตที่

กฎหมายกำหนดตาม หลักอำนาจทั่วไป 

 < การปกครองท้องถิ่นสามารถดำเนินกิจการพาณิชย์ในรูปแบบสถาน

ประกอบการ (a company) ได้ตามหลักอำนาจทั่วไป 

 < การปกครองท้องถิ่นจะไม่มีอำนาจในการดำเนินกิจการพาณิชย์ร่วมกับ

บคุคลใดๆ ได ้ถา้ไมม่บีทบญัญตัขิองกฎหมายทีอ่นญุาตใหก้จิการพาณชิย ์

ดำเนินการร่วมกับบุคคลอื่นได้ตามหลักอำนาจทั่วไป 

 < การดำเนินการกิจการพาณิชย์ในรูปแบบสถานประกอบการ (a 

company) ตามกฎหมายสามารถทำได้ใน 2 รูปแบบหลักคือ 

 o  รูปแบบบริษัท (a company) ตามความหมายในหมวด 1 (1) ของ

กฎหมาย Companies Act 2006 หรือ 

 o  รูปแบบสมาคม (a society) คือ 1). รูปของสหกรณ์ (Co-operative) 

2). สมาคมการค้าเพื่อชุมชน (Community benefit societies - 

BenComs) และ3). เครดิตยูเนี่ยน (Credit Unions) ที่ได้รับการจด

 4  ดูรายละเอียดในข้อ 3.2.3.1  
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ทะเบียนตามกฎหมาย Co-operative and Community Benefit 

Societies and Credit Unions Act 1965 และ กฎหมาย Industrial 

and Provident Societies Act (Northern Ireland) 19695 

     ตัวอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรดำเนินกิจการ

พาณิชย์เท่าที่สำรวจโดยมากดำเนินงานในรูปบริษัท เช่น การร่วมทุนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลายแห่งในกิจการสนามบิน Durham Tees Valley Airport (DTVA) และ Newcastle International 

Airport (ดูตัวอย่างในกล่องข้อความที่ 3) หรือกิจการรถประจำทางอย่างบริษัท Lothian Buses ซึ่งให้

บริการรถโดยสารประจำทางในพื้นที่เมือง Edinburgh มีผู้ใช้บริการ 2 ล้านคน ที่ถือหุ้นร้อยละ 91 

โดย City of Edinburgh Council  (Lothian Buses 2012 และ Lothian Buses n.d.) เป็นต้น 

 

กล่องข้อความที่3:การดำเนินกิจการพาณิชย์ด้านสนามบินของDurhamTees

ValleyAirport(DTVA)และNewcastleInternationalAirport

DTVA เป็ นสนามบิ นที่ ตั้ ง อยู่ ท า ง  

ตะวันตกของเมือง Middlesbrough ซึ่งทำเล  

ที่ตั้งของสนามบินอยู่ใกล้กับเมือง Stockton 

เมือง Darlington เมือง Middlesbrough และ

เมือง Durham โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่งคือ   

1). Durham County Council 2). Darlington Council 3). Stockton Council   

4). Middlesbrough Council 5). Redcar and Cleveland Borough Council และ   

6). Hartlepool Council เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ประมาณร้อยละ 65 ใน DTVA โดย DTVA   

ให้บริการผู้โดยสารประมาณ 200,000 คนต่อปี  

 5  Limits on doing things for commercial purpose in exercise of general power 

  (1) The general power confers power on a local authority to do things for a commercial purpose only if 

they are things which the authority may, in exercise of the general power, do otherwise than for a commercial 

purpose. 

  (2) Where, in exercise of the general power, a local authority does things for a commercial purpose, 

the authority must do them through a company. 

  (3) A local authority may not, in exercise of the general power, do things for a commercial purpose in 

relation to a person if a statutory provision requires the authority to do those things in relation to the person. 

  (4) In this section “company” means— 

   (a) a company within the meaning given by section 1(1) of the Companies Act 2006, or 

   (b) a society registered or deemed to be registered under the Co-operative and Community Benefit 

Societies and Credit Unions Act 1965 or the Industrial and Provident Societies Act (Northern Ireland) 1969. 
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ส่วน Newcastle International Airport 

เป็นสนามบินที่ตั้ งอยู่ ในเมือง Newcastle   

โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 7 แห่งคือ 1). Durham County 

Council 2). Gateshead Council 3). Newcastle City Council 4). North Tyneside 

Council 5). Northumberland County Council 6). South Tyneside Council และ   

7). Sunderland City Council ร่วมกับบีษัทการลงทุน AMP Capital โดยฝ่ายองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นถือหุ้นรวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 และ AMP Capital ถือหุ้น  

ที่ร้อยละ 49 โดยมีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 4.42 ล้านคน  

ที่มา: Durham Tees Valley Airport n.d. และ Newcastle International Airport n.d. 

 

     3)การดำเนินกิจการเพื่อสังคมของท้องถิ่นในสหราชอาณาจักรการ

ดำเนินกิจการเพื่อสังคมของท้องถิ่นในสหราชอาณาจักร แม้จะมีการดำเนินงานอย่างอยู่บ้าง  

ที่หน่วยงานรัฐหรือรัฐบาลท้องถิ่นได้ให้กิจการเพื่อสังคมมาจัดบริการสาธารณะเกี่ยวกับการ

สังคมสงเคราะห์ การคมนาคมขนส่ง บริการกีฬา (ดูกิจการเพื่อสังคมของท้องถิ่นด้านศูนย์กีฬา  

ในกล่องข้อความที่ 4) ที่อยู่อาศัย การจัดอาหาร การดูแลสวน ฯลฯ แต่ยังมีจำนวนไม่มากนักและยังมี

ช่องทางให้กิจการเพื่อสังคมสามารถเพิ่มบทบาทการจัดบริการสาธารณะเหล่านี้ได้ (The Guardian 

2012) โดยนโยบาย “การสร้างสังคมขนาดใหญ่” (Building the Big Society) จึงส่งเสริมให้กิจการ

เพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น สหกรณ์ มูลนิธิ องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร บริษัทเพื่อสังคม หรือองค์กร

อื่น ๆ ฯลฯ เข้ามามีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะแทนหน่วยงานรัฐและรัฐบาลท้องถิ่น จึงได้มีการ

ตรากฎหมาย Public Services (Social Value) Act 2012 ขึ้นมา 

     โดยกฎหมาย Public Services (Social Value) Act 2012 มีเป้าหมายให้

หน่วยงานรัฐต้องให้ความสำคัญต่อการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในการทำ

สัญญาของภาครัฐทั้งหมด (Ashurst LLP 2012, 3) โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานของรัฐและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถมอบหมายงาน (commissioning) ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่าทาง

สังคม (social value) แก่กิจการเพื่อสังคม และเปิดโอกาสให้กิจการเพื่อสังคมสามารถเข้ามาประมูล

เพื่อเสนอราคาในการจัดบริการสาธารณะแทนหน่วยงานรัฐได้ (Social Enterprise UK 2012)   

ซึ่ง Public	Services	(Social	Value)	Act	2012	ช่วยให้รัฐบาลท้องถิ่นสามารถมอบหมายงานและ		

ว่าจ้างกิจการเพื่อสังคมจัดบริการสาธารณะแทนโดยยึดหลักประสิทธิภาพ	เกิดความประหยัด			

สร้างประโยชน์ให้กับสังคม		

     กล่าวอีกนัยหนึ่ง กฎหมาย Public Services (Social Value) Act 2012 

ต้องการให้หน่วยงานรัฐทั้งของส่วนกลางและท้องถิ่นสามารถถ่ายโอนและมอบหมายงานการจัด

บริการสาธารณะให้กับกิจการเพื่อสังคมทุกประเภทที่จัดตั้งตามกฎหมายฉบับอื่นอยู่แล้ว โดยไม่จำกัด

ว่ากิจการเพื่อสังคมนั้นจะเป็นการริเริ่มโดยหน่วยงานรัฐหรือรัฐบาลท้องถิ่นหรือเป็นกิจการเพื่อสังคม

ของเอกชน 
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     นอกจากนี้ Public Services (Social Value) Act 2012 ออกข้อกำหนดเพื่อ

สร้างความชัดเจนต่อการมอบหมายงานและการว่าจ้างงานระหว่างหน่วยงานรัฐต่อกิจการเพื่อสังคมให้

เป็นตามหลักธรรมาภิบาลโดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง	(Procurement	Law)6	

และกรอบการจัดซื้อจัดจ้างของสหภาพยุโรป	(EU	procurement	framework)	เพื่อให้การมอบหมาย

งานและการว่าจ้างงานต้อง 1). สะท้อนถึงการนำนโยบายของหน่วยงานรัฐผู้ว่าจ้างไปใช้ 2). มีการ

ประเมินศักยภาพกิจการเพื่อสังคม 3). มีการกำหนดรายละเอียด (specification) ที่ชัดเจนในสัญญา 

และ 4). กำหนดแนวทางที่ไม่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อผู้ประมูลที่เป็นกิจการเพื่อสังคมในสหภาพ

ยุโรป (Social Enterprise UK 2012) 

 

กล่องข้อความที่4:การดำเนินกิจการเพื่อสังคมด้านศูนย์กีฬาของGreenwich

LeisureLimited(GLL)

GLL เป็นกิจการเพื่ อสั งคมที่ดำเนินงาน  

ในรูปแบบบริษัทเพื่อสังคม (Social firms) ที่ดำเนิน

กิจการศูนย์กีฬา (leisure centres) ของรัฐบาล  

ท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุด

แห่งหนึ่ง GLL ก่อตั้งในค.ศ.1993 โดย Greenwich 

Council เนื่องจากการปัญหาการตัดลดงบประมาณ

ของท้องถิ่นทำให้ Greenwich Council ต้องหารูปแบบการดำเนินกิจการรูปแบบใหม่ขึ้น  

ในปัจจุบัน GLL ได้จัดการบริการศูนย์กีฬาทั้งในและนอกเขตพื้นที่ของ Greenwich 

Council มีพนักงานทั้งสิ้น 4,000 คน และมีผู้สมัครเป็นสมาชิกของศูนย์กีฬา 450,000 

คน รวมถึงดำเนินกิจการห้องสมุด นอกจากนี้ยังดำเนินงานร่วมจัดตั้งศูนย์กีฬาและ  

ห้องสมุดกับท้องถิ่นอื่นเช่น Cambridge City Council และ Borough Council เป็นต้น 

โดย GLL จะนำผลกำไรที่ได้ไปใช้เพื่อสังคมทั้งการนำกลับไปลงทุนด้านการกีฬา

และศูนย์กีฬา การเปิดโอกาสให้คนงานของ GLL เป็นผู้คัดเลือกคณะผู้บริหาร เป็นต้น   

ที่มา: Greenwich Leisure Limited n.d. และ The Guardian 2012 

 

          

 6  กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างมีทั้งสิ้น 3 ฉบับคือ 1). กฎหมายว่าด้วยการกำกับสัญญาสาธารณะ (Public 

Contracts Regulations 2006) ที่ใช้ในอังกฤษ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ  2)  กฎหมายว่าด้วยการกำกับสัญญา

สาธารณะของสก๊อตแลนด์ (Public Contracts (Scotland) Regulations 2006) และ 3) กฎหมายว่าด้วยการกำกับ

สัญญาสาธารณูปโภค (the Utilities Contracts Regulations 2006) (Ashurst LLP 2012, 2-3) 
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 3.2.4.2 การจัดทำกิจการพาณิชย์ในประเทศฝรั่งเศส

     ประเทศฝรั่งเศสมีการดำเนินกิจการพาณิชย์ของท้องถิ่นชื่อ Entreprise 

publique locale  (Epl) หมายถึงกิจการที่มีการจัดองค์กรภายใต้กฎหมายเอกชน (Private Law) และ

มีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สาธารณะ (General Interest)  โดย Epl เป็นกิจการ

พาณิชย์ของท้องถิ่นที่ดำเนินการในภารกิจเกี่ยวกับการวางแผนและจัดผังเมือง ที่อยู่อาศัย การขนส่ง 

การท่องเที่ยว พลังงาน และการกำจัดของเสีย (Fédération des Epl n.d.)  

     โดย Epl แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะได้แก่ (Fédération des Epl n.d. และ   

Saussier and Klien 2014, 14) 

 <  Société d’économie mixte (Sem หรือ Semi-public company)   

เป็นรูปแบบการดำเนินกิจการพาณิชย์ดั้งเดิมของฝรั่งเศสและเป็นรูปแบบ

กิจการพาณิชย์ที่ใช้กันมากที่สุด ที่กำหนดขึ้นตามกฎหมายครั้งแรก

ในค.ศ.1983 โดยการก่อตั้ง Sem ต้องอาศัยผู้ร่วมทุนตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป

และเป็นองค์กรที่มีโครงสร้างและคุณลักษณะเช่นเดียวกับองค์กรเอกชน

เช่น ธนาคาร บริษัทจำกัด หรือหอการค้าและสภาอุตสาหกรรม โดยตาม

กฎหมายกำหนดให้องค์กรของรัฐ (จะเป็นจากส่วนกลางหรือท้องถิ่น

ก็ได้) ต้องถือหุ้นใน Sem ตั้งแต่ร้อยละ 50-85 และภาคเอกชนสามารถ

มาร่วมทุนได้โดยต้องมีสัดส่วนหุ้นน้อยกว่าหน่วยงานรัฐ ซึ่ง Sem 

สามารถดำเนินกิจการได้อย่างอิสระโดยไม่ถูกจำกัดให้ดำเนินงานเฉพาะ

ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถือหุ้นใน Sem และ

สามารถแข่งขันกับเอกชนได้ โดยบริการสาธารณะที่ Sem ดำเนินการ

ได้แก่พลังงาน ขนส่งมวลชน (ดูในกล่องข้อความที่ 5) กิจการที่อยู่อาศัย 

(ดูในกล่องข้อความที่ 6) การวางแผนเมือง เป็นต้น 

 < Société publique locale d’aménagement (Spla หรือ Local public   

enterprises for local development) เป็นกิจการพาณิชย์รูปแบบใหม่  

ที่กำหนดขึ้นตั้งแต่ค.ศ. 2006 ซึ่งมีรูปแบบการดำเนินงานร่วมกัน 

(Cooperation) ระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปสามารถตั้ง Spla ขึ้นมาเพื่อดำเนิน

กิจการพาณิชย์โดยให้ใช้งบประมาณของท้องถิ่นและไม่อนุญาตให้  

ภาคเอกชนเข้ามาร่วมทุนใน Spla อย่างไรก็ตาม Spla จะถูกจำกัดให้

ดำเนินกิจการเฉพาะภายในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วม

จัดตั้งกับ Spla เท่านั้น โดยประเภทของกิจการที่จะทำได้เฉพาะงาน  

ที่เกี่ยวกับการวางผังเมืองและภูมิภาค (regional and urban planning) 

 < Société publique (Spl) เป็นกิจการพาณิชย์อีกรูปแบบหนึ่งที่ตั้งขึ้น  

ใน ค.ศ. 2010 เพื่อจัดทำบริการสาธารณะทุกประเภทที่เป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สาธารณะ (General Interest) ซึ่ง Spl สามารถดำเนินงาน
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ภายในเขตพื้นที่ของท้องถิ่นที่ก่อตั้ง Spl เท่านั้น โดยเงินทุนของ Spl   

จะมาจากท้องถิ่นเท่านั้นเช่น บ้านพักผู้ป่วย (Nursing homes)   

ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฝรั่งเศสมักดำเนินการในรูปแบบ Spl 

(Servir le public 2014)  

     ใน ค.ศ. 2012 มี Entreprise publique locale (Epl) รวมทั้งสิ้น 1,158 

กิจการ แบ่งออกเป็น 1). Sem 1,001 แห่ง 2). Spl 119 แห่ง และ 3). Spla 38 แห่ง มีการจ้างงาน

รวมทั้งสิ้น 52,668 คน และมีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 3.56 พันล้านยูโร โดย Epl ทั้งหมดมีผล

ประกอบการ (turnover) รวมทั้งสิ้น 11.93 พันล้านยูโร ได้แก่ กิจการวางผังเมืองและภูมิภาค กิจการ

การท่องเที่ยว กิจการขนส่งสาธารณะ (ดูตัวอย่างในกล่องข้อความที่ 5) และกิจการที่อยู่อาศัย   

(ดูตัวอย่างในกล่องข้อความที่ 6) 

  

แผนภูมิที่1:สัดส่วนของ Entreprise publique locale (Epl) ตามประเภทของกิจการและตามผล

ประกอบการ ค.ศ. 2012 

หน่วย: ร้อยละ  

ที่มา: Fédération des Epl n.d. 
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กล่องข้อความที่5:กิจการขนส่งสาธารณะแห่งเมืองGrenoble(St?Economie

MixteTransportsAgglom?rationGrenobloise-SEMITAG)

SEMITAG เป็นกิจการพาณิชย์รูปแบบ Sem 

เพื่อทำกิจการด้านการขนส่งสาธารณะด้านรถราง

และรถประจำทางในพื้นที่ Grenoble โดยกินพื้นที่ 

541 ตารางกิโลเมตรในเขตเทศบาล (Commune) 

ทั้งสิ้น 49 เทศบาลเพื่อให้บริการประชาชน 435,000 คน ก่อตั้งโดย Syndicat mixte   

des transports en commun de l’agglomération grenobloise (Joint association of   

public transport in the Grenoble area – SMTC) ซึ่งเป็นองค์กรนิติบุคคลที่ตั้งจากการ

รวมตัวของ 49 เทศบาล เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการขนส่งสาธารณะในเขตพื้นที ่

Grenoble โดย SEMITAG มีคนงานทั้งสิ้น 1,368 คน 

SEMITAG มี SMTC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 64.8 รองลงมาคือ 

Transdev ที่เป็นบริษัทเอกชนด้านการขนส่งสาธารณะของฝรั่งเศสถือหุ้นอีกร้อยละ 

26.85 และมีสถาบันทางการเงินสองแห่งคือ Caisse d’Epargne Rhone Alpes และ   

Crédit agricole เป็นผู้ถือหุ้นอีกร้อยละ 7.35 โดยในค.ศ.2011 มีเงินทุนจากส่วนของ  

เจ้าของ (Equity Financing) ทั้งสิ้น 681,425,400 ยูโร  

ที่มา: Wikipedia 2014 หรือดูใน http://www.tag.fr/ 

 

กล่องข้อความที่6:กิจการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายและคนพิการของOppidéa 

O p p i d é a เป็ นกิ จการพาณิชย์ รู ปแบบ 

Sem ที่ ทำธุ รกิ จด้ านการบริหารจัดการ เมือง  

และพื้นที่ที่ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเมือง 

Tou louse โดยมีบุคลากรทั้ งสิ้ น 63 คน และ  

ดำเนินธุรกิจในการบริหารพื้นที่การปรับปรุงพื้นที่

เมืองเก่า และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

โดย Oppidéa นอกจากจะดำเนินธุรกิจเพื่อหารายได้แล้วยังต้องจัดบริการ  

สาธารณะที่อดคล้องกับความต้องการของคนเฉพาะกลุ่มด้วยเช่น การปรับปรุงที่อยู่อาศัย

เก่ า ให้ เป็นบ้านให้ เช่ าสำหรับคนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสั งคมตั้ ง

แต่ค.ศ.2015-2016 ในย่าน Andromeda ของเขต Blagnac 

ที่มา: Servir le public 2014 
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 3.2.4.3 การจัดทำกิจการพาณิชย์ในประเทศเกาหลีใต้ 

     ประเทศเกาหลีใต้เริ่มอนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนิน

กิจการพาณิชย์ได้ครั้งแรกภายใต้การกำกับดูแลของกฎหมาย Local Public Enterprises Act 1980   

ที่อนุญาตให้จังหวัด (Do) และนคร (Si) สามารถดำเนินกิจการพาณิชย์ที่เกี่ยวกับ 1). การตั้ง  

สถานพยาบาล 2). การดำเนินรถไฟใต้ดิน และ3). กิจการที่มีความใกล้เคียงกับสองกิจการแรก 

(Asian Organization of Supreme Audit Institutions n.d.) ต่อมามีการแก้ ไขกฎหมายกิจการ

พาณิชย์ท้องถิ่นเพิ่มเติมในค.ศ.1992โดยให้กิจการพาณิชย์สามารถมีรายได้จากการทำธุรกิจ

และให้มีอิสระด้านการจัดการและงบประมาณ แม้ว่าการดำเนินกิจการพาณิชย์ท้องถิ่นในประเทศ

เกาหลีใต้จะประสบปัญหาความสามารถในการแข่งขัน ปัญหาการแสวงหารายได้จากการแข่งขันด้าน

ราคา ปัญหาความสมดุลระหว่างการดำเนินกิจการพาณิชย์เพื่อแสวงหาผลกำไรกับการดำเนินงาน  

เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Moon 1999, 229) 

     โดยสาระของกฎหมาย Local Public Enterprises Act มีดังนี ้(Moon 1999, 

229-231) 

 < การกำหนดรปูแบบกจิการพาณชิย์โดยกจิการพาณชิยข์องเกาหลใีตด้ำเนนิการ 

ใน 2 รูปแบบคือ 1). กิจการพาณิชย์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลท้องถิ่น

โดยตรง (Directly Managed Enterprise หรือ Law Applied Enterprise) ซึ่ง

ดำเนินงานในฐานะหน่วยงานหนึ่งภายใต้โครงสร้างที่มีการกำกับดูแลโดยตรง

ของรัฐบาลท้องถิ่นเช่น กิจการประปา การกำจัดของเสีย การพัฒนาที่ดิน ฯลฯ 

และ 2). กิจการพาณิชย์ที่จัดตั้งเป็นนิติบุคคลอิสระ (Indirected Managed 

Enterprise หรือ Discretionary Enterprise) ที่จัดตั้งเป็นนิติบุคคลเอกชนตาม

กฎหมายธุรกิจ (Commercial Law) หรือนิติบุคคลมหาชน (Civil Law) เช่น 

การทำที่จอดรถหรือสถานพยาบาล 

 < การจัดตั้งกิจการพาณิชย์โดยออกเป็นข้อบัญญัติของท้องถิ่น (Local 

ordinance) โดยกิจการพาณิชย์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลท้องถิ่น 

โดยตรง ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในกฎหมายก่อนที่จะตรา

ข้อบัญญัติท้องถิ่นจัดตั้ง ในขณะที่กิจการพาณิชย์ที่จัดตั้งเป็นนิติบุคคลอิสระ

สามารถตราเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเอกชนตามกฎหมาย

ธุรกิจ (Commercial Law) หรือนิติบุคคลมหาชน (Civil Law) ได้ทันที่โดย  

ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำ  

 < กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการตั้งกิจการพาณิชย์สำหรับการก่อตั้งกิจการ

พาณิชย์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลท้องถิ่นโดยตรง ในกฎหมาย Local 

Public Enterprises Act 1980 ที่แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อค.ศ. 1992 ต้องปฏิบัติตาม

มาตรฐานขั้นต่ำที่มีข้อกำหนดเรื่องจำนวนแรงงานที่ดำเนินงาน ขนาดและ

ศักยภาพของการดำเนินงานตามตารางที่ 40 
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 < ประเภทของบริการสาธารณะ สำหรับการก่อตั้งกิจการพาณิชย์ที่อยู่ภายใต้

การควบคุมของรัฐบาลท้องถิ่นโดยตรงได้กำหนดประเภทของบริการสาธารณะ

ตามตารางที่ 4 แต่ในกรณีกิจการพาณิชย์ที่จัดตั้งเป็นนิติบุคคลอิสระจะมีอิสระ

ในการกำหนดประเภทของบริการสาธารณะที่จะดำเนินการซึ่งโดยมาก  

มักดำเนินงานประเภทกิจการโรงฆ่าสัตว์ กิจการขนส่ง (เช่นบริการเรือเฟอร์รี่) 

กิจการสถานีรถขนส่ง ศูนย์กีฬา กิจการด้านศิลปะและวัฒนธรรม (เช่น   

โรงละคร) กิจการที่จอดรถ เป็นต้น 

ตารางที่40:มาตรฐานขัน้ตำ่ของการกอ่ตัง้กจิการพาณชิยท์ีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของรฐับาลทอ้งถิน่ 

โดยตรง 

ประเภทกิจการ
จำนวนแรงงาน

(หน่วย:คน)
ขนาดและศักยภาพ

กิจการขนส่งน้ำประปา มากกว่า 30 คน มีการใช้น้ำมากกว่า 15,000t/วัน 

กิจการน้ำประปาสำหรับ

โรงงานอุตสาหกรรม

มากกว่า 20 คน มีการใช้น้ำมากกว่า 10,000t/วัน 

กิจการรถไฟ(รถไฟในเมือง) มากกว่า 100 คน มีจำนวนพาหนะในครอบครองมากกว่า 50  

กิจการรถขนส่งสาธารณะ มากกว่า 50 คน มีจำนวนพาหนะในครอบครองมากกว่า 30  

กิจการแก๊ส มากกว่า 30 คน มีจำนวนผู้ต้องการใช้แก๊สมากกว่า  

10,000 ครัวเรือน/แห่ง 

กิจการถนนท้องถิ่น มากกว่า 10 คน มีความยาวของถนนมากกว่า 50 กิโลเมตร หรือมีการเก็บ

ค่าธรรมเนียมผ่านอุโมงค์หรือสะพานมากกว่า 3 จุด 

กิจการกำจัดของเสีย มากกว่า 30 คน มีกระบวนการกำจัดของเสียตามมาตรฐาน 

กิจการทำความสะอาดและ

สุขาภิบาล

มากกว่า 10 คน มีการขนของเสียและขยะไปกำจัดตอนกลางคืนได้มากกว่า 

150 ตันต่อวัน 

กิจการที่อยู่อาศัย มากกว่า 10 คน มีพื้นที่ที่อยู่อาศัยในการจัดการหรือมีการสร้างที่อยู่อาศัย  

ไม่ต่ำกว่า 100,000 ตารางเมตร 

กิจการดูแลสุขภาพ มากกว่า 20 คน มีเตียงมากกว่า 20 เตียง 

กิจการการฝังศพและ

ฌาปนกิจ

มากกว่า 10 คน มีการฝังศพหรือทำการฌาปนกิจมากกว่า 2,000 ครั้งต่อปี 

กิจการที่จอดรถ มากกว่า 10 คน มีพื้นที่สำหรับจอดรถมากกว่า 500 คัน 

กิจการการพัฒนาที่ดิน มากกว่า 10 คน มีการบุกเบิกปรับปรุงที่ดินมากกว่า 100,000 ตารางเมตร 

กิจการตลาด มากกว่า 5 คน มีพื้นที่ตลาดที่อยู่ในการดูแลมากกว่า 1,000 ตารางเมตร 

กิจการท่องเที่ยว มากกว่า 10 คน มีสถานที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการท่องเที่ยว

มากกว่า 33,000 ตารางเมตร หรือมีนักท่องเที่ยวมาเยือน

มากกว่า 100,000 คนต่อปี เพื่ อมาใช้สถานที่หรือ  

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการท่องเที่ยว 

ที่มา: Moon 1999, 230 
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     โดยในที่นี้ผู้เขียนขอยกตัวอย่างกิจการการท่องเที่ยวและกิจการดูแลสุขภาพ

ของประเทศเกาหลีใต้คือ จุดให้บริการสุขภาพแก่นักท่องเที่ยวของนครปูซาน (Medical Tourism 

One-Stop Service Busan Medical Tourism) (ดูในกล่องข้อความที่ 7) 

 

กล่องข้อความที่7:จุดให้บริการสุขภาพแก่นักท่องเที่ยวของนครปูซาน(Medical

TourismOne-StopServiceBusanMedicalTourism)

ที่มาและศักยภาพด้านการบริการสุขภาพของเมืองปูซาน

นครปูซานมีเป้าหมายการส่งเสริมธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ

และการรักษาพยาบาล เพราะเมืองมีความพร้อมและความได้

เปรียบการสาธารณสุขเมื่อเทียบกับต่างประเทศเช่น 

< มีค่าบริการในการรักษาเพียงร้อยละ 20-30 เท่านั้น 

เมื่อเทียบกับค่ารักษาพยาบาลในสหรัฐอเมริกา 

< มีความพร้อมด้านบุคลากร โดยในเมืองปูซาน  

มีแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทาง 220 คน และเจ้าหน้าที่สนับสนุน

ด้านสุขภาพอีก 360 คน 

<	มีความพร้อมของสถานพยาบาลทั้งด้านปริมาณและคุณภาพจากโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัย 5 แห่ง โรงพยาบาล 22 แห่ง ศูนย์การแพทย์ 172 แห่ง โรงพยาบาล

เฉพาะทาง 7 แห่ง คลินิกทันตกรรม 1,006 แห่ง คลินิกทั่วไป 2,097 แห่ง และคลินิก

เฉพาะทาง 915 แห่ง 

ดังนั้นนครปูซานจึงทำจุดให้บริการสุขภาพแก่นักท่องเที่ยวของนครปูซาน 

(Medical Tourism One-Stop Service Busan Medical Tourism) เพื่อให้บริการเชิญ

ชวนผู้ป่วยชาวต่างชาติโดยเฉพาะ  

รายละเอียดการบริการ

Medical Tourism One-Stop Service คือ การจัดบริการด้านทัวร์สุขภาพแก่ชาว

ต่างประเทศที่ต้องการเข้ามารักษาสุขภาพกับสถานพยาบาลของเมือง ดำเนินการโดย

ศูนย์การท่องเที่ยวของนครปูซาน กับความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและสถาน

พยาบาลต่างๆ โดย Medical Tourism One-Stop Service ทำหน้าที่ให้บริการและ  

ให้คำปรึกษาทั้งหมดด้านทัวร์สุขภาพในทุกขั้นตอนตั้งแต่การให้คำปรึกษา การจอง  

สถานพยาบาล การจองที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างที่ผู้ป่วยพำนักในเมือง การ  

ขนย้ายผู้ป่วยจากต่างประเทศ การขนย้ายผู้ป่วยกลับ และการให้บริการหลังการรักษา 

ที่มา: http://www.bsmeditour.go.kr/ 
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 3.2.4.4 การจัดทำกิจการพาณิชย์ในประเทศญี่ปุ่น

     ประเทศญี่ปุ่นอนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินกิจการ

พาณิชย์ใน ค.ศ.1952 โดยมีการออกกฎหมายว่าด้วยกิจการพาณิชย์ท้องถิ่นค.ศ.1952(the

LocalPublicEnterpriseLaw1952) และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ในกิจการพาณิชย์

ท้องถิ่นค.ศ.1952 (theLocalPublicEnterpriseLaborRelationsLaw1952) เพื่อดำเนินงาน

ในพื้นที่เช่น กิจการประปา การบำบัดน้ำเสีย การขนส่งและการสื่อสาร กิจการสถานพยาบาล และ

กิจการใด ๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการกระจายอำนาจ (Local 

Autonomy Law) และกฎหมายว่าด้วยกิจการพาณิชย์ท้องถิ่น (Asian Organization of Supreme 

Audit Institutions n.d. and Matsufuji 2011, 14) โดยการดำเนินกิจการพาณิชย์ตามกฎหมายสอง

ฉบับมีเป้าหมายในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 

โดยกฎหมายกำหนดให้ผู้บริหารของกิจการพาณิชย์เป็นตัวแทนของรัฐบาลท้องถิ่นที่เข้ามาดำเนินงาน

ในกิจการพาณิชย์ รวมถึงให้กิจการพาณิชย์มีการทำระบบบัญชีและงบประมาณแบบเดียวกับธุรกิจ

เอกชน และให้สิทธิประโยชน์แก่แรงงานในกิจการพาณิชย์ในการจัดตั้งสหภาพเพื่อต่อรองกับกิจการ

พาณิชย์อีกด้วย (Matsufuji 2011, 14) อย่างไรก็ตามกฎหมายทั้งสองฉบับยังให้กิจการพาณิชย์ของ

ท้องถิ่นเป็นเพียงหน่วยงานหนึ่งที่ถูกควบคุมและกำกับดูแลโดยรัฐบาลท้องถิ่น และยังไม่อนุญาตให้ตั้ง

กิจการพาณิชย์ที่เป็นนิติบุคคลเอกชน 

     ต่อมาใน ค.ศ. 1965 มีการออกกฎหมายการสนับสนุนกิจการที่อยู่อาศัย

ของท้องถิ่นค.ศ.1965(LocalHousingCorporationAct1965)เพื่อให้ท้องถิ่นในระดับจังหวัด 

(Prefecture) สามารถจัดทำกิจการพาณิชย์ด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งกิจการที่อยู่อาศัยที่ดำเนินการเพื่อ  

ตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย แต่ต่อมาก็เริ่มขยายการดำเนินงานต่อ  

กลุ่มเป้าหมายที่เป็นชนชั้นกลางและชาวต่างชาติเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน (ดูในกล่อง

ข้อความที่ 8 และกล่องข้อความที่ 9) 

     ต่อมาใน ค.ศ. 2004 มีการประกาศใช้กฎหมายLocalIncorporated

AdministrativeAgencyAct2003(ActNo.118of2003) ที่อนุญาตให้กิจการพาณิชย์ของ

ญี่ปุ่นสามารถดำเนินกิจการในรูปแบบนิติบุคคลเอกชนได้ (Saussier and Klien 2014, 15) 

     ใน ค.ศ. 2012 ประเทศญี่ปุ่นมีกิจการพาณิชย์ทั้งสิ้น 8,724 แห่ง มีมูลค่า  

รวมทั้งสิ้น 17,024.6 พันล้านเยน (ประมาณ 4,667 พันล้านบาท) และสามารถดำเนินกิจการ  

บางประเภทได้ครอบคลุมกับความต้องการของประชาชนเช่น ค.ศ. 2012 กิจการประปาที่มีผู้ใช้

บริการ 124.77 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 99.5 ของผู้ใช้บริการในกิจการประปาทั้งประเทศ หรือกิจการ

บำบัดน้ำเสียมีผู้ใช้บริการ 101.73 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 91.3 ของผู้ใช้บริการกิจการบำบัดน้ำเสีย

ทั้งประเทศ ในขณะที่กิจการขนส่งประเภทรถไฟและรถประจำทางมีผู้ใช้บริการร้อยละ 13.3 และ 

20.9 ของผู้ใช้บริการขนส่งมวลชนทั้งประเทศ นอกจากนี้ในกิจการโรงพยาบาลท้องถิ่นของญี่ปุ่น  

มีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยที่ร้อยละ 12.4 ของเตียงรองรับผู้ป่วยทั้งประเทศ (Ministry of Internal 

Affairs and Communications 2012)  
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     นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของญี่ปุ่นยังสามารถดำเนินกิจการ  

ในลักษณะการร่วมทุนกับเอกชนเพื่อดำเนินกิจการพาณิชย์ได้ เช่น การร่วมทุนกับเอกชนเพื่อตั้ง

พิพิธภัณฑ์ฟูจิโกะ เอฟ ฟูจิโอะ (Fujiko F. Fujio Museum -                                          ) ของ

เมืองคะวะซะกิ จังหวัดคะนะงะวะ (Kawasaki City, Kanagawa Prefecture) (ดูในกล่องข้อความ  

ที่ 10) 

แผนภูมิที่2: ร้อยละจำนวนผู้ใช้บริการในกิจการพาณิชย์ท้องถิ่นตามรายประเภทของประเทศญี่ปุ่น 

ค.ศ. 2011 และ ค.ศ. 2012  

หน่วย: ล้านคน 

ที่มา: Ministry of Internal Affairs and Communications 2011, 24 และ Ministry of Internal Affairs and 

Communications 2012, 25 
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ตารางที่41:จำนวนผู้ใช้บริการในกิจการพาณิชย์ท้องถิ่นตามรายประเภทของประเทศญี่ปุ่น ค.ศ. 

2011 และ ค.ศ. 2012  

กิจการ

จำนวนผู้ใช้บริการทั้งหมด
(ล้านคน)

จำนวนผู้ใช้บริการกิจการท้องถิ่น
(ล้านคน)

2011 2012 2011 2012

Water-supply business 125.59 125.41 124.94 (99.5) 124.77 (99.5) 

Sewage business 108.11 111.38 101.01 (93.4) 101.73 (91.3) 

Transportation business (railways) 22,669 23,042 3,002 (13.2) 3,066 (13.3) 

Transportation business (buses) 4,458  941 (21.1) 928 (20.9) 

 จำนวนเตียง จำนวนเตียง 

 2011 2012 2011 2012 

Hospital  1,583,000 1,578,000 201,000 (12.7) 196,000 (12.4) 

ที่มา: Ministry of Internal Affairs and Communications 2011, 24 และ Ministry of Internal Affairs and 

Communications 2012, 25 

 

แผนภูมิที่3:สัดส่วนประเภทกิจการพาณิชย์ของท้องถิ่นที่ดำเนินการในประเทศญี่ปุ่น  

ค.ศ.2011- 2012 

หน่วย: ร้อยละ 

ที่มา: Ministry of Internal Affairs and Communications 2011, 25 และ Ministry of Internal Affairs and 

Communications 2012, 26 
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ตารางที่42:จำนวนและฐานะทางการเงิน(Financial Settlement) กิจการพาณิชย์ของท้องถิ่นที่

ดำเนินการในประเทศญี่ปุ่นตามรายประเภทค.ศ.2011- 2012 

ประเภท

ค.ศ.2011 ค.ศ.2012

จำนวน
(ร้อยละ)

ฐานะทางการเงิน-
พันล้านเยน
(ร้อยละ)

จำนวน
(ร้อยละ)

ฐานะทางการเงิน-
พันล้านเยน
(ร้อยละ)

SewageBusiness 3,625 (41.4) 5,664.1 (32.9) 3,633 (41.6) 5,595.9 (32.9) 

WaterSupplyBusiness 2,133 (24.4) 3,922.9 (22.8) 2,122 (24.3) 3,940.0 (23.1) 

Hospitals 646 (7.4) 4,463.7 (25.9) 643 (7.4) 4,478.2 (26.3) 

CareService 589 (6.7) - 592 (6.8) - 

Residentialdevelopment 459 (5.2) 976.3 (5.7) 457 (5.2) 887.0 (5.2) 

Transportation - 1,144.6 (6.6) - 1,074.0 (6.3) 

Other 1,302 (14.9) 1,053.6 (6.1) 1,277 (14.7) 1,049.7 (6.2) 

8,754(100.0)17,225.2(100.0) 8,724(100.0) 17,024.6(100.0)

ที่มา: Ministry of Internal Affairs and Communications 2011, 25 และ Ministry of Internal Affairs and 

Communications 2012, 26 

 

กล่องข้อความที่8:การดำเนินกิจการที่อยู่อาศัยของOsakaPrefecturalHousing

Corporation(OPH)จังหวัดโอซาก้า(OsakaPrefecture)

โครงการที่อยู่อาศัยของOPHFukainakamachiHousing,SakaiCity,Osaka

Prefecture

O P H เ ป็ น กิ จ ก า ร พ า ณิ ช ย์ 

(Public Corporation) ด้านที่อยู่อาศัย 

(Pub l ic Hous ing) ก่อตั้ ง ใน ค.ศ. 

1965 โดยได้รับเงินสนับสนุนจาก

จังหวัดโอซาก้า (Osaka Prefecture) 

ภายใต้กฎหมายการสนับสนุนกิจการที่

อยู่อาศัยของท้องถิ่น ค.ศ. 1965 (Local Housing Corporation Act 1965) โดย OPH 

มีสถานะเป็นบริษัทนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากจังหวัดโอซาก้า โดย OPH   

มีการบริหารงานและจัดทำโครงการต่าง ๆ ด้านที่อยู่อาศัยร่วมกันกับจังหวัดโอซาก้า   

ซึ่งตามแผนงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองของจังหวัดโอซาก้า (The Osaka 

Prefecture Master Plan for Housing and Town Development) กำหนดให้ OPH 

มีหน้าที่ในการจัดหาที่อยู่อาศัยให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน (Rating and 

Investment Information, Inc. 2014)   
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การดำเนินงานด้านที่อยู่อาศัยของ OPH จะให้บริการเช่าและบริหารจัดการที่อยู่

อาศัยแก่ประชาชนในพื้นที่ทั้งบ้านเดี่ยว อพาร์ตเม้นต์ คอนโดมีเนียม บ้านพักสำหรับ  

ผู้สูงอายุ และที่พักสำหรับผู้พิการ นอกจากนี้ยังดำเนินกิจการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ที่ดิน งานการวางแผนและซ่อมแซม และงานปรับปรุงที่อยู่อาศัยกับบริการสนับสนุน  

ต่างๆ (Bloomberg Businessweek 2014) นอกจากนี ้OPH ยังให้ความสำคัญกับการ

จัดหาที่อยู่อาศัยราคาถูกสำหรับผู้มีรายได้น้อยเป็นหลัก 

รูปแบบการให้เช่าของ OPH จะดำเนินการปล่อยให้เช่าโดยอาศัยการสุ่มจากผู้ที่ยื่น

คำร้องมาขอเช่า โดยผู้ยื่นคำร้องนั้นเมื่อได้รับการสุ่มแล้วต้องตรวจสอบคุณสมบัติตาม

ที่ทางจังหวัดโอซาก้ากำหนดจึงได้สิทธิ ในการพักอาศัย (Osaka Prefectural 

Government n.d.) โดยจะพิจารณาให้เช่าที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของผู้เช่า

ที่ยื่นคำร้องไว้เช่น ผู้เช่าที่เป็นคนโสด/ผู้เช่ารายเดียว ผู้เช้าที่เป็นครอบครัวขนาดเล็กและ

มีบุตร ผู้เช่าที่เป็นผู้สูงอายุ  ผู้เช่าที่เป็นคนพิการ และผู้เช่าที่เป็นชาวต่างชาติที่ทำงาน  

ในเมือง เพื่อให้ทางการสามารถจัดหาบ้านที่เหมาะสมสำหรับความต้องการของผู้เช่า

แต่ละประเภท (Public Information Division, Office of the Mayor, City of Osaka n.d.) 

นอกจากนี้ OPH ยังดำเนินธุรกิจที่อยู่อาศัยที่เจาะกลุ่มชนชั้นกลาง โดยการทำ

ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีรายได้ระดับปานกลาง หรือที่เรียกว่า “Minkan-

Smiling” ที่เป็นอพาตเมนต์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อหารายได้ให้กับ OPH อีกด้วย (Public 

Information Division, Office of the Mayor, City of Osaka n.d.)  

จากการจัดอันดับของ Rating and Investment Information, Inc ได้ให้อันดับ  

ความน่าลงทุนในพันธบัตรของ OPH ในระดับ A+ (Rat ing and Investment 

Information, Inc. 2014) เวบไซต์ของ OPH: http://www.osaka-kousha.or.jp/ 

 

กล่องข้อความที่9:การดำเนินกิจการที่อยู่อาศัยของKyotoPrefecturalPublic

HousingCorporationจังหวัดเกียวโต(KyotoPrefecture)

Kyoto Prefectural Public Housing Corporation 

เป็นกิจการพาณิชย์ด้านที่อยู่อาศัยที่ได้รับเงินสนับสนุน

จากจังหวัดเกียวโต (Kyoto Prefecture) โดยดำเนินงาน

ในรูปของบริษัทที่เป็นนิติบุคคลเช่นเดียวกับ OPH ของ

นครโอซากาและได้ให้บริการเช่าที่อยู่อาศัยใน 3 รูปแบบ

เช่น 

1.Prefecturalhousing

 < Public Housing คือการให้เช่าที่อยู่อาศัยสำหรับสำหรับผู้มีรายได้น้อย   

มีที่ตั้งอยู่ในการเคหะขนาดใหญ่ (large-scale residential complexes) 
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 < Special Prefectural Rental Housing 8nvโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของ

เกียวโต ช่วง ค.ศ.1965-1975 มีที่ตั้งอยู่ในการเคหะขนาดใหญ่ (large-scale 

residential complexes) 

 < “Tokkochin” Housing โครงการให้เช่าที่อยู่อาศัยที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็น

ครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางเพื่อหารายได้  

2.  Tie-Up Housing คือโครงการให้เช่าที่อยู่อาศัยคุณภาพดีสำหรับครอบครัว  

ผู้มีรายได้ปานกลางเพื่อหารายได้ หรือเรียกว่า โดยแยกส่วนพื้นที่ออกจาก Prefectural 

housing ในข้อแรก 

3.  Quality Housing for Elderly Residents คือการให้เช่าที่อยู่อาศัยและบริการ

สำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 

ที่มา:KyotoPrefecturen.d.

 

กล่องข้อความที่10:การดำเนินกิจการพิพิธภัณฑ์ฟูจิโกะเอฟฟูจิโอะ(FujikoF.

FujioMuseum-)ของเมืองคะวะซะกิจังหวัดคะนะงะวะ

ฟู จิ โ ก ะ เ อ ฟ ฟู จิ โ อ ะ 

( F u j i k o F . F u j i o ) เ ป็ น

นามปากกาของฮิโรชิ ฟุจิโมโตะ 

(Hiroshi Fujimoto) นักเขียน

ก า ร์ ตู น ชื่ อ ดั ง ผู้ ส ร้ า ง ส ร ร ค์

ผล ง านการ์ ตู นที่ มี ชื่ อ เ สี ย ง

จำนวนมากตั้งแต่ทศวรรษที่ 

1960 อย่ างผีน้อยคิวทาโร่ 

นินจาฮัตโตริ ปาร์แมน ฯลฯ 

รวมถึงการ์ตูนที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขาและประเทศญี่ปุ่นในระดับนานาชาติอย่าง  

โดราเอมอน (Doraemon) โดยฟูจิโกะ เอฟ ฟูจิโอะได้พำนักอาศัยอยู่เป็นเวลายาวนาน

และได้สร้างสรรค์ผลงานการ์ตูนจำนวนมากที่เมืองนี้ตั้งแต่ ค.ศ. 1961 จนเขาเสียชีวิตใน 

ค.ศ. 1996 จากการทำงานของฟูจิโกะ เอฟ ฟูจิโอะ ทำให้เขาได้รับรางวัลการส่งเสริม

วัฒนธรรมจากเมืองคะวะซะกิ (Cultural Award from Kawasaki-city) 
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ด้วยเหตุนี้ ทาง เมือง  

คะวะซะกิ (Kawasaki City) 

จึงร่วมมือกับบริษัท Fujiko 

Pro Co.,Ltd ซึ่งเป็นบริษัท  

ผู้ดูแลและถือครองลิขสิทธิ์  

ผ ล ง า น ข อ ง ฟู จิ โ ก ะ เ อ ฟ   

ฟูจิโอะ เพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ฟูจิโกะ เอฟ ฟูจิโอะ (Fujiko 

F . F u j i o M u s e u m ) ใ น

ลักษณะการร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชน (Public-Private Partnership-PPPs) โดย  

จัดตั้งบริษัท Fujiko Museum Co.,Ltd. ที่เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างเมืองคะวะซะกิและ

บริษัท Fujiko Pro Co.,Ltd เพื่อร่วมบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ โดยทางฝ่าย Fujiko Pro 

Co.,Ltd เป็นผู้ผลิตการ์ตูนลงทุนก่อสร้างตัวพิพิธภัณฑ์ ในขณะที่เมืองคะวะซะกิเป็น  

ผู้ลงทุนจัดหาที่ดินสำหรับการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ จัดสร้างสาธารณูปโภครอบๆ 

พิพิธภัณฑ์ รวมถึงเป็นผู้จัดรถประจำทางรับส่งระหว่างพิพิธภัณฑ์กับสถานีรถไฟเพื่อ

อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชม โดยพิพิธภัณฑ์นี้เปิดให้ผู้เข้าชมในวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 

2011 ซึ่งเป็นวันและเดือนเดียวกับวันเกิดของตัวการ์ตูนโดราเอมอน 

พิพิ ธภัณฑ์แห่ งนี้ กลาย เป็นแหล่ งท่ อง เที่ ยวสำคัญของ เมื องคะวะซะกิ  

ที่มีนักท่องเที่ยวเข้าชมจากทั่วโลก ใน ค.ศ. 2014 มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากถึง   

1.5 ล้านคน  

ที่มา: Fujiko-F-Fujio Museum n.d. Wikipedia 2014 และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-

ญี่ปุ่น) 2555 

 

 

 3.2.4.5 สรุปการจัดทำกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมในต่างประเทศ

     จากการดำเนินกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมในต่างประเทศ เห็นได้ว่า

ส่วนใหญ่มักเป็นกิจการพาณิชย์ ทั้งในรูปแบบดำเนินกิจการด้วยตนเอง การดำเนินกิจการผ่านการจัด

ตั้งบริษัทที่เป็นนิติบุคคลเอกชน และการดำเนินงานองค์กรของท้องถิ่นที่เป็นนิติบุคคลมหาชน โดยทั้ง 

4 ประเทศจะมีกฎหมายว่าด้วยกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวางกรอบการ

ดำเนินงาน รูปแบบการจัดตั้ง และประเภทของบริการสาธารณะให้ชัดเจน ส่วนการดำเนินรูปแบบ 

กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ยังเป็นรูปแบบใหม่ซึ่งเพิ่งริเริ่มในสหราชอาณาจักรที่รัฐบาล

ท้องถิ่นได้ถ่ายโอนหรือว่าจ้างกิจการเพื่อสังคมจัดบริการสาธารณะ ทั้งกิจการเพื่อสังคมที่ดำเนินการ

โดยรัฐบาลส่วนท้องถิ่นเองหรือกิจการเพื่อสังคมของเอกชน  

     เราสามารถสรุปภาพรวมของกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมตามตารางที ่

43 
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ตารางที่43:สรุปภาพรวมกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมของสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส 

เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น 

ประเทศ รูปแบบ ประเภทบริการสาธารณะ ตัวอย่างกิจการ

สหราชอาณาจักร กิจการพาณิชย์
ดำเนินการในรูปแบบบริษัท   
สหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน และสมาคม  
การค้าเพื่อชุมชน ตามกฎหมาย   
Localism Act 2011 

ได้ทุกประเภทตามหลักอำนาจทั่วไป
ของความสามารถ (The General 
Power of Competence) 
เว้นแต่ในกรณีที่มีกฎหมายหรือ  
ข้อบังคับใดๆ ที่ห้ามไม่ให้ท้องถิ่น
ดำเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติ 

Durham Tees Valley Airport 
(DTVA) 
Newcastle International 
Airport 
Lothian Buses 

กิจการเพื่อสังคม
การถ่ายโอนงานให้กิจการเพื่อสังคม
ตามกฎหมาย Public Services   
(Social Value) Act 2012 

Greenwich Leisure Limited 
(GLL) 

ฝรั่งเศส กิจการพาณิชย์
ประเภท Société d’éco
nomie mixte (Sem) 
ประเภท Société publique   
locale d’aménagement (Spla) 
ประเภท Société publique (Spl) 

ได้ทุกประเภทตามหลักอำนาจทั่วไป
ของความสามารถ 
นิยมดำเนินภารกิจเกี่ยวกับการ
วางแผนและจัดผังเมือง ที่อยู่อาศัย 
การขนส่ง การท่องเที่ยว พลังงาน 
และการกำจัดของเสีย 
ยกเว้น Spla ทำได้เฉพาะงานที่เกี่ยว
กับการวางผังเมืองและภูมิภาค 
(regional and urban planning) 

ตัวอย่างกิจการแบบSem
Sté Economie Mixte   
Transports   
Agglomération Grenob
loise (SEMITAG) 
Oppidéa 

ตัวอย่างกิจการแบบSpl
บ้านพักผู้ป่วย (Nursing 
homes) 

เกาหลีใต้ กิจการพาณิชย์
ตาม Local Public Enterprises Act 
1980 แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ ค.ศ. 1992 
ได้แก่  

กิจการพาณิชย์ที่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมของรัฐบาลท้องถิ่นโดยตรง 
(Directly Managed Enterprise  
หรือ Law Applied Enterprise) และ  
กิจการพาณิชย์ที่จัดตั้งเป็นนิติบุคคล  
อิสระ (Indirected Managed 
Enterprise หรือ Discretionary 
Enterprise) 

กิจการพาณิชย์ที่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมของรัฐบาลท้องถิ่นโดยตรง 
สามารถจัดตั้งตามประเภทบริการ
สาธารณะตามกฎหมาย Local 
Public Enterprises Act 1980   
ที่แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ ค.ศ. 1992 
กิจการพาณิชย์ที่จัดตั้งเป็นนิติบุคคล
อิสระสามารถกำหนดประเภทของ
บริการสาธารณะที่จะดำเนินการ  
ได้อย่างอิสระ แต่โดยมากมัก  
ดำเนินงานเกี่ยวกับกิจการ  
โรงฆ่าสัตว์ กิจการขนส่ง   
กิจการสถานีรถขนส่ง ศูนย์กีฬา 
กิจการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
กิจการที่จอดรถ 

ตัวอย่าง
Medical Tourism One-Stop 
Service Busan Medical 
Tourism 

ญี่ปุ่น กิจการพาณิชย์
Local Public Enterprise Law 
1952 ที่ให้ท้องถิ่นจัดตั้งกิจการ
พาณิชย์ได้ 
Local Incorporated Administrative 
Agency Act 2003 ที่อนุญาตให้
ท้องถิ่นตั้งกิจการพาณิชย์ที่เป็น
นิติบุคคลเอกชนได ้
Local Housing Corporation Act 
1965 ที่อนุญาตให้ท้องถิ่นในระดับ
จังหวัด (Prefecture) สามารถจัดทำ
กิจการพาณิชย์ด้านที่อยู่อาศัย 

กิจการพาณิชย์ด้านที่อยู่อาศัยตาม
Local Housing Corporation Act 
1965 
มักดำเนินกิจการเกี่ยวกับประปา 
การบำบัดน้ำเสีย รถไฟ   
รถประจำทาง โรงพยาบาล และ
สังคมสงเคราะห์ 

ตัวอย่าง
Kyoto Prefectural Public 
Housing Corporation 
Osaka Prefectural Housing 
Corporation (OPH) 
Fujiko F. Fujio Museum 

ที่มา: ผู้วิจัย 
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   ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่ากิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมในต่างประเทศมีลักษณะ  

การดำเนินงานใน 4 ด้านคือ 

 < มีการตรากฎหมายว่าด้วยกิจการพาณิชย์ที่กำหนดประเภทของบริการ

สาธารณะและรูปแบบของกิจการพาณิชย์ที่สามารถดำเนินการได้อย่าง

ชัดเจนโดยทั้งสี่ประเทศที่นำเสนอมีการตรากฎหมายเกี่ยวกับการดำเนิน

กิจการพาณิชย์โดยแยกออกจากกฎหมายจัดตั้งรัฐบาลท้องถิ่นอย่างชัดเจน   

ซึ่งกฎหมายจะมีสาระสำคัญในการระบุประเภทบริการสาธารณะที่ท้องถิ่น

สามารถดำเนินการในรูปแบบกิจการพาณิชย์ได้ และรูปแบบกับวิธีการจัดตั้ง

กิจการพาณิชย์ เช่น กฎหมาย Localism Act 2011 ของสหราชอาณาจักร 

กฎหมาย Local Public Enterprises Act 1980 แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1992 

ของประเทศเกาหลีใต้ และ Local Public Enterprise Law 1952 Local 

Incorporated Administrative Agency Act 2003 กับ Local Housing 

Corporation Act 1965 ของประเทศญี่ปุ่น 

 < กิจการพาณิชย์ของรัฐบาลท้องถิ่นส่วนใหญ่มักมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่แยก

ออกจากโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความคล่องตัวใน

การดำเนินงาน พบว่าในต่างประเทศมักนิยมจัดตั้งกิจการพาณิชย์ให้มีฐานะ

เป็นองค์กรนิติบุคคลที่แยกออกจากรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความคล่องตัว

ทางการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบนิติบุคคลเอกชนที่เป็นบริษัท

จำกัดตามกฎหมายธุรกิจของแต่ละประเทศที่พบทั้งในสหราชอาณาจักร 

ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น 

 < กิจการเพื่อสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดตั้งได้อย่างอิสระ

ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งกิจการเพื่อสังคมแต่ละประเภทแต่อาจออก

กฎหมายหรือแนวทางการกำกับดูแลกิจการเพื่อสังคมที่ดำเนินงานให้กับรัฐบาล

ท้องถิ่น พบว่าใน สหราชอาณาจักรที่มีการใช้กิจการเพื่อสังคมให้มาดำเนินการ

จัดบริการสาธารณะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่น สหกรณ์ มูลนิธิ 

องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร บริษัทเพื่อสังคม หรือองค์กรอื่นๆ มีการจัดตั้งได้

อย่างอิสระตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งกิจการเพื่อสังคมแต่ละประเภท แต่ก็มี

การวางแนวทางการกำกับดูแลกิจการเพื่อสังคมผ่านกฎหมาย Public Services 

(Social Value) Act 2012 ที่กำหนดให้การถ่ายโอนหรือมอบหมายงานแก่

กิจการเพื่อสังคมให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  

 < กิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงาน

แข่งขันกับเอกชนได้ตราบเท่าที่ยังมีศักยภาพในการแข่งขันพบว่าใน  

ทุกประเทศแม้จะยึดถือหลักการค้าเสรีและการเปิดโอกาสให้เอกชนสามารถ  

ดำเนินงานจัดบริการสาธารณะได้อย่างอิสระ แต่กิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อ

สังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังสามารถดำเนินการแข่งขันกับเอกชน

ได้ถ้าสามารถดำเนินการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและรัฐบาลท้องถิ่น  
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ยังเห็นสมควรให้ดำเนินกิจการพาณิชย์ เว้นแต่ถ้าเห็นสมควรว่าบริการ

สาธารณะใดที่กิจการพาณิชย์ท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการได้ดีเท่าเอกชน   

ก็อาจมีแนวนโยบายที่จะเลิกหรือถ่ายโอนบริการสาธารณะให้เอกชนมา  

ดำเนินการแทน เช่น มีการขายหรือถ่ายโอนกิจการเดินรถประจำทางของ

รัฐบาลท้องถิ่นในสหราชอาณาจักร แต่ก็ยังมีรัฐบาลท้องถิ่นบางแห่งที่ยังเป็น

เจ้าของในการดำเนินกิจการเดินรถประจำทางอยู่ เป็นต้น 

3.2.�สรุปความหมายและกรอบแนวคิดเกี่ยวกับกิจการพาณิชย์กิจการ
เพื่อสังคมและการจัดบริการสาธารณะ

 จากการศึกษาแนวคิดกิจการพาณิชย์ กิจการเพื่อสังคมและการจัดบริการสาธารณะ พบว่ามี

รูปแบบการดำเนินกิจการอยู่ 2 ลักษณะคือ  

 1).รูปแบบกิจการพาณิชย์(LocalPublicEnterprise) คือกิจการที่ท้องถิ่นจัดตั้งเพื่อ

ดำเนินงานบริการสาธารณะสำหรับหารายได้ โดยที่กิจการพาณิชย์สามารถดำเนินงานแข่งขัน  

กับเอกชนได้ แต่การดำเนินบริการสาธารณะและการแสวงหาผลกำไรของกิจการพาณิชย์ต้องคำนึงถึง

ประโยชน์สาธารณะที่ให้กับชุมชนท้องถิ่น (Community Benefit) โดยมี 3 รูปแบบคือ 1). การดำเนิน

กิจการด้วยตนเอง 2). การดำเนินกิจการผ่านการจัดตั้งบริษัทที่ เป็นนิติบุคคลเอกชน และ   

3). การดำเนินงานผ่านการจัดตั้งองค์กรของท้องถิ่นที่เป็นนิติบุคคลมหาชน 

 2).รูปแบบกิจการเพื่อสังคม(SocialEnterprise) คือ กิจการที่ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อมุ่งหา

ผลกำไรสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเหมือนกับบริษัทเอกชน แต่มุ่งดำเนินกิจการเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายทาง

สังคมและสิ่งแวดล้อมของสมาชิกหรือชุมชนได้แก่ การปรับปรุงบริการสาธารณะ การพัฒนาเศรษฐกิจ 

การพัฒนาชุมชน และการดูแลคนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม โดยกิจการเพื่อสังคมต้องมีความสามารถใน

การพึ่งพาและเลี้ยงดูตนเองได้เพื่อลดภาระทางงบประมาณของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพิ่มความคล่องตัวในการจัดบริการสาธารณะ โดยบุคลากรของกิจการเพื่อสังคมและผู้ใช้บริการของ

กิจการเพื่อสังคมควรมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดต่อกันและมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของกิจการ 

โดยกิจการเพื่อสังคมอาจเป็นได้ทั้ง 1).	กิจการสังคมที่ริเริ่มจากรัฐบาลท้องถิ่นโดยตรง	หรือ   

2).	กิจการเพื่อสังคมของเอกชนที่รัฐบาลท้องถิ่นให้การสนับสนุน		

 รูปแบบการดำเนินกิจการเพื่อสังคมที่ปรากฏมีฐานะเป็นนิติบุคคลใน 4 รูปแบบได้แก่   

1). รูปแบบกิจการที่แรงงานเป็นเจ้าของ (Employee ownership) 2).รูปแบบสหกรณ์ (Co-

operatives) 3). รูปแบบบริษัทเพื่อสังคม (Social firms) และ 4). รูปแบบมูลนิธิการกุศลที่ทำการค้า 

(Trading Charity)  
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แผนภาพที่13: สรุปรูปแบบกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคม 

ที่มา: คณะผู้วิจัย 

      

 โดยการเลือกทำกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ต้องพิจารณาคำนึงถึงเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ และประเภทของบริการสาธารณะที่จะดำเนินการก่อน

จะเลือกรูปแบบกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมที่ใช้ดำเนินการ โดยมีมิติการพิจารณาอยู่ 4 มิติ

คือ 1). ความเหมาะสมของประเภทบริการสาธารณะ 2). ระดับการหาผลประโยชน์และการแสวงหา

กำไร 3). บุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายของบริการสาธารณะ และ 4). ความสอดคล้องระหว่างประเภท

ของบริการสาธารณะและรูปแบบของกิจการพาณิชย์/กิจการเพื่อสังคม 

 ส่วนการดำเนินกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมในต่างประเทศจากกรณีศึกษา  

ในประเทศสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เห็นได้ว่าในกรณีของกิจการพาณิชย์ 

(Local Public Enterprise) จะดำเนินการทั้งในรูปแบบดำเนินกิจการด้วยตนเอง การดำเนินกิจการ

ผ่านการจัดตั้งบริษัทที่เป็นนิติบุคคลเอกชน และการดำเนินงานองค์กรของท้องถิ่นที่เป็นนิติบุคคล

มหาชน ส่วนการดำเนินรูปแบบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) พบว่าในสหราชอาณาจักร  

ที่รัฐบาลท้องถิ่นได้ถ่ายโอนหรือว่าจ้างกิจการเพื่อสังคมจัดบริการสาธารณะ ทั้งกิจการเพื่อสังคม  

ที่ดำเนินการโดยรัฐบาลส่วนท้องถิ่นเองหรือกิจการเพื่อสังคมของเอกชน 

 โดยการดำเนินกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมในต่างประเทศมีลักษณะสำคัญใน   

4 ด้านคือ 1). มีการตรากฎหมายว่าด้วยกิจการพาณิชย์ที่กำหนดประเภทของบริการสาธารณะและ

รูปแบบของกิจการพาณิชย์ที่สามารถดำเนินการได้อย่างชัดเจน 2). กิจการพาณิชย์ของรัฐบาล  

ท้องถิ่นส่วนใหญ่มักมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่แยกออกจากโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบนิติบุคคลเอกชนที่เป็นบริษัทจำกัด

ตามกฎหมายธุรกิจ 3). กิจการเพื่อสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดตั้งได้อย่างอิสระ

ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งกิจการเพื่อสังคมแต่ละประเภทแต่อาจออกกฎหมายหรือแนวทางการ

กำกับดูแลกิจการเพื่อสังคมที่ดำเนินงานให้กับรัฐบาลท้องถิ่น และ 4). กิจการพาณิชย์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานแข่งขันกับเอกชนได้ตราบเท่าท่ียังมีศักยภาพในการแข่งขัน  
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3.3สถานการณ์เกี่ยวกับกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อ
สังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย

ในส่วนนี้จะศึกษาใน 3 ด้านคือ 1). กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 2). สถานการณ์ภาพรวมของการดำเนินกิจการพาณิชย์ในประเทศไทย และ 3). กรณี

ศึกษาการดำเนินกิจการพาณิชย์ในประเทศไทย 

3.3.1กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ภาพรวมกฎหมายการจัดทำกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมของท้องถิ่นมี 4 ลักษณะ

คือ  

 <  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 (ดูรายละเอียดตามตารางที่ 45) 

 <  พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ พระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติ

สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

เมืองพัทยา พ.ศ. 2542 (ดูรายละเอียดตามตารางที่ 45) 

 < กฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินกิจการพาณิชย์ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2541 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ออก

ระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจการพาณิชย์ (ดูรายละเอียดตามตารางที่ 45) 

 <  กฎหมายอื่นๆ เช่น พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 

2556 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และ

กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนมูลนิธิ การดำเนินกิจการ และการทะเบียนมูลนิธิ 

พ.ศ. 2545 

 กฎหมายกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสาระสำคัญ

ดังนี้          

 1)ความหมายของกิจการพาณิชย์

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการพาณิชย์ของไทยยังไม่มีการนิยามความหมายของกิจการ

พาณิชย์ไว้ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ แต่ในกฎหมายลำดับรองมีการให้นิยามไว้เช่น ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินกิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2541   

ข้อ 4 ได้นิยามความหมายของ “กิจการพาณิชย์” ว่าหมายถึง “การดำเนินการที่มีผลประโยชน์ในทาง

ธุรกิจ” ส่วนบันทึกกรมการปกครองเสนอบทวิเคราะห์ศัพท์เพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ



2�� นวัตกรรมการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาล พ.ศ. 2496 ของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2515 ได้วิเคราะห์ความหมายเทศพาณิชย์เพื่อจัด

เตรียมแก้ไขพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ให้ความหมายเทศพาณิชย์ว่าหมายถึง “กิจการ  

ใดๆ ที่เทศบาลจัดทำขึ้นเพื่อการค้าหวังรายได้อันเกิดแต่กิจการนั้น แต่ไม่หมายความรวมถึงกิจการที่

เทศบาลจัดทำขึ้นตามอำนาจหน้าที่ หรือเกี่ยวเนื่องโดยตรงหรือโดยอ้อมตามอำนาจหน้าที่ ไม่ว่าจะมี

รายได้อันเกิดแต่กิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม” (พงษ์เสริม 2554)          

 2)การให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการพาณิชย์

  โดยกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 ประเภทและพระราชบัญญัติกำหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เปิดโอกาสให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะสามารถดำเนินกิจการพาณิชย์ได้ตามความต้องการของท้องถิ่น 

โดยกฎหมายจัดตั้งได้เรียกชื่อกิจการพาณิชย์ไว้แตกต่างกันคือ เทศบาลจะเรียกกิจการพาณิชย์ว่า 

“เทศพาณิชย์” ส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยาจะเรียก

กจิการพาณชิยว์า่ “การพาณชิย”์ และกรงุเทพมหานครจะเรยีกวา่ “การพาณชิยข์องกรงุเทพมหานคร” 

และ “วิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร”          

 3)การกำหนดรูปแบบของกิจการพาณิชย์

  โดยกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดรูปแบบของกิจการพาณิชย์ไว้

แตกต่างกันตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ถูก

กำหนดโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินกิจการพาณิชย์ขององค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2541 ซึ่งโดยปกติรูปแบบกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

สามารถมีรูปแบบที่ดำเนินการโดยตัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองได้ แต่องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นก็อาจมีรูปแบบของกิจการพาณิชย์อื่นที่สามารถดำเนินการได้ตามตารางที่ 44 

  ส่วนการให้เอกชนร่วมลงทุน (Public-Private Partnership - PPPs) พระราชบัญญัติ

การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ก็เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก

แห่งสามารถเลือกรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนได ้

ตารางที่44: รูปแบบการดำเนินการกิจการพาณิชย์ 

 จำนวน รูปแบบการดำเนินการกิจการพาณิชย์

เทศบาล 4 รูปแบบ 1). การดำเนินการด้วยตนเอง (มาตรา 51(9) มาตรา 54 

(12) มาตรา 57) 

2). การก่อตั้งบริษัทจำกัดหรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดเกินร้อยละ 

50 (มาตรา 57 ตรี) 

3). การก่อตั้งสหการ โดยเทศบาลตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป 

(มาตรา 58 และ 59) 

4). เอกชนร่วมลงทุน (พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนใน

กิจการของรัฐ พ.ศ.2556) 
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 จำนวน รูปแบบการดำเนินการกิจการพาณิชย์

องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

4 รูปแบบ 1). ลงทุนด้วยตนเอง (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ) 

2). จัดตั้งนิติบุคคลขึ้นใหม่ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ) 

3). สหการ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ) 

4). เอกชนร่วมลงทุน (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ 

และพ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

พ.ศ.2556) 

กรุงเทพมหานคร 4 รูปแบบ 1). การดำเนินการด้วยตนเอง  

2). การก่อตั้งบริษัทหรือถือหุ้นในบริษัท (มาตรา 94) 

3). การก่อตั้งสหการร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา 94) 

4). เอกชนร่วมลงทุน (พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนใน

กิจการของรัฐ พ.ศ.2556) 

เมืองพัทยา 3 รูปแบบ 1). การดำเนินการด้วยตนเอง   

2). การก่อตั้งสหการร่วมกับหน่วยงานราชการ หน่วยงาน  

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(มาตรา 69) 

3). เอกชนร่วมลงทุน (พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุน  

ในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556) 

องค์การบริหารส่วนตำบล 2 รูปแบบ 1). การดำเนินการด้วยตนเอง โดยกฎหมายจัดตั้งมิได้ระบุให้

สามารถดำเนินการในรูปแบบอื่นได ้

2). เอกชนร่วมลงทุน (พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุน  

ในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556) 

ที่มา: ผู้วิจัย 

 

 4)การกำหนดประเภทของบริการสาธารณะที่สามารถจัดทำเป็นกิจการ

พาณิชย์

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยสามารถดำเนินกิจการพาณิชย์ได้ตามอำนาจหน้าที่  

ที่กำหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่น 1). พระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45-57 2). พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 

50-64 3). พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66-73 

4). พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 89-108 และ 5). 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 มาตรา 62-79 (ตันไชย และ มีสุข, 

โครงการศึกษาระบบการปกครองท้องถิ่นของราชอาณาจักรไทย 2557, 156) 

  นอกจากนี้ยังกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 หมวดสองได้กำหนดอำนาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะเพิ่มเติมคือ 1). อำนาจหน้าที่ของ
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา 17 2). อำนาจหน้าที่ของเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การ

บริหารส่วนตำบลตามมาตรา 16 3). อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครตามมาตรา 18 และ   

4). อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นที่อาจถูกจัดตั้งในอนาคตตามมาตรา 19 

(ตันไชย และ มีสุข, โครงการศึกษาระบบการปกครองท้องถิ่นของราชอาณาจักรไทย 2557, 155)          

 5)การดำเนินกิจการร่วมกับผู้อื่น

  ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ตามมาตรา 17 (5) และกรุงเทพมหานครตามมาตรา 18 สามารถดำเนินการร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างไร

ก็ตามนิยามเกี่ยวกับการ “ร่วมกับผู้อื่น” ของแต่ละท้องถิ่นก็มีความแตกต่างกันทั้งในเชิง 1). รูปแบบ

ของการร่วมดำเนินการเช่น บริษัท หรือสหการ และ 2). ผู้ที่จะมาดำเนินการร่วมกันเช่น หน่วยงานรัฐ 

หรือเอกชน  

  กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้อำนาจการดำเนินกิจการร่วมกับผู้อื่น  

ในสองลักษณะคือ 

 < กฎหมายกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินกิจการร่วมกับ

ผู้อื่นตามรูปแบบที่กำหนดไว้คือ ในกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ได้กำหนดรูปแบบของกิจการพาณิชย์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนิน

การร่วมกับผู้อื่นได้ กล่าวคือ กำหนดให้การดำเนินงานร่วมกับผู้อื่นนั้นต้องทำตาม  

รูปแบบที่กฎหมายกำหนดโดยไม่สามารถทำในรูปแบบอื่นที่นอกเหนือจากที่กฎหมาย

กำหนดไว้ ได้แก่  

 o  เทศบาล กำหนดให้ดำเนินกิจการร่วมกับผู้อื่นใน 2 รูปแบบคือ 1). บริษัทและ 

2). สหการ  

 o  กรุงเทพมหานคร กำหนดให้ดำเนินกิจการร่วมกับผู้อื่นใน 2 รูปแบบคือ   

1). บริษัท ที่กฎหมายกำหนดให้การจัดตั้งบริษัทร่วมกับบุคคลอื่น และ  

2). สหการที่กฎหมายกำหนดให้จัดตั้งสหการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ  

 o  เมืองพัทยา กำหนดให้ดำเนินกิจการร่วมกับผู้อื่นใน 1 รูปแบบคือ สหการ  

ที่กฎหมายกำหนดให้จัดตั้งสหการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ 

 o  องค์การบริหารส่วนจังหวัด กำหนดให้ดำเนินกิจการร่วมกับผู้อื่นใน   

1 รูปแบบคือ สหการ แต่กฎหมายเปิดโอกาสให้อบจ. สามารถดำเนินการ  

ร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่นได้ ถ้ากิจการนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการ

ส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 < กฎหมายกำหนดเฉพาะหน่วยงานที่สามารถมาดำเนินกิจการร่วมกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น คือ กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้กำหนด

รูปแบบของกิจการพาณิชย์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทำร่วมกับผู้อื่นไว้ 

แต่กฎหมายได้กำหนดหน่วยงานที่สามารถมาดำเนินกิจการร่วมกัน ซึ่งการดำเนิน

การร่วมกันโดยไม่ได้จำกัดเฉพาะการดำเนินกิจการพาณิชย์เท่านั้น ได้แก่องค์การ
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บริหารส่วนตำบล ที่สามารถทำกิจการร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นได้ 

 6)การใหอ้ำนาจการจดัทำกจิการนอกเขตพืน้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

  กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทกำหนดให้องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำกิจการที่ตนมีอำนาจหน้าที่นอกเขตพื้นที่ของตนได้เมื่อมีความจำเป็นและ

เกี่ยวเนื่องกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ได้ (ดูรายละเอียดตามตารางที่ 45) 

 7)การจัดตั้งกิจการเพื่อสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยสามารถเลือกรูปแบบกิจการเพื่อสังคมได้ เช่น   

1). รูปแบบสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 กับ 2). รูปแบบมูลนิธิตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนมูลนิธิ การดำเนินกิจการ และ  

การทะเบียนมูลนิธิ พ.ศ. 2545 โดยไม่มีข้อจำกัดทางกฎหมายที่ไม่ได้ระบุห้ามมิให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นการจัดตั้งมูลนิธิและสหกรณ์แต่ประการใด     
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3.3.2.สถานการณ์ภาพรวมของการดำเนินกิจการพาณิชย์และกิจการ
เพื่อสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย

 การดำเนินกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยเริ่มขึ้นครั้งแรก  

เมื่อมีการจัดตั้งเทศบาลใน พ.ศ. 2476 โดยเทศบาลสามารถจัดตั้งและดำเนินกิจการพาณิชย์หรือ  

ที่มีชื่อเรียกว่า “เทศพาณิชย์” ได้ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 ตามมาตรา 

51(9) มาตรา 54(12) และตามมาตรา 57 โดยก่อนจะมีการกระจายอำนาจใน พ.ศ. 2540 ก็มีการ

ดำเนินเทศพาณิชย์ในพื้นที่เทศบาลบางแห่งเช่น การเดินรถของเทศบาลนนทบุรี การค้าน้ำมัน  

เชื้อเพลิงของเทศบาลเมืองราชบุรี และการประกอบกิจการสถานธนานุบาลของเทศบาลนครกรุงเทพ 

เชียงใหม่ ยะลา และอุดรธานี เป็นต้น (ทิพากร ม.ป.ป., 77) ทำให้นับตั้งแต่นั้นมากฎหมายจัดตั้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดจึงได้ให้อำนาจการดำเนินกิจการพาณิชย์ (ดูใน 3.3.1)  

 ส่วนการดำเนินกิจการเพื่อสังคมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะผู้วิจัยไม่สามารถ  

หาข้อมูลได้ว่ามีการริเริ่มเป็นครั้งแรกเมื่อใด แต่จากการสำรวจพบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

บางแห่งที่ก่อตั้งสหกรณ์หรือมูลนิธิที่ดำเนินการหรือให้การสนับสนุนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แต่การดำเนินงานยังมิได้นำมาเป็นกลไกหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ มีข้อจำกัดในการดำเนิน

งาน และยังไม่มีแนวทางในการหารายได้ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานเท่าที่ควร 

 3.3.2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินกิจการพาณิชย์และกิจการ

เพื่อสังคม

         ภาพรวมการดำเนินกิจการพาณิชย์พบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไม่มากนักที่ดำเนินกิจการพาณิชย์และมักมีรูปแบบการดำเนินกิจการด้วยตนเองที่เป็น  

หน่วยงานหนึ่งในโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนใหญ่ จำนวน 389 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 51.7 ไม่ได้ดำเนินกิจการพาณิชย์ และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จำนวน 295แห่ง คิดเป็นร้อยละ 39.2 ดำเนินกิจการพาณิชย์  

     แต่ถ้าพิจารณาแยกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่าองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดส่วนใหญ่จำนวน 32 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 78 เทศบาลส่วนใหญ่จำนวน 318 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 48.3 และองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่ จำนวน 39 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 73.6 

ไม่ได้ดำเนินกิจการพาณิชย์ ขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.2 

เทศบาล จำนวน 277 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.1และองค์การบริการส่วนตำบล จำนวน 12 แห่ง   

คิดเป็นร้อยละ 22.6 ดำเนินกิจการพาณิชย์ ซึ่งเหตุที่องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินกิจการพาณิชย์

ได้น้อยส่วนหนึ่งมาจากศักยภาพและงบประมาณมีจำกัดเพราะอบต. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขนาดเล็กและยังไม่มีกรอบกฎหมายที่ชัดเจนในการดำเนินกิจการพาณิชย์เมื่อเทียบกับเทศบาลและ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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แผนภูมิที่4:จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินกิจการพาณิชย์ ทั้งจำนวนรวมและ  

แยกตามประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หน่วย: ร้อยละ (จำนวน)  

ที่มา: คณะผู้วิจัย 

          

     ในขณะที่การริเริ่มดำเนินกิจการเพื่อสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย

คณะผู้วิจัยไม่ได้ทำการสำรวจและเก็บข้อมูลทางสถิติไว้ แต่จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งได้จัดตั้งสหกรณ์อยู่บ้างแต่มิได้ดำเนินงานเพื่อจัดบริการสาธารณะ

โดยตรง เช่น การตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่นิยมจัดตั้งขึ้นตามหน่วยงานราชการ สำหรับ

การระดมเงินทุนและหารายได้ในรูปของเงินปันผลแก่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตัวอย่างเช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลสุรินทร์ จำกัด เป็นต้น 

     สว่นการดำเนนิงานในรปูแบบมลูนธิเิพือ่จดับรกิารสาธารณะจากการสบืคน้พบวา่ 

มีเพียง 1 แห่งคือ มูลนิธิตากสินระยองที่จัดตั้งและได้รับการสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระยอง เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (ดูในกล่องข้อความที่ 14) 

 3.3.2.2 ประเภทบริการสาธารณะดำเนินการในรูปแบบกิจการพาณิชย์และ

กิจการเพื่อสังคม

         ส่วนประเภทของบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

ในรูปแบบกิจการพาณิชย์พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการพาณิชย์ประปามากที่สุด 

จำนวน 169 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.4 รองลงมาลำดับสอง คือ ตลาด จำนวน 129 แห่ง คิดเป็น  

ร้อยละ 17.1 ลำดับสาม คือ โรงฆ่าสัตว์ จำนวน 90 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12 ลำดับสี่ คือ โรงรับจำนำ 

จำนวน 70 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.3 และลำดับห้า คือ บ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 20 แห่ง คิดเป็น  

ร้อยละ 2.7 ในขณะที่กิจการสนามกีฬาและสันทนาการ น้ำดื่ม และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมีเพียง

อย่างละ 1 แห่งเท่านั้น 
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แผนภูมิที่5:ประเภทบริการสาธารณะกิจการพาณิชย์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

หน่วย: ร้อยละ (จำนวน) 

ที่มา: คณะผู้วิจัย 

 

3.3.2.3 การสร้างรายได้ของกิจการพาณิชย์

        การสร้างรายได้ของกิจการพาณิชย์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยมีสัดส่วน

ที่ต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองและรายรับรวมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และเมื่อพิจารณาจากข้อมูลตั้งแต่พ.ศ.2552-2556 สังเกตได้ว่าเป็นรายได้ที่ไม่

แน่นอน อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลรายได้ของกิจการพาณิชย์อาจยังไม่ชัดเจนมากนักเนื่องจาก  

อาจถูกนำไปคิดรวมกับรายได้ประเภทค่าธรรมเนียมและรายได้จากทรัพย์สินซึ่งมีรายได้ที่สูงกว่า เช่น 

รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ.2556 สูงถึง 895.43 ล้านบาท  

เมื่อเทียบกับรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ที่มีเพียง 10.59 ล้านบาทตามตารางที่ 46  

ตารางที่46: รายได้จากการสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ของประเทศไทย 

หน่วย: ล้านบาท 

 ปี
รายได้จากการ
สาธารณูปโภค
และการพาณิชย์

รายได้จาก
ทรัพย์สิน

รายได้ที่องค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่

จัดเก็บเอง

รายรับรวม
ของอปท.

เทศบาล (สำรวจจาก 

เทศบาลตำบล 200 แห่ง) 

2556 370.28 1596.50 11,098.18 72,764.26 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  2556 10.59 895.43 5,543.50 67,773.71 

กรุงเทพมหานคร  2553 30.65 302.26 13,168.33 66,264.24 

เมืองพัทยา  2555 4.67 30.72 429.33 1,912.53 

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
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แผนภูมิที่6:รายได้จากการสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ พ.ศ. 2552-2556 

หน่วย: ล้านบาท 

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

          

3.3.3.กรณีศึกษาการดำเนินกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมใน
ประเทศไทย

 กรณีศึกษาการดำเนินกิจการพาณิชย์ในประเทศไทยพบว่าส่วนใหญ่มักใช้รูปแบบการ  

ดำเนินการด้วยตนเองเป็นหน่วยงานหนึ่งในโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ศูนย์กำจัด

ขยะมูลฝอยครบวงจร เทศบาลเมืองสระแก้ว และกองการประปา เทศบาลนครภูเก็ต (กล่องข้อความที่ 

11 และ 12)  อย่างไรก็ตามมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งสามารถดำเนินกิจการพาณิชย์  

ในรูปแบบนิติบุคคลเอกชนโดยจัดตั้งบริษัทจำกัดได้แต่เป็น “กรณีพิเศษ” คือ บริษัท กรุงเทพธนาคม 

จำกัด วิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร (กล่องข้อความที่ 13)  

 ส่วนการดำเนินงานในรูปแบบกิจการเพื่อสังคมพบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง

ได้จัดตั้งมูลนิธิที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควบคุมการดำเนินงานและให้การสนับสนุนด้านการเงิน 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดความคล่องตัวและอุปสรรคทางกฎหมายที่เกิดกับบริการสาธารณะที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการด้วยตนเองเช่น  โรงเรียนมัธยมตากสินระยองภายใต้การดำเนินงาน

ของมูลนิธิตากสินระยอง  

 

กล่องข้อความที่11:ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ บางแห่งมีความสามารถในการดำเนินกิจการพาณิชย์ที่

เป็นบริการสาธารณะเพื่อหารายได้จากการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะดำเนินกิจการพาณิชย์ด้วยตนเอง
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ได้เช่น ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย

ครบวงจรของเทศบาลเมือง

สระแก้ว ใน พ.ศ. 2544 จาก

เงินงบประมาณ 146 ล้านบาท 

เนื่องจากเดิมนั้นเทศบาลเมือง

สระแก้วกำจัดขยะโดยใช้วิธีการ

ฝังกลบแต่เนื่องจากปริมาณขยะ

ในพื้ นที่ เ ทศบาลที่ มี ม ากถึ ง   

27 ตัน/วัน และหลุมฝังกลบ

ขยะก็เต็มศักยภาพในการรองรับขยะมูลฝอยแล้วจึงมีการสร้างศูนย์กำจัดขยะครบวงจร

ขึ้น (จังหวัดสระแก้ว ม.ป.ป., 10) 

แต่เนื่องจากศักยภาพของศูนย์กำจัดขยะครบวงจรมีมากเพียงพอให้เทศบาลเมือง

สระแก้วสามารถรับกำจัดขยะมูลฝอยจากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลข้างเคียง 

จากบันทึกข้อตกลงร่วมกันที่เทศบาลเมืองสระแก้วทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับบริการต้องเป็นผู้ขนส่งขยะมูลฝอย  

มากำจัดที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยครบวงจรของเทศบาลในเวลาไม่เกิน 14.00 น. ของ  

ทุกวัน และต้องชำระค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะมูลฝอยแก่งานผลประโยชน์และกิจการ

พาณิชย์ กองคลัง เทศบาลเมืองสระแก้วไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนที่ได้รับหนังสือแจ้งหนี้ 

ในอัตราตันละ 450 บาท 

ในพ .ศ . 2555 เทศบาล เมื อ งสระแก้ ว ได้ ทำบั นทึ กข้ อตกลงร่ วมกั น 

(Memorandum of Understanding) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมือง

สระแก้วเพื่อรับกำจัดขยะดังนี้ 

 1)  เทศบาลตำบลศาลาลำดวน ไม่เกินจำนวน 3 ตัน/วัน จำนวน 90 ตัน/เดือน 

 2)  เทศบาลตำบลท่าเกษม ไม่เกินจำนวน 3 ตัน/วัน จำนวน 90 ตัน/เดือน 

 3)  เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ไม่เกินจำนวน 3 ตัน/วัน จำนวน 90 ตัน/เดือน 

 4)  องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ไม่เกินจำนวน 4 ตัน/วัน จำนวน 120 ตัน/เดือน 

 5)  องคก์ารบรหิารสว่นตำบลสระขวญั ไมเ่กนิจำนวน 10 ตนั/วนั จำนวน 300 ตนั/เดอืน 

 6)  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก ไม่เกินจำนวน 10 ตัน/วัน จำนวน 300 ตัน/เดือน 

 7)  องคก์ารบรหิารสว่นตำบลหนองบอน ไมเ่กนิจำนวน 6 ตนั/วนั จำนวน 180 ตนั/เดอืน 

 8)  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ไม่เกินจำนวน 6 ตัน/วัน จำนวน 180 ตัน/เดือน 

 9)  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ไม่เกินจำนวน 3 ตัน/วัน จำนวน 90 ตัน/เดือน7 

ที่มา: จังหวัดสระแก้ว ม.ป.ป. 

 7  บันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างเทศบาลเมืองสระแก้วและเทศบาลตำบลศาลาลำดวน, บันทึกข้อตกลง  

ร่วมกันระหว่างเทศบาลเมืองสระแก้วและเทศบาลตำบลท่าเกษม, บันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างเทศบาลเมืองสระแก้ว

และเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ , บันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างเทศบาลเมืองสระแก้วและองค์การบริหาร  



2�0 นวัตกรรมการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กล่องข้อความที่12:กองการประปาเทศบาลนครภูเก็ต

เทศบาลนครภู เก็ตได้ รับโอน

กิจการประปาซึ่งสาธารณูปโภคมาจาก

กรมโยธาธิการและผังเมืองเมื่อวันที่ 1 

ตุลาคม พ.ศ. 2514 เพื่อให้เทศบาล  

รับผิดชอบในการให้บริการน้ำประปา  

ที่สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อการ

อุปโภคบริโภคในเขตเทศบาลครอบคลุม

พื้ นที่ บ ริ ก า ร 12 ตารางกิ โ ล เมตร   

โดยทางเทศบาลถือว่ าการบริการ

สาธารณูปโภคด้านการประปาถือเป็น 

“เทศพาณิชย์” ที่ไม่ได้แสวงหากำไร

และเป็นหน่วยงานหนึ่งของเทศบาลนคร

ภูเก็ต 

กองการประปา เทศบาลนคร

ภูเก็ตมีบุคลากรทั้งสิ้น 85 คน และมี  

ผู้ใช้น้ำประปา 19,349 คน โดยมีระบบการผลิตน้ำประปา 3 แห่งได้แก่ ระบบผลิต  

ขุมน้ำเทศบาล ระบบผลิตขุมน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติ และระบบผลิตถนนดำรง โดยมี

อัตรากำลังการผลิตทั้งสิ้น 1,740 ลบ.ม.ต่อชม. หรือ 37,040 ลบ.ม.ต่อวัน ซึ่งกำลังการ

ผลิตน้ำของเทศบาลฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.43 ของน้ำที่จำหน่ายให้กับประชาชน 

(ที่เหลือเป็นน้ำที่ซื้อจากการประปาส่วนภูมิภาคและจากเอกชน) โดยมีการขายน้ำประปา

ในเขตเทศบาลนครภูเก็ตถูกกว่าที่ขายให้กับนอกเทศบาลนครภูเก็ต  

การผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครภูเก็ตมาจากแหล่งน้ำดิบในขุมเหมืองร้าง   

9 แห่งที่เป็นของเอกชนและของเทศบาลเองรวมปริมาณน้ำดิบทั้งสิ้น 4,660,900   

ลูกบาศก์เมตร ได้แก ่

1) ขมุนำ้หนา้โรงพยาบาลวชริะภเูกต็ ความจ ุ127,000 ลบ.ม. ของบรษิทั โฮย่เซีย้ง 

2) ขุมน้ำซอยพะเนียง ความจุ 72,000 ลบ.ม. ของบริษัทโฮ่ยเซี้ยง 

3) ขุมน้ำเทศบาล ความจุ 334,000 ลบ.ม. ของเทศบาลนครภูเก็ต 

4) ขุมแฝด ความจุ 732,900 ลบ.ม. ของบริษัทเข้งหงวน จำกัด 

ส่วนตำบลสระแก้ว, บันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างเทศบาลเมืองสระแก้วและองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ, 

บันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างเทศบาลเมืองสระแก้วและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก, บันทึกข้อตกลงร่วมกัน

ระหว่างเทศบาลเมืองสระแก้วและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน, บันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างเทศบาลเมือง

สระแก้วและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง และบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างเทศบาลเมืองสระแก้วและองค์การ

บริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง http://www.dla.go.th/upload/template/tempNews/2013/3/23841_2.pdf 
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5) ขุมน้ำริมถนนวิชิตสงคราม ความจุ 222,000 ลบ.ม. ของคุณบรรลือ ตันติวิท 

6) ขุมน้ำบริษัทอนุภาษฯ อ.กะทู้ ความจุ 2,000,000 ลบ.ม. ของบริษัทอนุภาษฯ 

7) ขุมน้ำคุณคณิต ความจุ 73,000 ลบ.ม. ของคุณคณิต ยงสกุล 

8) ขุมน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติ ความจุ 100,000 ลบ.ม. ของเทศบาลนครภูเก็ต 

9) ขุมน้ำบริษัทอนุภาษ เจ้าฟ้า ความจุ 1,000,000 ลบ.ม. ของบริษัทอนุภาษฯ 

โดยในพ.ศ. 2557 กองการประปา เทศบาลนครภูเก็ต มีรายรับทั้งสิ้น 130.27 

ล้านบาท รายจ่าย 125.54 ล้านบาท โดยมีผลกำไร 4.72 ล้านบาท โดยตั้ ง

แต่พ.ศ.2552-2557 กองการประปามีกำไรจากการดำเนินงานเฉลี่ย 6.31 ล้านบาท 

ข้อมูล: กองการประปา เทศบาลนครภูเก็ต และจังหวัดภูเก็ต ม.ป.ป. 

 

กลอ่งขอ้ความที่13:บรษิทักรงุเทพธนาคมจำกดัวสิาหกจิของกรงุเทพมหานคร

กรุงเทพธนาคมเป็นวิสาหกิจของ

กรุงเทพมหานครและเป็นกิจการพาณิชย์

เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ดำเนินงาน

ในรูปของบริษัทจำกัด ก่อตั้งใน พ.ศ. 2498 

โดยใช้ชื่อว่า บริษัท สหสามัคคีค้าสัตว ์จำกัด 

เพื่อดำเนินกิจการโรงฆ่าสัตว์ ต่อมาใน พ.ศ. 

2537 กทม.จึงขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น 

“บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด” โดยบริษัท

จะทำกิจการของกรุงเทพมหานครตาม  

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  

กรุ ง เทพมหานคร พ.ศ .2528 มาตรา 

94(1) ว่าบทบัญญัติที่กำหนดกรอบสำหรับ

กรุงเทพมหานครในการร่วมก่อตั้งหรือเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบ

กิจการสาธารณูปโภคเท่านั้น 

โดยกรุงเทพธนาคมได้จัดบริการสาธารณะเพื่อหารายได้ใน 3 ประเภทคือ (บริษัท 

กรุงเทพธนาคม จำกัด ม.ป.ป.) 

< งานระบบขนส่ง:การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน เช่น โครงการเดินรถ

ไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยายของสายสีลมและสายสุขุมวิท โครงการรถโดยสารด่วนพิเศษ 

(BRT) โครงการเดินเรือในคลองภาษี เจริญ และโครงการจักรยานสาธารณะ

กรุงเทพมหานคร 

< งานสิ่งแวดล้อม:การเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ โดยเริ่มใน 

พ.ศ. 2542 ให้กับสถานบริการการสาธารณสุขทุกประเภท ทุกขนาด ครอบคลุมพื้นที่  

ในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด 2,577 แห่ง 
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< งานเพื่อสังคม:โครงการรถบริการสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุที่ใช้

รถเข็น(Wheelchair) ในพ.ศ.2555 ที่ให้บริการรถตู้ที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้

แก่ผู้ใช้รถเข็น (Whellchair) และผู้ติดตามด้วยความปลอดภัย โดยมีต้นแบบในการ

ดัดแปลงจากประเทศญี่ปุ่น โดยในเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 มีผู้ขอใช้บริการทั้งสิ้น 

374 คน  

นอกจากนี้กรุงเทพธนาคมเคยให้บริการด้านที่อยู่อาศัยคือ โครงการแฟลต  

ฝักข้าวโพด เพื่อสร้างและจำหน่ายที่อยู่อาศัยตั้งแต่ พ.ศ. 2545 และสามารถขายและ

โอนกรรมสิทธิ์ห้องพักของโครงการได้ทั้งหมดใน พ.ศ. 2549 อย่างไรก็ตามเมื่อจะเริ่ม

ดำเนินโครงการแฟลตข้าวโพด 2 ใน พ.ศ. 2554 ก็ถูกท้วงติงจากคณะกรรมการ

กฤษฎีกาว่าไม่สามารถดำเนินกิจการขายที่อยู่อาศัยได้เพราะไม่ถือเป็นสาธารณูปโภค

ตามมาตรา 94(1) ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 

2528 จึงต้องยกเลิกโครงการในที่สุด (ไทยรัฐออนไลน์ 2555) 

ที่มา: บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ม.ป.ป. และไทยรัฐออนไลน์ 2555 

 

กล่องข้อความที่14:โรงเรียนมัธยมตากสินระยองภายใต้การดำเนินงานของ

มูลนิธิตากสินระยอง

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้มี  

นโยบายที่จะจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อให้บริการแก่

ประชาชนในจังหวัดระยอง ได้มีสถานที่สำหรับส่งบุตร

หลานเข้าเรียนตามความต้องการ อย่างเพียงพอ สภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงได้มีมติเห็นชอบให้

ดำเนนิการจดัตัง้สถานศกึษาในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัระยองขึน้ใน พ.ศ. 2551 

โดยเปิดการเรียนการสอนในระบบ 2 ภาษา (Bilingual School) โดยใช้ภาษาอังกฤษ  

ในการเรียนการสอนรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ 

อย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหาร  

งบประมาณของทางราชการ ทำให้ไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนที่สูงเพื่อจ้างบุคลากรที่มี

ความสามารถ จึงอาศัยความช่วยเหลือจากมูลนิธิตากสินระยองซึ่งเป็นมูลนิธิที่ได้รับ  

การสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (โดยผู้บริหารของมูลนิธิมาจาก  

คณะผู้บริหารของอบจ. ระยองเอง) มาทำหน้าที่บริหารงานโรงเรียนและจ้างผู้บริหาร  

กับบุคลากรครูโดยอาศัยรายได้ของมูลนิธิแทนการตั้งงบประมาณโดยตรงจาก อบจ.   

โดยมูลนิธิตากสินระยองจะมีการบริหารงาน 2 ระบบ กล่าวคือ ระบบการบริหารผู้บริหาร

โรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มสาระที่จัดจ้างโดยมูลนิธิตากสินระยอง ส่วนครูปฏิบัติการจัดจ้าง

เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

ที่มา: โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.ป.ป. 
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3.�สภาพปญัหาและอปุสรรคของการดำเนนิกจิการพาณชิย์
และกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย

ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะศึกษา 1). ข้อจำกัดจากกฎหมายและการตีความข้อกฎหมายเกี่ยวกับกิจการ

พาณิชย์ ซึ่งข้อกฎหมายจำนวนมากและการตีความข้อกฎหมายกลับเป็นอุปสรรคต่อการดำเนิน

กิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคม 2). ศักยภาพการดำเนินกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคม

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตัวท้องถิ่นเองยังขาดศักยภาพขององค์กรในการดำเนินงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและวิสัยทัศน์ และ 3). ข้อจำกัดจากเจตนารมณ์ทางการเมือง ซึ่งเป็น “วิธีคิด” ที่ทำให้

กิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมไม่สามารถเกิดขึ้นหรือดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.�.1.ข้อจำกัดจากกฎหมายและการตีความข้อกฎหมายเกี่ยวกับกิจการ
พาณิชย์

 ปัญหาและอุปสรรการดำเนินกิจการพาณิชย์ในประเทศไทย พบว่าเป็นปัญหาทั้งจาก   

1). ข้อจำกัดของกฎหมายหลักจากกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ พ.ร.บ.  

การกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 ที่เป็นกรอบการดำเนินงาน และ 2). ข้อจำกัดจากการตีความ

กฎหมายของภาครัฐ เพราะว่าการตีความกฎหมายและการใช้ดุลพินิจของหน่วยงานกำกับดูแล  

การดำเนนิงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่กม็ผีลตอ่การรเิริม่และดำเนนิกจิการพาณชิยด์ว้ยเชน่กนั  

 การตีความและการใช้ดุลพินิจจะมาจากหน่วยงานหลัก 3 หน่วยงานคือ 

 < ข้อหารือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักผู้ทำ

หน้าที่กำกับดูแล ให้คำปรึกษา และออกกฎระเบียบเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จะยึดถือกฎระเบียบ การตีความข้อกฎหมายและการใช้ดุลพินิจของสถ. แต่บ่อยครั้ง

ได้สร้างข้อขัดแย้งต่อท้องถิ่นที่มีความเห็นไม่ตรงกัน  

 < ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหน่วยงานที่รับปรึกษาและให้ความเห็นทางกฎหมายแก่

หน่วยงานรัฐตามมาตรา 7 (2) ของพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 

2522 ทำให้คณะกรรมการกฤษฎีกาต้องพิจารณาหนังสือหารือจากหน่วยงานรัฐถึง

แนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมาก ซึ่งบ่อยครั้ง

เมื่อหน่วยงานรัฐ (โดยเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) มีความขัดแย้งกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตีความข้อกฎหมายก็มักส่งเรื่องให้คณะกรรมการ

กฤษฎีกาพิจารณาและนำผลการพิจารณาที่ได้เป็นข้อยุติและเป็นแนวทางการกำกับ

ดูแล และ 

 < ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการเงินของ

แผ่นดินด้านการรับจ่าย การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ตรวจสอบ  

ผลการดำเนินงาน และตรวจสอบรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีและงบแสดงฐานะ
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การเงินแผ่นดินตามมาตรา 39 (2) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 

 เราสามารถสรุปปัญหาจากกฎหมายและการตีความข้อกฎหมายได้ 6 ประการคือ          

 1)ข้อจำกัดในการตราข้อบัญญัติจัดตั้งกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

  ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทกำหนดให้ท้องถิ่นต้องตรา  

ข้อบัญญัติเพื่อการจัดตั้งหรือดำเนินการพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด โดยฝ่ายบริหารขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเสนอข้อบัญญัติแก่สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาและให้ความ

เห็นชอบ ซึ่งกลไกนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างการตรวจสอบถ่วงดุลให้การดำเนินการพาณิชย์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตรวจสอบโดยตัวแทนของประชาชน และเพื่อตรวจสอบความจำเป็นและ

ความคุ้มค่าของการจัดตั้งหรือดำเนินการพาณิชย์ของท้องถิ่น  

  อย่างไรก็ตามขั้นตอนการตราข้อบัญญัติจัดตั้งกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นยังถูกกำกับดูแลจากส่วนกลาง เช่น การจัดตั้งกิจการพาณิชย์ของเทศบาล

และกรุงเทพมหานครต้องได้รับการเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตาม

มาตรา 57 ตรี ของพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และมาตรา 93 ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528 ทำให้ส่วนกลางมีหน้าที่ตรวจสอบความชอบด้วย

กฎหมายและรัฐธรรมนูญของการจัดตั้งกิจการพาณิชย์ จึงทำให้การตราข้อบัญญัติจัดตั้งกิจการ

พาณิชย์ของท้องถิ่นมิได้ดำเนินการอย่างเป็นอิสระโดยนิตินัยและพฤตินัย 

 2)ข้อจำกัดของประเภทบริการสาธารณะในการจัดทำกิจการพาณิชย์

  การดำเนินกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีข้อจำกัดในการเลือก

ประเภทการดำเนินกิจการพาณิชย์ เนื่องจากมีข้อจำกัดจากกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นและ พ.ร.บ.การกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมายเท่านั้น จึงทำให้ท้องถิ่น

ไม่สามารถดำเนินกิจการพาณิชย์ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดและทำให้

บริการสาธารณะบางประเภทที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์หรือมีศักยภาพจะ

ดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนไม่สามารถทำได้เช่นการไม่อนุญาต

ให้เทศบาลตำบลสามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด เพราะพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 อนุญาตเฉพาะเทศบาลนครและเทศบาลเมืองทั้งที่เทศบาลตำบลต้องเผชิญ

ปัญหาความแออัดและความเป็นชุมชนเมือง8 เป็นต้น 

  นอกจากนี้การนิยามให้กิจการพาณิชย์สามารถดำเนินบริการสาธารณะประเภท

“สาธารณูปโภค” เช่น พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2494 ในมาตรา 57 ตรี กำหนดให้เทศบาล

สามารถดำเนินกิจพาณิชย์ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการค้าขายเกี่ยวกับ “สาธารณูปโภค” และ

 8  ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนากลุ่มย่อยเมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ในมาตรา 94(1) ก็นิยามใน

ลกัษณะเดยีวกนัจงึเกดิปญัหาการตคีวามวา่บรกิารสาธารณะประเภทใดทีถ่อืเปน็สาธารณปูโภค 

ซึ่งโดยมากมักยึดตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นบรรทัดฐานในการตีความกิจการใด

เข้าข่ายหรือไม่เข้าข่ายการเป็นสาธารณูปโภค  

  โดยประเภทบริการสาธารณะที่ถูกตีความว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้มีอำนาจ

หน้าที่ที่จะดำเนินการตามกฎหมายหรือไม่ได้เป็นสาธารณูปโภค ได้แก่ 

 < การไมอ่นญุาตใหเ้ปน็ตวัแทนบรกิารชำระสนิคา้และบรกิาร (เคานเ์ตอรเ์ซอรว์สิ) 

ของเทศบาลเมืองอโยธยา (ดูในกล่องข้อความที่ 15)9  

 < การไม่อนุญาตให้จัดตั้ง “ศูนย์” อบต. แม่ข้าวต้มเซอร์วิส” เพื่อรับชำระค่าสินค้า

และบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม10  

 < การไม่อนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการรับจ้างแปรสภาพมันสำปะหลังกับองค์การ

คลังสินค้าโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังปี 2551/52 ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่ง11  

 < การไม่อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลงทุนจัดตั้งและบริหารจัดการ

สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเพราะ 

“ไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติใดที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่  

ในการจัดทำสาธารณูปโภคได้ดังเช่นกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น   

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงไม่สามารถจัดทำกิจการสาธารณูปโภคได้”12 

 < การตีความกิจการสร้างและขายที่พักอาศัยว่าไม่เป็นสาธารณูปโภค ของ

กรุงเทพมหานคร (ดูในกล่องข้อความที่ 13) 

 

 9  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรื่อง หารือเกี่ยวกับการกระทำกิจการตัวแทนบริการชำระสินค้าและ

บริการที่ มท 0804.3/680 

 10  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรื่อง ขอหารือแนวปฏิบัติการจัดตั้ง “ศูนย์ อบต. แม่ข้าวต้มเซอร์วิส”   

ที่ มท 0804.3/2659 

 11  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรื่อง อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสมัครเป็น

ลานมันเพื่อเข้าร่วมโรงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังที่ มท 0804.3/ว 838 และบันทึกสำนักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาเรื่อง อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสมัครเป็นผู้ประกอบการรับจ้างแปรสภาพหัวมัน  

สำปะหลังตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2551/52 เลขเสร็จ 198-199/52552 

 12  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่อง อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการลงทุน  

จัดตั้งและบริหารจัดการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV)เลขเสร็จ 74/52553 
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กล่องข้อความที่15:ข้อจำกัดในการเลือกประเภทการจัดทำกิจการพาณิชย์

เอกสาร:หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรื่องหารือเกี่ยวกับการกระทำ

กิจการตัวแทนบริการชำระสินค้าและบริการที่มท0804.3/680

กรณี:การกระทำกิจการตัวแทนบริการ

ชำระสินค้าและบริการของเทศบาลเมืองอโยธยา

ใน พ.ศ. 2554 กรมส่งเสริมการปกครอง  

ท้องถิ่นทำหนังสือเรื่อง หารือเกี่ยวกับการกระทำ

กิจการตัวแทนบริการชำระสินค้าและบริการที่ มท 

0804.3/680 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีหนังสือ

หารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรื่องที่เทศบาล

เมืองอโยธยามีความประสงค์จะจัดทำโครงการเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยเป็นตัวแทนของ

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เพื่อรับชำระค่าสินค้าและบริการเช่น ค่าน้ำประปา   

ค่าโทรศัพท์ ค่าสินเชื่อ ตลอดจนการจำหน่ายตั๋วหรือบัตรเข้าชมงานต่างๆ โดยทางบริษัท

จะคิดค่าธรรมเนียมในการให้บริการติดตั้งจุดรับบริการในอัตรา 10,000 บาทต่อปี   

โดยเทศบาลจะได้ค่าตอบแทนจากการชำระค่าสินค้าและบริการในอัตรา 5 บาท ต่อ   

1 รายการ แต่ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเห็นว่าทางเทศบาลสามารถดำเนินการได้

เฉพาะส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานภายนอกที่ต่อเนื่องจากภารกิจ

ของเทศบาลเช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ แต่กรณีการรับเป็นตัวแทนชำระ  

ค่าสินค้าและบริการอื่นเช่น ค่าบัตรเครดิต ค่าสินเชื่อ โดยเสียค่าใช้จ่ายให้บริษัทฯ ไม่อยู่

ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล 

ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเห็นว่า ไม่มีบทบัญญัติใดตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล	พ.ศ.	2496	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	13)	พ.ศ.2552	มาตรา	50	มาตรา	53	

และมาตรา	54	และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.2542	มาตรา	16	ได้บัญญัติให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่

ที่จะเป็นตัวแทนรัยชำระค่าสินค้าและบริการต่าง	ๆ	จากบริษัทฯ	ได้	ดังนั้น	การเป็น

ตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและบริการจากบริษัทฯ	จึงไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	
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 3)ข้อจำกัดจากการแข่งขันกับเอกชน

  การดำเนินกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายประเภทมีข้อจำกัด

จากการแข่งขันกับเอกชน เนื่องจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา 87 กำหนดให้รัฐต้องสนับสนุน

ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาดและรัฐต้องไม่ประกอบกิจการที่แข่งกับเอกชน13 ต่อมา  

ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 84 (1) ก็ได้ยกข้อความจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 มาใช้  

เช่นเดียวกัน14 ทำให้การดำเนินกิจการประเภทใดที่มีลักษณะแข่งขันกับเอกชน มุ่งแสวงหากำไร หรือ

มีเอกชนเข้ามาดำเนินกิจการในพื้นที่อยู่แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการได้   

ซึ่งการตีความบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้มาจากคำวินิจฉัยปัญหาการดำเนินกิจการแข่งกับเอกชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของคณะกรรมการกฤษฎีกาจนกลายเป็นบรรทัดฐานการพิจารณาของ  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่กำกับดูแลการดำเนินกิจการพาณิชย์และหน่วยงานรัฐอื่นๆ ที่มี

อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตในการจัดบริการประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน  

  โดยบรรทัดฐานการตีความปัญหาการแข่งขันกับเอกชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เกิดจากการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาครั้งแรกใน พ.ศ. 2544 ที่ได้ออกบันทึกสำนักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่อง การประกอบกิจการเคเบิลทีวีของเทศบาล เลขเสร็จที่ 524/254415  

เพื่อพิจารณาปัญหาการประกอบกิจการเคเบิลทีวีของเทศบาลตำบลแม่สอดและเทศบาลตำบลแหลม

ฉบังโดยผลการตีความกล่าวโดยสรุปคือ	การดำเนินการในเรื่องใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

ที่แข่งขันกับเอกชนไม่สามารถกระทำได้เพราะขัดกับรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2540	มาตรา	87	ยกเว้น		

แต่การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนโดยไม่ได้ทำเพื่อการค้าที่แสวงหาผลกำไรจึงสามารถทำได้แม้ว่าจะแข่งขันกับ

เอกชนเพราะได้รับการยกเว้นตามมาตรา	87	ของรัฐธรรมนูญ (ดูรายละเอียดในกล่องข้อความที่ 16) 

      

 13  รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 มาตรา 87 “รัฐต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด กำกับดูแล

ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คุ้มครองผู้บริโภค และป้องกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางอ้อม   

รวมทั้งยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับความจำเป็นทางเศรษฐกิจ 

และต้องไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษา

ผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการจัดให้มีการสาธารณูปโภค” 
 14  รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 84 (1) “สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมโดยอาศัยกลไก

ตลาด และสนับสนุนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยต้องยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์  

ที่ควบคุมธุรกิจซึ่งมีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับความจำเป็นทางเศรษฐกิจ และต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะ

เป็นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน์  

ส่วนรวม หรือการจัดให้มีสาธารณูปโภค” 

 15  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่อง การประกอบกิจการเคเบิลทีวีของเทศบาล เลขเสร็จ 542/

52544 
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กล่องข้อความที่16:การดำเนินกิจการแข่งขันกับเอกชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจากการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกา

เอกสาร:บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องการประกอบกิจการ

เคเบิลทีวีของเทศบาลเลขเสร็จ542/52544

กรณี:การกระทำกิจการเคเบิลทีวีของเทศบาลตำบลแม่สอด

ใน พ.ศ. 2544 คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ออกบันทึกสำนักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาเรื่องการประกอบกิจการเคเบิลทีวีของเทศบาล เลขเสร็จที่ 524/2544 

เนื่องจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้ทำหนังสือถึงคณะกรรมการกฤษฎีกา

ให้วินิจฉัยปัญหาการทำธุรกิจเคเบิลทีวีของเทศบาลตำบลแม่สอด จังหวัดตาก 

เนื่องจากมีหนังสือร้องเรียนจากสมาคมเคเบิลทีวี (ประเทศไทย) ต่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยว่าการดำเนินธุรกิจเคเบิลทีวีของเทศบาลตำบลแม่สอดเป็นการแข่ง

ขันกับเอกชนตามมาตรา 87 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 อย่างไรก็ตามเทศบาลตำบล

แม่สอดได้ชี้แจงว่าโครงการเคเบิลทีวีบริการประชาชนเป็นบริการที่ไม่แสวงหากำไรและ

ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามมาตรา 50 (6) ของพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 ที่กำหนดให้เทศบาลต้องจัดฝึกอบรมและให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

แก่ประชาชน ซึ่งช่องเคเบิลทีวีที่เทศบาลให้บริการก็มี 17 ช่อง เป็นช่องพื้นฐานทั่วไป   

6 ช่อง ช่องเพื่อการศึกษา 5 ช่อง และช่องข่าวสารสาระจากต่างประเทศ 6 ช่อง 

นอกจากนี้ปัญหาการดำเนินกิจการเคเบิลทีวีก็มีข้อขัดแย้งกับเทศบาลตำบลแหลมฉบัง 

จังหวัดชลบุรี ที่ต้องการดำเนินกิจการเคเบิลทีวี เพื่อบริการชุมชน ส่งเสริมความรู้    

การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม การประกอบอาชีพ การเผยแพร่ข่าวสาร เพื่อประโยชน์ของ

ท้องถิ่นและประโยชน์สาธารณะ ซึ่งกรมการปกครองเห็นว่ายังไม่มีกฎหมายและแนวทาง

ปฏิบัติที่ชัดเจนของการดำเนินกิจการเคเบิลทีวีโดยเทศบาล 

จากกรณีการดำเนินกิจการเคเบิลทีวีของเทศบาลตำบลแม่สอดและเทศบาลตำบล

แหลมฉบัง ทางกรมการปกครองและที่ปรึกษาด้านกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยก็มี

ความเห็นต่างในการตีความบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญในสองด้านคือ 

1)กรณีเทศบาลตำบลแหลมฉบัง ซึ่งทางกรมการปกครองมีความเห็นว่า

เทศบาลไม่สามารถดำเนินกิจการเคเบิลทีวีได้เพราะที่ตั้งของเทศบาลตำบลแหลมฉบัง

เป็นพื้นที่ปกติที่สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ได้ และอาจเป็นการประกอบกิจการแข่งกับ

เอกชน ตรงข้ามกับที่ปรึกษาด้านกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยที่เห็นว่าการดำเนิน

กิจการเคเบิลทีวีไม่เป็นการแข่งขันทางธุรกิจ 

2)กรณีเทศบาลตำบลแม่สอด ทางกรมการปกครองมีความเห็นว่ามีความ

จำเปน็อนัเนือ่งมาจากสภาพพืน้ที ่จงึเขา้ลกัษณะขอ้ยกเวน้ตามมาตรา 87 ของรฐัธรรมนญู 

พ.ศ. 2540 ส่วนที่ปรึกษาด้านกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยที่เห็นว่าการดำเนิน

กิจการเคเบิลทีวีไม่เป็นการแข่งขันทางธุรกิจ 
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จากความเห็นต่างนี้ เองเป็นเหตุให้กระทรวงมหาดไทยส่งเรื่องหารือกับ  

คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อวางบรรทัด โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1)   

ได้พิจารณาข้อหารือแล้วเห็นว่าเทศบาลสามารถจัดทำกิจการเคเบิลทีวีไดถ้้าดำเนินการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมิใช่

เป็นการทำเพื่อการค้าก็สามารถดำเนินการได้ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16   

ที่อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะได้ 

ซึ่งในกรณีการดำเนินกิจการเคเบิลทีวีของเทศบาลตำบลแม่สอด ทางคณะกรรมการ

กฤษฎีกาเห็นว่าเนื่องจากเขตพื้นที่เทศบาลเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถรับสัญญาณวิทยุ

โทรทัศน์ได้และกิจการเคเบิลทีวีของเทศบาลก็มิได้เรียกเก็บเงินค่าสมาชิกหรือค่าบริการ

ใดๆ จากประชาชนนอกจากเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการต่อสายและติดตั้งเคเบิล

จากสายส่งหลักและค่าบำรุงรักษา ซึ่งเป็นการเรียกเก็บเงินที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  

การค้า นอกจากนี้การดำเนินกิจการเคเบิลทีวีก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนในการ

รับรู้ข้อมูลข่าวสารและวิทยาการ จึงไม่อาจถือว่าการดำเนินกิจการเคเบิลทีวีนั้นทำเพื่อ

ธุรกิจการค้าและแม้จะมีลักษณะการแข่งขันกับเอกชนก็อยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นจาก

มาตรา 87 ของรัฐธรรมนูญ 

จากการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกานี้กล่าวโดยสรุปคือ	การดำเนินการ		

ในเรื่องใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แข่งขันกับเอกชนไม่สามารถกระทำได้เพราะ

ขัดกับรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2540	มาตรา	87	ยกเว้นแต่การดำเนินการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยไม่ได้

ทำเพื่อการค้าที่แสวงหาผลกำไรจึงสามารถทำได้แม้ว่าจะแข่งขันกับเอกชนเพราะได้รับ

การยกเว้นตามมาตรา	87	ของรัฐธรรมนูญ	

อนึ่ง ผลจากการตีความนี้แม้ทำให้เทศบาลตำบลแม่สอดยังดำเนินโครงการเคเบิล

ทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลเมืองแม่สอด แต่ก็ยังถูกร้องเรียนจากภาคเอกชนที่เสียเปรียบ

ในพื้นที่ โดยใน พ.ศ. 2552 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่ องร้องเรียนของ  

คณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภาได้รับเรื่องร้องเรียนการทำกิจการเคเบิลทีวีแข่งกับ

เอกชนเพราะเป็นการดำเนินงานที่ใช้งบประมาณแผ่นดินและต้องการให้ระงับรายการ

ประเภทบันเทิงของเคเบิลทีวีเทศบาล แต่ทางเทศบาลชี้แจงว่าเป็นโครงการที่สร้างขึ้น

เพื่อบริการประชาชนประมาณ 3,000 ครอบครัวในเขตเทศบาล ที่ขาดโอกาสและมีฐานะ

ยากจน ทำให้ผู้บริหารได้ขออนุมัติงบประมาณจากสภามาดำเนินการโครงการตามกรอบ

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง โดยยังมีช่อง

บริการทางการศึกษา-กีฬา-ท่องเที่ยว-บันเทิง ฯลฯ โดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

(ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 2552) 

 

  โดยคำวินิจฉัยการแข่งขันกับเอกชนได้กลายเป็นแนวทางการพิจารณาของกรมส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่และคณะกรรมการกฤษฎกีาในการไมอ่นญุาตใหท้อ้งถิน่ดำเนนิกจิการพาณชิย ์เชน่  



2�0 นวัตกรรมการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 < โครงการก่อสร้างโรงสีข้าวขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูวัด (กล่อง

ข้อความที่ 17)  

 < การเสนอราคาเพื่อขอเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อก่อสร้างอาคาร

พาณิชย์และตึกแถวในการแสวงหารายได้จากค่าเช่าของเทศบาลเมืองทุ่งสง16  

 < การจัดซื้อเครื่องจักรเพื่อออกไปรับจ้างเกษตรกรเกี่ยวข้าวแทนที่เอกชน  

ที่ประกอบกิจการอยู่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร17  

 < การดำเนินกิจการติดตั้งเคเบิลทีวีกลางของเทศบาลตำบลศรีประจันทร์18  

  โดยการตีความนี้ยังครอบคลุมถึงการดำเนินกิจการพาณิชย์ตามอำนาจหน้าที่การจัด

บริการสาธารณะตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก็ยังถูกตีความว่าขัดกับ  

การแข่งขันกับเอกชน เช่น การจัดสรรที่ดินและการสร้างบ้านขายของเทศบาลเมืองพระพุทธบาท   

(ดูในกล่องข้อความที่ 18)  

      

กล่องข้อความที่17:การตีความการดำเนินกิจการแข่งกับเอกชน

เอกสาร:หนังสือมท.0804.3/057792เรื่องหารือการดำเนินกิจการพาณิชย์

ขององค์การบริหารส่วนตำบล

กรณี:โครงการก่อสร้างโรงสีข้าวขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูวัด

ใน พ.ศ. 2548 ได้มีหนังสือ มท. 0804.3/057792 เรื่องหารือการดำเนิน

กิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ที่ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจการพาณิชย์ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูวัด จังหวัดปทุมธานี ที่ดำเนินโครงการก่อสร้างโรงสีข้าว

ขนาดกำลังผลิต 30 เกวียนต่อวัน เพื่อเป็นโรงสีข้าวและส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกร แต่

ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเห็นว่าการดำเนินกิจการพาณิชย์ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของกิจการที่จะดำเนินการ สถานการณ์คลังของ

องค์การบริหารส่วนตำบล และผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวม ซึ่งกรมส่งเสริม  

 16  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรื่อง หารือเกี่ยวกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่มท. 0804.3/12034 

 17  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่อง อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม  

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (การจัดซื้อรถเทรลเลอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

พิจิตร)* เลขเสร็จที่ 321/2549 

 18  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรื่อง หารือการติดตั้งเคเบิลทีวีกลาง ที่มท. 0804.3/3646 
 19  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรื่อง หารือการดำเนินกิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล   

ที่มท. 0804.3/057792 



นวัตกรรมการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2�1

การปกครองท้องถิ่นให้นำบทบัญญัติตามมาตรา 87 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และ

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่อง การประกอบกิจการเคเบิลทีวีของเทศบาล

เลขเสร็จที่ 524/2544 มาเป็นหลักพิจารณาว่าการจัดทำโครงการก่อสร้างโรงสีข้าวของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูวัดด้วย 

 

กล่องข้อความที่18:การตีความการดำเนินกิจการแข่งกับเอกชนในบริการ

สาธารณะที่กฎหมายอนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำได้

เอกสาร:บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องแนวทางการปฏิบัติในการ

ดำเนินการตามโครงการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเลขเสร็จที่156/2550

กรณ:ีการจดัสรรทีด่นิและการสรา้งบา้นขายของเทศบาลเมอืงพระพทุธบาท

ในบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องแนวทางการปฏิบัติในการ

ดำเนินการตามโครงการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เลขเสร็จที่ 156/2550 ที่เทศบาลเมืองพระพุทธบาทต้องการจัดหาที่ดิน

และดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยโดยใช้งบประมาณ

ของเทศบาลฯ แต่มีปัญหาติดขัดกรณีการโอนกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินดังกล่าว

เนื่องจากอาจจะไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ประชาชนได้ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(คณะที่ 1) เห็นว่าแม้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2542	กำหนดให้เทศบาล	เมืองพัทยา	และองค์การ

บริหารส่วนตำบล	มีอำนาจและหน้าที่ในการปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการ

เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยก็จริง	แต่ไม่ได้หมายความว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายจะมี

อำนาจในการจัดสรรที่ดินและก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อขายให้แก่ประชาชนอันมีลักษณะ

เป็นการประกอบกิจการค้าขายได้ เนื่องจากไม่ใช่การบริการสาธารณะที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีอำนาจกระทำได้และอาจขัดกับประเพณีการปกครองที่ห้ามไม่ให้รัฐกระทำ

การค้าขายแข่งขันกับเอกชน20 

 

  นอกจากนี้จากการตีความที่ไม่อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำกิจการ

พาณิชย์แข่งกับเอกชน ส่งผลต่อหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตแก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าการอนุมัติหรืออนุญาตจากหน่วยงานตนจะมีผลให้องค์กรปกครอง		

ส่วนท้องถิ่นดำเนินการขัดกับมาตรา	87	หรือไม ่ เช่น เมื่อ พ.ศ. 2544 มีบันทึกสำนักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลและสถาบัน

 20  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการตามโครงการจัดหาที่อยู่

อาศัยให้แก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขเสร็จที่ 156/2550 



2�2 นวัตกรรมการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การศึกษาในการผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย เลขเสร็จที่ 647/2544 ที่สำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) ได้ขอหารือว่าการขออนุญาตผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทเพื่อ

จำหน่าย ที่ดำเนินการตามมาตรา 68(11) ของพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร  

ส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ว่าจะขัดต่อมาตรา 87 หรือไม่ เนื่องจาก อย. ต้องเป็นผู้พิจารณา

การขออนุญาตผลิตน้ำดื่มตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง  

ที่เกี่ยวข้อง21   

 4)ข้อจำกัดในการเลือกรูปแบบของกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคม

  การเลือกรูปแบบของกิจการพาณิชย์ถูกจำกัดด้วยกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น ทำให้ อปท.มีทางเลือกในการเลือกรูปแบบที่จำกัดและกฎหมายและระเบียบบางมาตรา  

ก็ขาดความสมเหตุสมผลในการกำหนดรูปแบบของกิจการพาณิชย์ที่อปท. สามารถจัดตั้งได้เช่น  

 < รูปแบบของกิจการพาณิชย์ขึ้นอยู่กับประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยไม่คำนึงถึงปัจจัยอื่น โดยการกำหนดรูปแบบกิจการพาณิชย์ขึ้นกับกฎหมาย  

จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทซึ่งสามารถกำหนดรูปแบบกิจการ

พาณิชย์แตกต่างกันเช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถดำเนินการได้ถึง   

4 รูปแบบ (ลงทุนด้วยตนเอง การจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นใหม่ สหการ และเอกชน  

ร่วมลงทุน) หรือเทศบาลที่ก่อตั้งได้ 4 รูปแบบ (ดำเนินการด้วยตนเอง ก่อตั้ง  

ในบริษัทหรือถือหุ้นในบริษัทเกินร้อยละ 50 ก่อตั้งสหการ และเอกชนร่วมทุน)   

ต่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลได้เพียง 2 รูปแบบ (การดำเนินการด้วยตนเองและ

เอกชนร่วมลงทุน) หรือเมืองพัทยาที่ก่อตั้งได้ 3 รูปแบบ (ดำเนินการด้วยตนเอง   

ก่อตั้งสหการ และเอกชนร่วมทุน) โดยไม่ได้พิจารณาจากปัจจัยความพร้อมของ อปท. 

แต่ละแห่งในด้านอื่นเช่น งบประมาณ บุคลากร ฯลฯ 

 < การขาดความสมเหตุสมผลในการจำกัดรูปแบบกิจการพาณิชย์จนทำให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินกิจการพาณิชย์บางรูปแบบเช่น กรณีเมือง

พัทยาพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 มาตรา 64 

และมาตรา 70 (4) ไม่ได้กำหนดให้เมืองพัทยาสามารถจัดตั้งกิจการพาณิชย์รูปแบบ

บริษัทแต่มาตรา 49 (1) และ (2) ของพระราชบัญญัติฯ ได้กล่าวถึงกรณีที่เมือง

พัทยาสามารถถือหุ้นในบริษัทได้22 ทั้งที่เมืองพัทยามีประชากร ฐานะทางการคลัง 

 21  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่อง อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลและสถาบัน  

การศึกษาในการผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย เลขเสร็จที่ 647/2544  

  อย่างไรก็ตามสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามิได้พิจารณาข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยาว่าองค์การบริหารส่วนตำบลได้ขัดกับมาตรา 87 หรือไม่ ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่างทาง อย.   

มีอำนาจหน้าที่เพียงพิจารณาออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เท่านั้น ส่วนการพิจารณาว่า  

การดำเนินกิจการนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เป็นปัญหาที่ต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงเป็นกรณีๆ ไป และอยู่ใน

อำนาจการพิจารณาขององค์กรอื่น 

 22  แม้มาตรา 49 (11) และ (2) ได้กล่าวถึงการถือหุ้นในบริษัทของเมืองพัทยา แต่มาตรานี้ไม่ได้มีสาระสำคัญ

เกี่ยวกับการดำเนินกิจการพาณิชย์แต่มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อห้ามที่ไม่ให้นายกเมืองพัทยาและรองนายกเมืองพัทยา  



นวัตกรรมการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2�3

และศักยภาพเทียบเท่าเทศบาลนครที่สามารถก่อตั้งบริษัทหรือถือหุ้นในบริษัทได้ 

  ส่วนการเลือกรูปแบบกิจการเพื่อสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทำได้โดย

ไม่มีข้อจำกัดเพราะมิได้กำหนดข้อห้ามการจัดตั้งมูลนิธิแต่ประการใด เช่น รูปแบบสหกรณ์ตาม  

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 รูปแบบมูลนิธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และ  

กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนมูลนิธิ การดำเนินกิจการ และการทะเบียนมูลนิธิ พ.ศ. 2545  

 5)ขอ้จำกดัการจดัตัง้และถอืหุน้ในบรษิทัจำกดัขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

  กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้กรุงเทพมหานคร องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด และเทศบาลสามารถจัดตั้งหรือถือหุ้นในบริษัทเพื่อดำเนินกิจการพาณิชย์ได้ตามมาตรา 

94 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ข้อ 7 ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินกิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2541 และ

มาตรา 57 ตรี ของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แต่ในทางปฏิบัติไม่มีองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นประเภทใดที่ดำเนินการจัดตั้งบริษัทหรือถือหุ้นในบริษัทเพื่อดำเนินกิจการพาณิชย์ 

  แม้ว่าจะมีกรณียกเว้นคือการดำเนิน “วิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร” โดยบริษัท 

กรุงเทพธนาคม จำกัด ของกรุงเทพมหานครที่จัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยใช้ชื่อ

บริษัท สหสามัคคีค้าสัตว์ จำกัด เพื่อดำเนินกิจการโรงฆ่าสัตว์ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2498   

ที่เทศบาลนครกรุงเทพมหานครเป็นเพียงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีบุคคลสำคัญในยุคนั้นร่วมกันถือหุ้น  

ในกิจการดังกล่าวทำให้การดำเนินงานของบริษัทไม่ถูกขัดขวางจากภาครัฐโดยพฤตินัย23 แต่การ

ดำเนินงานที่ขาดทุนและมีการทุจริตจึงมีการแก้ไขการดำเนินกิจการโดยกรุงเทพมหานครได้เพิ่มทุน

จดทะเบียนและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยเปลี่ยนชื่อกิจการเป็นบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัดในวันที่ 

15 กันยายน พ.ศ. 2537 (ธนะพรพันธุ์ 2523, 26-41 และ มติชนออนไลน์ 2555) ซึ่งการเข้ามา

ควบคุมกิจการบริษัทกรุงเทพธนาคมของกรุงเทพมหานครจึงเป็น “อุบัติเหตุ” มากกว่าการริเริ่มอย่าง

เป็นระบบ 

  โดยข้อจำกัดในการจัดตั้งและถือหุ้นในบริษัทจำกัดเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น 

(ดัดแปลงจากนัยนา อินทจักร์ 2553 และเพิ่มเติมโดยผู้เขียน) 

 < การจัดตั้งบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แม้ว่ากฎหมายจัดตั้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ

ต้องดำเนินการ 

  มาตรา 49 นายกเมืองพัทยาและรองนายกเมืองพัทยาต้องไม่กระทำการอย่างใด อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

  (1) ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในการพาณิชย์ของเมืองพัทยา หรือ บริษัทที่เมืองพัทยาถือหุ้น   

เว้นแต่ตำแหน่งที่ต้องดำรงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

  (2) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่ทำกับเมืองพัทยา หรือการพาณิชย์ของเมือง

พัทยา หรือบริษัทที่เมืองพัทยาถือหุ้น..... 
 23  เช่น พลตรีประภาส จารุเสถียร และสมาชิกในครอบครัวจารุเสถียรและครอบครัวกิตติขจร ที่ถือหุ้นในบริษัท

จนถึง พ.ศ. 2507 โดยเทศบาลนครกรุงเทพมหานครและเทศบาลนครธนบุรีกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน พ.ศ. 2508 



2�� นวัตกรรมการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลสามารถจัดตั้งบริษัทได้ แต่วิธีการจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยนั้นต้องดำเนิน

การตามที่กำหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 3 เอกเทศสัญญา 

ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท อย่างไรก็ตามมาตรา 1097 กำหนดให้ “บุคคลใดๆ 

ตั้งแต่สามคนขึ้นไปจะเริ่มก่อการและตั้งเป็นบริษัทจำกัดก็ได้ โดยเข้าชื่อกันทำหนังสือ

บริคณห์สนธิ และกระทำการอย่างอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้” ทำให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานะเป็น “นิติบุคคล” ไม่สามารถจัดตั้งบริษัทได้24 

 < การกำหนดวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ดำเนินกิจการค้าขายเกี่ยวกับ

สาธารณูปโภคเท่านั้น ในกรณีของเทศบาลและกรุงเทพมหานครกฎหมายได้จำกัด

ประเภทของบริการสาธารณที่กิจการพาณิชย์ดำเนินการได้ตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2494 มาตรา 57 ตรี และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 94(1)  ซึ่งการจำกัดประเภทบริการสาธารณะ

ส่งผลต่อการขยายภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจำกัดประเภท

ของบริการสาธารณะทีเอกชนอาจจะสนใจเข้ามาร่วมลงทุนในการดำเนินกิจการ

พาณิชย์ 

 < การกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นและการร่วมหุ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในบริษัทที่เป็นกิจการพาณิชย ์เนื่องจากการจัดตั้งบริษัทหรือถือหุ้นในบริษัทของ

เทศบาลตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2494 มาตรา 57 ตร ีและกรงุเทพมหานคร 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 94 

ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องถือหุ้นเป็นมูลค่าเกินร้อยละห้าสิบของทุน

ที่บริษัทจดทะเบียน โดยในกรณีของเทศบาลนั้นสามารถนับหุ้นของเทศบาลอื่น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล หรือสุขาภิบาลที่ถือหุ้นใน

บริษัทมารวมกันให้เกินร้อยละ 50 ได้ ในขณะที่กรุงเทพมหานครสามารถนับรวมหุ้น

ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจที่ถือหุ้น

รวมกันในบริษัทได้ ในขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ได้มีข้อกำหนดเรื่อง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  

   เป็นที่น่าสังเกตว่าข้อกำหนดการถือครองหุ้นที่ให้นับรวมเอาหน่วยงานของรัฐอื่นๆ 

ในบริษัทที่เป็นกิจการพาณิชย์มีความลักลั่นเนื่องจาก กรณีของเทศบาลนั้นให้นับรวม

เฉพาะหุ้นที่ถือโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบที่กำหนดเท่านั้น (เทศบาล 

องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสุขาภิบาล) แต่ไม่กำหนด

ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นที่มีศักยภาพพอในการ

เข้ามาถือหุ้นร่วมกับเทศบาลเช่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา หรือหน่วยงาน

ของรัฐที่ไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่น ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และ

รัฐวิสาหกิจ แตกต่างจากกรณีของกรุงเทพมหานครได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานของรัฐ 

(ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ) ที่นอกเหนือจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นสามารถนับหุ้นรวมกันได้โดยไม่มีข้อจำกัด 

 24  ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมการสัมมนากลุ่มเมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 
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   นอกจากนี้การกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่บริษัท

จดทะเบียนก็สร้างภาระให้กับท้องถิ่นที่ต้องหาเงินลงทุนเพื่อเข้ามาถือหุ้นในบริษัทให้

ได้ตามสัดส่วนที่กำหนด นอกจากนี้ยังอาจเป็นการกีดกันการระดมทุนเพื่อเข้าหุ้นกับ

ภาคเอกชนต่างๆ ที่อาจมีเงินลงทุนสูงแต่ไม่สามารถถือหุ้นรวมกันได้เกินร้อยละ 50 

ของทุนจดทะเบียน แม้ว่าการกำหนดสัดส่วนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องถือหุ้น

ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จะมีจุดประสงค์เพื่อให้บริษัทยังอยู่ภายใต้การควบคุมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและป้องกันไม่ให้เกิดการเข้าครอบครองกิจการจากภาค

เอกชน25 แต่ในทางปฏิบัติแล้วมีบริษัททั้งของภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก  

ที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจจะไม่ได้ถือครองหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน แต่

ก็สามารถควบคุมการดำเนินกิจการภายใต้ทิศทางของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ หรือภาครัฐ

และภาคเอกชนที่มีหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 50 ก็สามารถเป็นพันธมิตรในการกำหนด

ทิศทางของบริษัทได้เช่นกัน เป็นต้น 

 < การขาดระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้งและถือหุ้นในบริษัทของ

ท้องถิ่นแม้ว่ากฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้กรุงเทพมหานคร 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลสามารถจัดตั้งและถือหุ้นในบริษัทได้ แต่เป็น

ที่น่าสังเกตว่าไม่เคยมีการตราระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติใดๆ เกี่ยวกับการจัดตั้งหรือ

ซื้อหุ้นเพื่อรองรับความในกฎหมายเลย แตกต่างจากกรณีการซื้อและขายหุ้นของ  

ส่วนราชการที่มีการกำหนดแนวทางไว้อย่างชัดเจนในระเบียบกระทรวงการคลัง  

ว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ พ.ศ. 2535 ที่ออกตามมาตรา 24 

วรรค 5 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ซึ่งส่วนราชการตาม

ระเบียบฯ ตัวนี้ไม่ครอบคลุมถึงรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น26 

 25  การกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน สอดคล้องกับนิยามความหมายของ

รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 4 ที่กำหนดให้  

  (ก) องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ 

  (ข) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 

  (ค) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก) และ/หรือ (ข) มีทุนรวม  

อยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 

  (ง) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ค) และ/หรือ (ก) และ/หรือ   

(ข) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 

  (จ) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ง) และ/หรือ (ก) และ/หรือ   

(ข) และ/หรือ (ค) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
 26  “ส่วนราชการ” ตามระเบียบนี้หมายถึง “ส่วนราชการ” ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 

โดยมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติฯ กำหนดให้ “ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวง

การเมืองที่มีฐานะเทียบเท่า สำนักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ แต่ไม่รวมตลอดถึงรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน  

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 



2�� นวัตกรรมการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 < การดำเนินงานในรูปของบริษัทจำกัดต้องอาศัยการบริหารงานโดยคณะกรรมการ  

ที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง เนื่องจากบริษัทจำกัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ถือหุ้นนั้น 

อาจมีแนวโน้มที่อาจแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัทจำกัดจากพนักงานหรือ

ข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ใกล้ชิดกับผู้บริหารท้องถิ่นที่อาจไม่

ได้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถในการบริหารงานเชิงธุรกิจ27  

 < ปัญหาความขัดกันแห่งผลประโยชน์จากการจัดตั้งหรือถือหุ้นในบริษัท 

เนื่องจากการจัดตั้งบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1097 

กำหนดให้ “บุคคลใดๆ ตั้งแต่สามคนขึ้นไปจะเริ่มก่อการและตั้งเป็นบริษัทจำกัดก็ได้” 

ดังนั้นจึงต้องอาศัยบุคคลธรรมดาในการจัดตั้งบริษัท ซึ่งผู้บริหารและข้าราชการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อาจต้องเป็นบุคคลในการจัดตั้งหรือไปเป็นกรรมการ  

ในบริษัทของท้องถิ่นช่วงก่อตั้ง อาจมีความเสี่ยงจากปัญหาความมีส่วนได้ส่วนเสีย  

ในการจัดตั้งหรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดของท้องถิ่น เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 

กำหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  

ที่เข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่

เป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี28   

 27  ปัญหาในลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับการตั้งคณะกรรมการในรัฐวิสาหกิจในปัจจุบัน 

 28  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 หมวด 9   

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  

  มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดำเนินกิจการดังต่อไปนี้ 

  (1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่  

ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจ กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี 

  (2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของ

รัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี 

  (3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ

ส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญา กับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น   

อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นใน  

ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือ เข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 

  (4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่

ภายใต้การกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือ ปฏิบัติหน้าที่

ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์  

ส่วนรวม หรือประโยชน์ ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าทีข่องรัฐผู้นั้น 

  เจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ 

ป.ป.ช.กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  เจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ 

ป.ป.ช.กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  ให้นำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามวรรคสอง โดยให้ถือว่า  

การดำเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการ ดำเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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จากข้อจำกัดทางกฎหมายอาจทำให้ผู้บริหารและข้าราชการขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้นกับตน 

 < การไม่อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นใหม่ในรูปของ

บริษัทจำกัดได้แม้ว่าจะกำหนดลักษณะการลงทุนในรูปของบริษัท พบว่ามี  

ช่องว่างทางกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ให้อำนาจท้องถิ่นจัดตั้ง

บริษัทด้วยตนเอง แม้ว่ามีระเบียบรองรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกิจการ

พาณิชย์ในรูปแบบบริษัทจำกัด คือ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 

2540 ไม่ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจในการตั้งนิติบุคคล แต่ของ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินกิจการพาณิชย์ขององค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2541 กลับระบุลักษณะของการลงทุนกิจการพาณิชย์ที่ให้จัดตั้ง

นิติบุคคลขึ้นใหม่ได ้

  จากปัญหาการจัดตั้งบริษัทจำกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าเมื่อ พ.ศ. 2555 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองมีมติให้จัดตั้งบริษัท บริหารจัดการยางพาราภาคตะวันออก จำกัด 

เพื่อดำเนินการจัดตั้งตลาดกลางยางพารา ตามความในมาตรา 6 มาตรา 50 และมาตรา 76 ของ  

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และข้อ 7 (3) ของระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยการดำเนินกิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 254129 แต่องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดระยองได้รับข้อท้วงติงจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่เห็นว่า  

ไม่สามารถทำได้เพราะ พระราชบัญญัติฯและระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ไม่ได้กำหนดให้องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจในการตั้งนิติบุคคลแม้ว่าระเบียบของกระทรวงมหาดไทยฯ จะระบุ

ลักษณะของการลงทุนกิจการพาณิชย์ที่ให้จัดตั้งนิติบุคคลขึ้นใหม่  ซึ่งมติของคณะกรรมการ

พิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ 1 ก็มีความเห็นสอดคล้องกับข้อเสนอของ สตง. 

ที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นใหม่และการจัดตั้ง

นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะกระทำได้ก็แต่บุคคลธรรมดาเท่านั้น30 

 29  ข้อ 7  ข้อบัญญัติเกี่ยวกับกิจการพาณิชย์ อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 

  (3) ลักษณะการลงทุน ให้ระบุลักษณะของการลงทุนกิจการพาณิชย์ เช่น ลงทุนเอง หรือจัดตั้งนิติบุคคล  

ขึ้นใหม่ หรือในรูปของสหการ หรือเอกชนร่วมลงทุน 
 30  รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ 1 ครั้งที่ 29/2555 

วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2555 
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กล่องข้อความที่19:การไม่อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้ง

นิติบุคคลขึ้นใหม่ได้แม้ว่าจะกำหนดลักษณะการลงทุนในรูปของบริษัท

เอกสาร:รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวง

มหาดไทยคณะที่1ครั้งที่29/2555วันจันทร์ที่30เมษายน2555

กรณี:การจัดตั้งตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออกขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดระยอง

ด้วยเหตุที่สำนักงานการตรวจเงินภูมิภาคที่ 2 (จังหวัดชลบุรี) ได้มีหนังสือถึงปลัด

กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ได้สำรวจข้อมูลทั่วไปโครงการจัดตั้งตลาดกลางยางพารา

ภาคตะวันออก ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พบข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออก โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้มี  

คำสั่งที่ 475/2551 ลงวันที่ 1 เมษายน 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการตลาดกลาง  

ยางพาราภาคตะวันออก จังหวัดระยอง เข้ามาบริหารจัดการตลาดยางพาราภาค  

ตะวันออกและทำการจัดตั้งบริษัท บริหารจัดการยางพาราภาคตะวันออก จำกัด   

โดยสำนักงานการตรวจเงินภูมิภาคที่ 2 มีความเห็นว่า 

1) นิติบุคคลจะมีได้ก็แต่โดยอำนาจแห่งกฎหมายจัดตั้งขึ้น โดยจดทะเบียนตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือจัดตั้งตามพระราชบัญญัติ แต่ตามพระราช

บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ. 2540 หมวด 4 เรื่องอำนาจหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ได้ให้อำนาจองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดตั้ง

นิติบุคคลได้  

2) แม้จะมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินกิจการพาณิชย์ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2541 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถ

ดำเนินกิจการพาณิชย์ได้โดยวิธีดำเนินการเองหรือจัดตั้งเป็นนิติบุคคลขึ้นใหม่ได้ แต่เมื่อ

ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดกำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจตั้งนิติบุคคลได้ 

การที่ระเบียบดังกล่าวกำหนดอำนาจให้กระทำได้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้การ

ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินกิจการพาณิชย์ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2541 เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อมีการจัดตั้ง

บริษัท บริหารจัดการยางพาราภาคตะวันออก จำกัด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระยอง เป็นการดำเนินการโดยไม่มีอำนาจจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมา  

แต่ต้น 

คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวคือ เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แล้วไม่มีบทบัญญัติใดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ในการจัดตั้งนิติบุคคล มีแต่เพียงการให้อำนาจดำเนินกิจการพาณิชย์ตามบทบัญญัติ
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มาตรา 50 และมาตรา 76  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินกิจการ

พาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2541 ที่ออกตามความในบทบัญญัติ  

ดังกล่าวได้กำหนดให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ประสงค์จะดำเนินกิจการพาณิชย์  

จะต้องนำเสนอเป็นข้อบัญญัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้อบัญญัติเกี่ยวกับ

กิจการพาณิชย์ต้องมีสาระสำคัญตามความในข้อ 7 ของระเบียบดังกล่าว ซึ่งอย่างน้อย

ต้องมีสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องลักษณะการลงทุน ให้ระบุลักษณะของการลงทุนกิจการ

พาณิชย์ เช่น ลงทุนเอง หรือจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นใหม่ หรือในรูปของสหการ หรือเอกชน

ร่วมลงทุน รวมทั้ง สัดส่วนของการถือหุ้นในกิจการพาณิชย์ดังกล่าวด้วย เห็นได้ว่า 

กฎหมายและระเบียบดังกล่าวมีเจตนารมณ์ให้องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด  

มีอำนาจดำเนินกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ซึ่งเป็นการดำเนินการที่มีผลประโยชน์

ในธุรกิจ เพื่อความเป็นอิสระ ความคล่องตัว และความมีประสิทธิภาพในการ

บริหารงานอย่างเอกชน แต่มิได้กำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัด

ตั้งนิติบุคคลขึ้นใหม่ แล้วดำเนินการบริหารจัดการเองทั้งหมดแต่อย่างใดดังนั้น 

การจัดตั้งบริษัท บริหารจัดการยางพาราภาคตะวันออก จำกัด ขององค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัดระยอง จึงเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย  อีกทั้งการ

จัดตั้งนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะกระทำได้ ก็แต่บุคคล

ธรรมดาเท่านั้น 

      

3.�.2.ศักยภาพการดำเนินกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

 ผู้วิจัยเห็นว่าการดำเนินกิจการพาณิชย์ท้องถิ่นของไทยนอกจากจะมีข้อจำกัดทางกฎหมายที่

เป็นปัจจัยหลักต่อการบั่นทอนศักยภาพของการดำเนินกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคม แต่ก็มี

สาเหตุจากศักยภาพในตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองด้วยเช่น          

 1)การเลือกรูปแบบกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคม

  จากการสำรวจผู้วิจัยพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยส่วนใหญ่ยังดำเนินกิจการ

พาณิชย์ในรูปแบบการดำเนินงานด้วยตนเองภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นเพราะเป็นรูปแบบเดียวที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการมายาวนานและสามารถ

ทำได้โดยทันที เนื่องจากการจัดตั้งกิจการพาณิชย์ในรูปแบบอื่นทั้งแบบบริษัทจำกัดที่เป็นนิติบุคคล

เอกชนและองค์กรที่เป็นนิติบุคลมหาชนไม่สามารถทำได้เพราะข้อจำกัดทางกฎหมาย จึงทำให้วิธีการ

บริหารงานกิจการพาณิชย์ยังมีลักษณะความเป็นราชการที่ยึดถือกฎระเบียบ ขาดความคล่องตัว   

และขาดการร่วมมือหรือร่วมทุนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคเอกชน ส่วนกิจการพาณิชย์  

ในรูปแบบบริษัทจำกัดกลับมีเพียงแห่งเดียวคือบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัดที่ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2498  

  ส่วนรูปแบบกิจการเพื่อสังคม แม้ว่าปัจจุบันกฎหมายไม่ได้ระบุข้อห้ามให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นรูปแบบกิจการเพื่อสังคมเช่น 1). รูปแบบสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 
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2542 กับ 2). รูปแบบมูลนิธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎกระทรวงว่าด้วยการจด

ทะเบียนมูลนิธิ การดำเนินกิจการ และการทะเบียนมูลนิธิ พ.ศ. 2545 แต่จากการสำรวจพบว่า

กิจการเพื่อสังคมในรูปแบบสหกรณ์และมูลนิธิมีการดำเนินงานน้อยมากอาจเป็นเพราะต้อง

ท้องถิ่นไทยยังไม่มีประสบการณ์การดำเนินกิจการเพื่อสังคมและต้องดำเนินการจัดตั้งผ่าน

กฎหมายที่ขาดความคุ้นเคย 

  ส่วนกิจการเพื่อสังคมของท้องถิ่นที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ก็เป็นการดำเนินงานโดยมี  

จุดประสงค์เพื่อแก้ไขอุปสรรคจากกฎระเบียบของทางราชการที่ไม่เอื้อต่อการจัดบริการสาธารณะและ

เพิ่มความคล่องตัว โดยอาจไม่ได้ให้ความสำคัญในการหารายได้ในการดำเนินงานของกิจการ31 เช่น 

มูลนิธิตากสินระยองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองตั้งเพื่อให้โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

สามารถว่าจ้างผู้ที่มีความสามารถผ่านมูลนิธิโดยจ่ายค่าตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าที่ราชการกำหนด 

เป็นต้น หรือเป็นกิจการที่มิได้ดำเนินงานเพื่อจัดบริการสาธารณะโดยตรงเช่น การตั้งสหกรณ์  

ออมทรัพย์เพื่อการระดมเงินทุนและหารายได้ในรูปของเงินปันผลแก่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิก ตัวอย่างเช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี จำกัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบล

สุรินทร์ จำกัด  

 2)การคดิสรา้งสรรค์“ประเภทบรกิารสาธารณะ”ของการดำเนนิกจิการพาณชิย์

  จากการสำรวจของคณะผู้วิจัยเกี่ยวกับประเภทของบริการสาธารณะที่ท้องถิ่นสนใจ

ดำเนินการเป็นกิจการพาณิชย์ พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนใจดำเนินกิจการพาณิชย์ตลาด

มากที่สุด จำนวน 100 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.3 รองลงมาลำดับสอง คือ โรงรับจำนำ จำนวน   

97 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.9 ลำดับสาม คือ โรงฆ่าสัตว์ จำนวน 59 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.8 ลำดับสี่ 

คือ ประปา จำนวน 53 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7 และลำดับห้าคือ บ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 44 แห่ง   

คิดเป็นร้อยละ 5.8 ดังแผนภูมิที่ 7 จากผลสำรวจนี้สะท้อนถึงกรอบคิดกิจการพาณิชย์ที่ค่อนข้างจำกัด

อยู่กับกิจการพาณิชย์ประเภทดั้งเดิมตั้งแต่มีการตรากฎหมายให้เทศบาลสามารถจัดทำเทศพาณิชย์

เช่น ตลาด โรงฆ่าสัตว์ ประปา การบำบัดน้ำเสีย โรงรับจำนำ เป็นต้น ทำให้การสร้างสรรค์ประเภท

กิจการพาณิชย์ใหม่ ๆ ที่นอกเหนือไปจากผลสำรวจมีไม่มากนัก อย่างไรก็ตามด้วยข้อจำกัดของ

กฎหมายดังที่กล่าวไปตอนต้นก็ทำให้ท้องถิ่นที่สร้างสรรค์ประเภทกิจการพาณิชย์แบบใหม่ก็ไม่

สามารถดำเนินการได้ในทางปฏิบัติ 

 31  ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมการสัมมนากลุ่มเมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 
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แผนภูมิที่7: กิจการพาณิชย์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนใจดำเนินการ 

หน่วย: ร้อยละ (จำนวน) 

ที่มา: คณะผู้วิจัย 

          

  ผู้วิจัยเห็นว่าการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยยังมีปัญหาในการกำหนดประเภท

บริการสาธารณะเพื่อดำการแบบกิจการพาณิชย์หรือกิจการเพื่อสังคม “แคบเกินไป” ทำให้มีบริการ

สาธารณะจำนวนมากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการในรูปแบบกิจการพาณิชย์ก็ยัง

ดำเนินการฐานะหน่วยงานหนึ่งในโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 

กรุงเทพมหานครถือว่ากิจการการระบายน้ำเสีย หรือการกำจัดขยะของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูลเป็น

หน้าที่ของสำนักการระบายน้ำและสำนักสิ่งแวดล้อม โดยไม่ถือว่าสองหน่วยงานนี้เป็นกิจการพาณิชย์

ของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น  

 3)ข้อจำกัดด้านศักยภาพทางการคลังและงบประมาณ

  เนื่องจากการดำเนินกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ควรดำเนินการได้ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมทางด้านการคลังและ  

งบประมาณ เช่น งบประมาณการจัดตั้งและลงทุนในกิจการพาณิชย์ ระบบการจัดการด้านการเงินและ

งบประมาณที่มีประสิทธิภาพและวัดผลได้ ความสามารถด้านการเงิน การคลัง การบัญชีและ

เศรษฐศาสตร์ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  

  อย่างไรก็ตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขาดความสามารถทางการคลังและ  

งบประมาณและยังต้องได้รับการช่วยเหลือทางเทคนิคมีอยู่จำนวนมาก ผู้ ให้ข้อมูลบางท่าน  

ตั้งข้อสังเกตว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กหลายแห่งอาจขาดความพร้อมในการดำเนิน
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กิจการพาณิชย์ที่มีต้องอาศัยทักษะทางการคลังและงบประมาณ เพราะการดำเนินงานด้านทาง  

การคลังและงบประมาณปกติก็ยังประสบปัญหาอยู่ เช่น ไม่สามารถปิดงบการเงินขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กอย่างองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น32   

 4)ข้อจำกัดด้านความสามารถของการดำเนินธุรกิจและความชำนาญ

เฉพาะทางของการจัดบริการสาธารณะ

  เนื่องจากการดำเนินกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ควรดำเนินงานให้สามารถพึ่งพาตนเองได้เพื่อลดภาระทางงบประมาณของภาครัฐและท้องถิ่นและ  

เพิ่มความคล่องตัวในการจัดบริการสาธารณะ ท้องถิ่นจึงต้องอาศัยองค์ความรู้และเทคนิคของการ

ดำเนินงานทางธุรกิจเพื่อให้การดำเนินงานสามารถทำได้อย่างราบรื่นเช่น การเงินและการบัญชี   

การบริหารงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง การบริหาร

องค์การ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้เรื่องการบริหารแบรนด์ (Brand) ฯลฯ นอกจากนี้

บริการสาธารณะแต่ละประเภทต้องอาศัยเทคนิคและความชำนาญเฉพาะทางเพื่อดำเนินการตัวอย่าง

เช่น การทำกิจการประปาต้องมีความรู้ทางด้านการบริหารจัดการน้ำและชลประทาน วิศวกรรม

ก่อสร้าง การจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำ ฯลฯ ดังนั้นความสามารถของการดำเนินธุรกิจและความ

ชำนาญเฉพาะทางของการจัดบริการสาธารณะจึงเป็นเงื่อนไขจำเป็นของการดำเนินกิจการพาณิชย์

และกิจการเพื่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่การดำเนินกิจการเพื่อสังคมก็มีหลักคิดเฉพาะที่ให้

ความสำคัญกับการดำเนินงานเพื่อสังคม/ชุมชน เน้นการมีส่วนร่วม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

  อย่างไรก็ตามองค์ความรู้ทางธุรกิจยังเป็นสิ่งที่ระบบบริหารงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ  

ทั้งของส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นยังขาดความคุ้นเคย เนื่องจากความเคยชินในการบริหารงานภาครัฐ

ที่ต้องอาศัยอำนาจหน้าที่ตามกฎระเบียบเป็นหลักและมิได้ดำเนินงานที่ต้องอาศัยการแข่งขันกับ  

หน่วยงานอื่น ดังนั้นการฝึกอบรมเพิ่มเติมทักษะและองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจต่อ  

เจ้าหน้าที่รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินงานหรือกำกับดูแลกิจการพาณิชย์ การจัดทำ

บริการสาธารณะ หรือการบริหารงานภายในขององค์กร ตัวอย่างเช่น การมีนักเศรษฐศาสตร์ที่มี  

ความรู้ในการประเมินและพยากรณ์อนาคตของการดำเนินโครงการพัฒนาซึ่งในขณะนี้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเกือบทั้งหมดแทบไม่มีผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องนี้33 เป็นต้น โดยการฝึกอบรม

ควรตระหนักถึง “ทางสองแพร่ง” ระหว่างการดำเนินงานเพื่อผลกำไรสูงสุดของการดำเนินธุรกิจกับ

การทำเพื่อประโยชน์ของสังคม/ชุมชนไปควบคู่กัน          

 5)ข้อจำกัดด้านการบริหารงานบุคคลของกิจการพาณิชย์

  เนื่องจากกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยมักมีรูปแบบการดำเนินงาน

ด้วยตนเองจึงมีข้อจำกัดในการบริหารงานบุคลากรที่ดำเนินงานในกิจการพาณิชย์ เช่น 

 32  ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมการสัมมนากลุ่มเมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 
 33  ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมการสัมมนากลุ่มเมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 
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 < การเพิ่มอัตรากำลัง เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 มาตรา 35 ที่กำหนดให้การจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของข้าราชการ 

พนักงานส่วนท้องถิ่นที่จ่ายจากเงินรายได้ต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณ  

รายจ่ายประจำปี ทำให้กรอบอัตรากำลังในการจ้างบุคลากรถูกจำกัดด้วยงบประมาณ

โดยปริยาย โดยหนังสือมท 0809.2/4561 ของสำนักพัฒนาระบบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ท.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตอบข้อหารือต่อ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับการกำหนดกรอบอัตรากำลังการจ้าง  

พนักงานจ้างใหม่ เพื่อดำเนินกิจการเดินรถประจำทางที่เป็นกิจการพาณิชย์และได้ตั้ง

งบประมาณรายจ่ายจากงบเฉพาะการนั้น เงินเดือนและค่าจ้างพนักงานในกรณีนี้  

ต้องนำมาคำนวณรวมกับเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลหรือไม่ ซึ่งทาง

สำนักงานก.ท. เห็นว่ากิจการเดินรถประจำทางซึ่งตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ

การถือเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีประเภทหนึ่ง จึงทำให้เงินเดือนหรือ  

ค่าตอบแทนพนักงานที่ดำเนินกิจการรถประจำทางต้องนำมาคำนวณกับเงินเดือน  

ค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาล เพื่อพิจารณาว่ามีจำนวนเกินกว่าร้อยละที่กำหนด

ในมาตรา 3534  

 < ปัญหาการจ่ายค่าตอบแทนที่ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ เนื่องจากกิจการ

พาณิชย์ที่มีรูปแบบการดำเนินงานด้วยตนเอง ประสบปัญหาในการเชิญชวนผู้มีความ

สามารถหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะมาร่วมงานในกิจการพาณิชย์ เนื่องจากต้องจ่าย  

ค่าตอบแทนตามอัตราเงินเดือนและค่าจ้างที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหาร

งานบุคคลส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอัตราเท่ากับหรือต่ำกว่าค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็น

ข้าราชการพลเรือนของส่วนกลาง ซึ่งจากการประชุมกลุ่มของผู้วิจัยพบว่าผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจ่ายค่าจ้างพนักงานเดือนละ 15,000 บาท หรือ  

ต่ำกว่าทำให้ไม่ดึงดูดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ (เช่น แพทย์) หรือจ้าง  

ผู้บริหารมืออาชีพเพื่อบริหารกิจการพาณิชย์ เป็นต้น35          

3.�.3ข้อจำกัดจากเจตนารมณ์ทางการเมือง

 จากการสำรวจโดยคณะผู้วิจัยว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสนใจหรือ

มีแผนการดำเนินกิจการพาณิชย์ไม่มากนัก โดยผลการศึกษาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนใหญ่ จำนวน 369 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 49 ไม่สนใจดำเนินกิจการพาณิชย์ และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จำนวน 275 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.5 สนใจดำเนินกิจการพาณิชย์ และเมื่อเมื่อ

พิจารณาแยกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนใหญ่ 

จำนวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 48.8 เทศบาลส่วนใหญ่ จำนวน 312 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 47.4 และ

องค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่ จำนวน 37 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 69.8 ไม่สนใจดำเนินกิจการ

 34  หนังสือ มท 0809.2/4561 ของสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ท.)   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 35  ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนากลุ่มย่อยเมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 



2�� นวัตกรรมการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พาณิชย์ ขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 41.5 เทศบาล จำนวน 

243 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.9 และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.4 

สนใจดำเนินกิจการพาณิชย ์

แผนภูมิที่8: จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจดำเนินกิจการพาณิชย์ ทั้งจำนวนรวมและ

แยกตามประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วย: ร้อยละ (จำนวน) 

ที่มา: คณะผู้วิจัย 

 

 การขาดความสนใจต่อการดำเนินกิจการพาณิชย์ผู้วิจัยเห็นว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการ

ขาดเจตนารมณ์ทางการเมืองควบคู่ไปกับข้อจำกัดทางกฎหมายข้อจำกัดด้านการบริหาร

และโครงสร้างรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 4 ด้านคือ          

 1)การหารายไดจ้ากกจิการพาณชิยอ์าจสง่ผลตอ่ความนยิมของผูบ้รหิารทอ้งถิน่

  เนื่องจากการเก็บค่าบริการของกิจการพาณิชย์ที่กระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชน

และอาจลดความนิยมของผู้สมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่ เช่น ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น ทำให้ท้องถิ่น  

อาจไม่ได้รับรายได้ที่ควรได้อย่างแท้จริงและท้องถิ่นอาจต้องแบกรับต้นทุนการดำเนินงานทดแทน           

 2)ท้องถิ่นมีโครงสร้างรายได้ที่พึ่งพาเงินอุดหนุนจากภาครัฐมากเกินไป

  เนื่องจากสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยมากกว่าร้อยละ 40 มาจาก

เงินอุดหนุนของรัฐบาล ทำให้วิธีการทำงานด้านการหารายได้ของผู้บริหารท้องถิ่นอาจให้ความสำคัญ

กับการ “วิ่งเต้นของบประมาณ” จากหน่วยงานรัฐส่วนกลางจนกลายเป็น “วิธีคิดหรือเจตนารมณ์หลัก

ของการบริหารงานท้องถิ่น” มากกว่าการสร้างรายได้ของตนเอง นอกจากนี้งานของบประมาณจาก

ภาครัฐยังจะช่วยชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปของรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บด้วยตนเอง เพราะการเก็บหรือ
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เปลี่ยนแปลงในอัตราการเก็บรายได้ประเภทนี้จะส่งผลต่อความนิยมทางการเมือง ทั้งรายได้จาก

กิจการพาณิชย์ ค่าธรรมเนียม หรือภาษีที่ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บเองได้           

 3)มองว่าการ“ขาดทุนเพื่อประชาชนคือเรื่องจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้”

  การดำเนินบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมากดำเนินงาน  

ในลักษณะที่ขาดทุนหรือได้กำไรน้อยเพื่อประโยชน์สาธารณะและไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน

เช่น การคิดค่าน้ำประปาในราคาถูก การไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ เป็นต้น หรือ

การขาดทุนมาจากข้อจำกัดด้านงบประมาณที่จัดสรรลงมาสู่หน่วยบริการสาธารณะ จนทำให้ผู้บริหาร

และบุคลากรของท้องถิ่นหรือบุคลากรของส่วนกลางที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานของท้องถิ่น

มองว่า “ขาดทุนเพื่อประชาชนคือเรื่องจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้”  

  อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่า สาเหตุของการขาดทุนสามารถแก้ไขได้โดยไม่จำเป็นต้อง

สร้างความเดือดร้อนแก่สาธารณะ เช่น การปรับปรุงวิธีการดำเนินกิจการ การลดต้นทุน หรือการ

ประเมินรายได้และการเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อเพิ่มรายได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนต่อสาธารณะ ฯลฯ 

ซึ่งต้องอาศัยทักษะในการดำเนินธุรกิจเข้ามาบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดทุนมากขึ้น ดังนั้น

การเปลี่ยนวิธีคิดจาก “ขาดทุนเพื่อประชาชนคือเรื่องจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้” มาเป็น “การ

ขาดทุนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ เกิดขึ้นชั่วคราว และต้องเป็นทางเลือกสุดท้าย” กล่าวคือ การขาดทุน  

ในการจัดบริการสาธารณะต้องเป็นมาตรการขั้นสุดท้ายเมื่อไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการอื่น  

ได้อีก หรือเป็นการขาดทุนที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งตามที่ท้องถิ่นได้ประมาณการไว้ล่วงหน้า

และเป็นการขาดทุนเพียงชั่วคราว และต้องมีแผนการดำเนินงานที่สามารถลดการขาดทุนเพื่อหา  

รายได้ที่เพียงพอต่อการดำเนินงานในอนาคต 

  ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่า การดำเนินงานของกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมจึงควร  

บริหารงานให้มีประสิทธิภาพโดยป้องกัน หลีกเลี่ยง หรือลดการขาดทุนให้เหลือน้อยที่สุดและเป็นทาง

เลือกสุดท้าย เพราะนอกจากจะทำให้การบริหารงานในกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมดำเนิน

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และสอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะโดยไม่ต้องเป็นภาระ

ทางการคลังแก่ท้องถิ่นและรัฐบาลแล้ว ยังจะเป็นตัวอย่างที่ของการบริหารงานภาครัฐในยุคปัจจุบัน  

อีกด้วย36          

 4)มีความตั้งใจในการดำเนินกิจการพาณิชย์แต่ดำเนินการไม่ได้เพราะงบ

ประมาณและกฎหมาย

  เนื่องจากมีหลายกรณีที่ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความตั้งใจในการ

ดำเนินกิจการพาณิชย์ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ทางการเมืองแต่ด้วยงบประมาณที่จำกัดของท้องถิ่น 

 36  ในปัจจุบันหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจพยายามแก้ไขปัญหาการขาดทุนของหน่วยบริการสาธารณะ เช่น 

สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขช่วงพ.ศ.2553-2554 ที่มีสถานพยาบาลขาดทุนรวม 579 แห่งจาก 

832 แห่ง โดยขาดทุนรวม 7,388 ล้านบาท (ไทยพับลิก้า 2554) หรือการขาดทุนของรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลกลางที่

ขาดทนุจำนวนมากเชน่ พ.ศ. 2556 มกีารขาดทนุในบรษิทั การบนิไทย จำกดั (มหาชน) องคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ   

การกีฬาแห่งประเทศไทย องค์การสะพานปลา และองค์การตลาดสูงถึง 17,497.96 ล้านบาท (ศูนย์เทคโนโลยี  

สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง 2557) เป็นต้น 
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การขาดความสามารถในการระดมทุน และข้อจำกัดทางกฎหมายดังที่กล่าวไปตอนต้น กลับเป็น  

ตัวบั่นทอนเจตนารมณ์ในการดำเนินกิจการพาณิชย์ตั้งแต่ต้น  

  จากที่ได้นำเสนอถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินกิจการพาณิชย์และกิจการ

เพื่อสังคมในประเทศไทยพบว่ามีสาเหตุจากข้อจำกัดทางกฎหมาย ศักยภาพขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น และเจตนารมณ์ทางการเมือง ดังนั้นการแก้ไขปัญหาเพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นจึงควรจัดทำ

ข้อเสนอแนะทางนโยบายในข้อถัดไป 

 

3.�ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการดำเนินกิจการพาณิชย์
และกิจการเพื่อสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในประเทศไทย

จากการศึกษาแนวทางการหารายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบกิจการ

พาณิชย์และกิจการเพื่อสังคม ผู้วิจัยมีข้อค้นพบ(KeyFinding)จากปัญหาการดำเนินกิจการพาณิชย์

และกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย จากข้อค้นพบดังกล่าวผู้วิจัยจึงจัดทำข้อเสนอแนะทางนโยบาย

(PolicyRecommendation)ทั้งข้อเสนอแนะเชิงหลักการ ข้อเสนอแนะเชิงกฎหมาย ข้อเสนอเชิง

สมรรถนะองค์กร และข้อเสนอแนะแนวทางการเลือกประเภทบริการสาธารณะและรูปแบบการจัดทำ

กิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปตามตารางที่ 47 และ 48 

โดยส่วนนี้จะแบ่งการนำเสนอออกเป็น 3 ส่วนคือ 

1) ข้อเสนอแนะเชิงหลักการ 

2) ข้อเสนอแนะเชิงกฎหมาย 

3) ข้อเสนอเชิงสมรรถนะองค์กร 
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2�2 นวัตกรรมการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.�.1ข้อเสนอแนะเชิงหลักการ

 เป็นข้อเสนอที่ผู้วิจัยมุ่งที่จะ “สร้างกระบวนคิดใหม่” ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มี

อำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการพาณิชย์และ

กิจการเพื่อสังคมที่ควรยึดถือหลักการสำคัญในสองด้านคือ  

 ประการที่หนึ่ง: กิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นกิจการที่ดำเนิน

การจัดบริการสาธารณะ ที่สามารถหารายได้และแสวงหาผลกำไรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อลดภาระด้านงบประมาณจากภาครัฐและต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะที่ให้กับชุมชนท้องถิ่น 

(Community Benefit)  โดยที่กิจการพาณิชย์ต้องมีศักยภาพในการดำเนินงานทางธุรกิจ มีความ

ชำนาญเฉพาะทางในการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า 

และสามารถดำเนินงานแข่งขันกับเอกชนได้โดยไม่ได้รับสิทธิพิเศษที่สร้างความได้เปรียบเหนือภาค

เอกชน รวมถึงต้องดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการ

ธรรมาภิบาล 

 ประการที่สอง:กิจการเพื่อสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นกิจการที่ดำเนิน

งานจัดบริการสาธารณะเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น โดยกิจการเพื่อ

สังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรในกิจการเพื่อสังคมและ

ผู้รับบริการเป็นสำคัญ เน้นความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคส่วนต่างๆ โดย

กิจการเพื่อสังคมต้องมีความสามารถในการพึ่งพาและเลี้ยงดูกิจการเพื่อสังคมได้เพื่อลดภาระทาง  

งบประมาณของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพิ่มความคล่องตัวในการจัดบริการ

สาธารณะ โดยต้องดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการ

ธรรมาภิบาล 

 อนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือ หรือถ่ายโอน

งานการจัดบริการสาธารณะให้กับกิจการเพื่อสังคมของเอกชนมาจัดบริการสาธารณะแทนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้เพื่อแบ่งเบาภาระได้ 

 จากหลักการใหญ่ทั้งสองด้าน นำไปสู่หลักการย่อยที่ต้องดำเนินการอีก 9 ด้านดังนี้ 

 1)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยสามารถนำบริการสาธารณะทุกประเภทที่

กฎหมายให้อำนาจมาดำเนินการในรูปของกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคม

  กำหนดใหบ้รกิารสาธารณะทกุประเภททีก่ฎหมายเปดิโอกาสใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

มีอำนาจสามารถนำมาจัดทำในรูปแบบกิจการพาณิชย์หรือกิจการเพื่อสังคมได้ ตามหลักความ

สามารถทั่วไปของท้องถิ่น (General Competence) ที่ เห็นว่าการดำเนินกิจกรรมสาธารณะ  

ทุกประเภทเป็นหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นเสมอเว้นแต่มีกฎหมายกำหนดห้ามไม่ให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ซึ่งในต่างประเทศก็กำหนดให้อำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นตามหลัก

ความสามารถทั่วไปเพื่อเพิ่มความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่น เช่น การวางหลักอำนาจทั่วไปของความ

สามารถ (The General Power of Competence) ของสหราชอาณาจักร เป็นต้น  



นวัตกรรมการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2�3

 2)การจัดบริการสาธารณะในรูปแบบกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคม

ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ(GeneralInterest)และผลประโยชน์เพื่อชุมชน

(CommunityBenefit)

  เนื่องจากการดำเนินกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมมีเป้าหมายด้านรายได้แตกต่าง

จากกิจการเอกชนที่เน้นการทำกำไรสูงสุดเพียงอย่างเดียว แต่ต้องคำนึงและต้องคำนวณเอาประโยชน์

สาธารณะและผลประโยชน์เพื่อชุมชนมาเป็นผลการดำเนินงานขององค์กรด้วย อย่างไรก็ตาม  

การคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและเพื่อชุมชนต้องไม่สร้างภาระทางการคลังของท้องถิ่นและต้องหา

ทางหลีกเลี่ยงการขาดทุนให้กับกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคม 

 3)กิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมต้องอยู่ภายใต้การควบคุมทิศทางการ

ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลให้สามารถ

จัดบริการตามมาตรฐาน

  กิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมต้องดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางการ  

ดำเนินงานของผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน รวมทั้งต้องปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการให้บริการสาธารณะอย่างถูกต้องและครบถ้วนเพื่อรักษามาตรฐานและคุณภาพ  

การบริการขั้นต่ำ (Minimal) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกำหนดแผนยุทธศาสตร์และ  

แผนปฏิบัติการสำหรับการกำกับทิศทางของกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมที่ท้องถิ่นควบคุมหรือ

ให้การสนับสนุนสามารถดำเนินงานที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของท้องถิ่น 

 4)การจัดบริการสาธารณะในรูปแบบกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคม

ต้องมีศักยภาพในการหารายได้เพื่อเลี้ยงตนเองได้โดยไม่พึ่งพาการอุดหนุนจาก

ภาครัฐหรือพึ่งพาให้น้อยที่สุดหรือพึ่งพาเท่าที่จำเป็น

  กิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมต้องดำเนินงานหารายได้ให้เพียงพอและเลี้ยงตนเอง

ได้จนไม่เป็นอุปสรรคกับความต่อเนื่องของการดำเนินงานและไม่ควรพึ่งพาเงินอุดหนุนจากภาครัฐและ

ท้องถิ่น ยกเว้นเมื่อเกิดความจำเป็นหรือเป็นการรับเงินอุดหนุนเพื่อมาจัดบริการสาธารณะที่ภาครัฐ  

มีวัตถุประสงค์ให้ท้องถิ่นดำเนินการ  

  สว่นปญัหาการขาดทนุของกจิการพาณชิยแ์ละกจิการเพือ่สงัคม องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ควรเร่งปรับปรุงการดำเนินงานปละเสริมสร้างทักษะการดำเนินงานทางธุรกิจเพื่อแก้ไขปัญหา  

โดยกระทบต่อประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์เพื่อชุมชนให้น้อยที่สุด เช่น การปรับปรุงวิธีการ

ดำเนินกิจการ การลดต้นทุน หรือ การประเมินรายได้และการเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อเพิ่มรายได้โดยไม่

สร้างความเดือดร้อนต่อสาธารณะ ฯลฯ โดยให้ถือว่าการขาดทุนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ เกิดขึ้นชั่วคราว 

และต้องเป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการอื่นได้อีก เป็นการขาดทุนที่เกิด

ขึ้นควรเป็นไปตามที่ท้องถิ่นได้ประมาณการไว้ล่วงหน้าและต้อมีแผนการดำเนินงานที่สามารถลดการ

ขาดทุนและมามีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำเนินงาน  
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 5)การแสวงหากำไรสูงสุด(ProfitMaximization)จากการจัดบริการสาธารณะ

ในรูปแบบกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมสามารถทำได้แต่ต้องอยู่ในหลักการ

แสวงหาผลกำไรส่วนเพิ่มจากการจัดบริการทางเลือก(OptimalProfitfromOptimal

Services)

  แม้ว่ากิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมมีเป้าหมายในการหารายได้ที่ต้องคำนึงถึง

ประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์เพื่อชุมชน อย่างไรก็ตามบริการสาธารณะบางประเภทก็สามารถ

แสวงหากำไรสูงสุด (Profit Maximization) ตามกลไกตลาดได้ แต่ต้องมาจากการจัดบริการที่เป็น  

ทางเลือกหรือบริการเสริม (Optimal  Services) เพิ่มเติมจากบริการพื้นฐานปกติที่มีข้อจำกัดในการ

แสวงหากำไร โดยที่การจัดบริการทางเลือกต้องไม่กระทบกับการบริการพื้นฐานที่มีอยู่และเป็น

ประโยชน์สาธารณะ  

  ซึ่งบริการสาธารณะที่สามารถหากำไรสูงสุดโดยไม่กระทบต่อบริการสาธารณะที่มีอยู่เดิม

นั้นท้องถิ่นสามารถวางแผนและสร้างสรรค์ได้อย่างไม่จำกัด ตัวอย่างเช่น กิจการขนส่งรถโดยสาร

สาธารณะสามารถแสวงหากำไรสูงสุดจากการจัดบริการรถโดยสารท่องเที่ยวหรือการจัดทำทัวร์  

ท่องเที่ยวในท้องถิ่น เพิ่มเติมจากขนส่งผู้คนโดยรถโดยสารสาธารณะที่เป็นบริการพื้นฐาน แต่การจัด

รถท่องเที่ยวต้องไม่ส่งผลต่อบริการรถโดยสารสาธารณะ (เช่น มีรถประจำทางที่ให้บริการไม่เพียงพอ) 

หรือ กิจการสถานพยาบาลอาจสามารถแสวงหากำไรสูงสุดจากค่าห้องพักพิเศษสำหรับผู้ป่วย   

(ห้องเดี่ยว) แต่ต้องไม่กระทบกับการจัดห้องพักปกติของผู้ป่วย (ห้องรวม) หรือการจัดคลินิกผู้ป่วย

นอกเวลาทำการที่จ่ายค่าบริการสูงกว่าคลินิกผู้ป่วยในเวลาทำการ เป็นต้น 

 6)กิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมต้องสามารถดำเนินงานแข่งขันกับ

บุคคลอื่นได้(Contestability)ในการจัดบริการสาธารณะแต่ต้องเป็นการแข่งขัน

เพื่อสร้างประสิทธิภาพความคุ้มค่าและความครอบคลุมต่อผู้รับบริการหรือ

เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะโดยไม่กระทบต่อฐานะทางการคลังของท้องถิ่น

และกิจการนั้นต้องไม่ได้รับสิทธิพิเศษที่สร้างความได้เปรียบเหนือภาคเอกชนหรือ

บุคคลอื่น

  ควรเปิดโอกาสให้กิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมสามารถจัดบริการสาธารณะ  

แข่งขันกับบุคคลอื่นทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลอื่นๆ ที่มีความสามารถในการดำเนินงาน  

จดบริการสาธารระ โดยการแข่งขันนั้นมีวัตถุประสงค์ในการสร้างประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และความ

ครอบคลุมในการให้บริการสาธารณะต่อประชาชน เช่น ให้บริการมีราคาหรือต้นทุนที่ถูกลง หรือเพื่อ

ป้องกันการผูกขาดกิจการสาธารณะโดยเอกชน หรือจัดบริการสาธารณะที่เอกชนมิได้ดำเนินการให้ 

ฯลฯ แต่ต้องไม่ทำให้กิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมสร้างภาระทางการคลังและไม่ได้ให้สิทธิ

พิเศษที่สร้างความได้เปรียบเหนือภาคเอกชนหรือบุคคลอื่น เว้นแต่ถ้าท้องถิ่นเห็นว่าภาคเอกชนด้วย

กันเองสามารถแข่งขันจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และความครอบคลุม ท้องถิ่น

อาจไม่จำเป็นเข้าไปจัดบริการด้วยตนเอง หรืออาจถ่ายโอนการจัดบริการสาธารณะให้เอกชนหรือ

บุคคลอื่นดำเนินการแทน หรืออาจเป็นเพียงหุ้นส่วนหนึ่งในกิจการของเอกชนหรือบุคคลอื่นที่จัด

บริการสาธารณะ 
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 7)กิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมสามารถมีรูปแบบการระดมทุนได้

อิสระที่นอกเหนือจากการได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐแต่ต้องสอดคล้องกับรูปแบบ

ของกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคม

  ควรให้กิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมสามารถระดมทุนเพื่อนำทุนที่ได้มาดำเนินงาน

ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากภาครัฐ แต่ต้องไม่ทำให้ระดมทุนจากบุคคลภายนอกส่งผลต่อฐานะ

การกำหนดทิศทางการบริการกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมโดยองค์กรปกครองท้องถิ่น เช่น 

ไม่ควรระดมทุนโดยการออกหุ้นในบริษัทจำกัดเพื่อขายให้กับบุคคลภายนอก จนสัดส่วนการถือครอง

หุ้นของท้องถิ่นลดลงจนไม่สามารถควบคุมกิจการได้ หรือ การรับบริจาคเงินช่วยเหลือแก่มูลนิธิ  

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแต่ต้องตอบแทนผลประโยชน์แก่ผู้บริจาคจนส่งผลกระทบ  

ต่อองค์กรและการจัดบริการสาธารณะ เป็นต้น 

  นอกจากนี้ การระดมทุนต้องสอดคล้องกับรูปแบบของกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อ

สังคมเช่น การระดมทุนผ่านการขายหุ้นอาจเหมาะสมสำหรับกิจการพาณิชย์ในรูปของบริษัทจำกัด

หรือสหกรณ์ แต่อาจไม่เหมาะสมกับมูลนิธิที่อาจต้องระดมทุนผ่านวิธีการอื่น เป็นต้น 

 8)กิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมต้องตอบสนองความต้องการเฉพาะ

กลุ่มเป้าหมายและสร้างการพัฒนาขึ้นในท้องถิ่น

  กิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมต้องวางแผนการดำเนินงานเพื่อจัดบริการสาธารณะ

โดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายของการจัดบริการสาธารณะให้ชัดเจนว่าจะจัดบริการสำหรับบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลเฉพาะกลุ่ม (เช่น กลุ่มเพศ รายได้ อายุ ถิ่นที่อยู่ ความพิการ ความต้องการอื่นๆ ฯลฯ)  

หรือการจัดบริการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างไร โดยต้องคำนึงว่าบริการ รวมถึงความ

ต้องการในการพัฒนาของท้องถิ่นทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economic Development – 

LED) และการพัฒนาชุมชน (Community Development) ทั้งในมิติของกำไรสูงสุดและมิติการพัฒนา

ที่ไม่เน้นการแสวงหากำไร 

 9)เปดิโอกาสใหภ้าคสว่นตา่งๆสามารถเขา้มามสีว่นรว่มเพือ่สรา้งธรรมาภบิาล

และบรรษัทภิบาลในกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคม

  ต้องเปิดโอกาสให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อ

สังคมทั้งด้านการเป็นลูกค้าผู้รับบริการ (Customer) หุ้นส่วน (Partnership) การร่วมดำเนินงาน 

(Collaboration) ผู้ตรวจสอบ (Inspector & Watch-Dog) เป็นต้น เพื่อสร้างธรรมาภิบาลและบรรษัท

ภิบาลในทุกมิติโดยคำนึงอยู่เสมอว่าในกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมต้องเปิดโอกาสและ

สามารถตรวจสอบได้ 

3.�.2ข้อเสนอแนะเชิงกฎหมาย

 ผู้วิจัยเห็นว่าประเทศไทยควรตราและแก้ไขกฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ

ดำเนินกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะเชิงหลักการ ดังนี้ 
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 1)การออกกฎหมายที่นิยามอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักความสามารถทั่วไปของท้องถิ่น(Local

CapabilityหรือGeneralCompetence)

    ควรกำหนดให้การดำเนินบริการหรือกิจกรรมสาธารณะทุกประเภทเป็นหน้าที่ของหน่วยการ

ปกครองท้องถิ่นเสมอ และกำหนดประเภทหรือกิจกรรมใดที่เกี่ยวกับบริการสาธารณะที่ท้องถิ่น  

ไม่สามารถดำเนินการได้ เช่นเดียวกับการวางหลักอำนาจทั่วไปของความสามารถ (The General 

Power of Competence) ในการบริหารงานท้องถิ่นตามกฎหมาย Localism Act 2011 ของสหราช-

อาณาจักร โดยการออกกฎหมายนี้สามารถทำได้โดย 

 < การกำหนดหลักความสามารถทั่วไปของท้องถิ่นในรัฐธรรมนูญ หรือให้แก้ไขในหมวด

ว่าด้วยการกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะของกฎหมาย

จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกฉบับ คือ 1). พระราชบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45-57 2). พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

มาตรา 50-64 3). พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 

2537 มาตรา 66-73 4). พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2528 มาตรา 89-108 และ 5). พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง

พัทยา พ.ศ. 2542 มาตรา 62-79 

 < การกำหนดหลักความสามารถทั่วไปของท้องถิ่นโดยแก้ไขหมวด 2 การกำหนด

อำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ ของพระราชบัญญัติกำหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

 < ในกรณีที่มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก็ควรยืนยันหลักความสามารถทั่วไปของท้องถิ่นที่สามารถดำเนินประเภทหรือ

กิจกรรมการบริการสาธารณะที่สามารถจัดทำในรูปแบบกิจการพาณิชย์ได้ 

 2)การออกกฎหมายและแนวทางเพือ่สรา้งความชดัเจนเกีย่วกบั“การแขง่ขนั

แข่งกับเอกชน”

  เนื่องจากกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

หรือให้การสนับสนุนต้องมีศักยภาพในการดำเนินงานแข่งขันกับบุคคลอื่นได้ ทั้งการแข่งขันกับภาครัฐ

ด้วยกันเอง ภาคเอกชน หรือบุคคลอื่นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และความครอบคลุมต่อ

ผู้รับบริการ โดยที่กิจการนั้นต้องไม่ได้รับสิทธิพิเศษที่สร้างความได้เปรียบเหนือภาคเอกชนหรือบุคคล

อื่น เว้นแต่ในกรณีที่เอกชนหรือบุคคลอื่นมีศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะมากกว่าท้องถิ่น ท้อง

ถิ่นก็ไม่จำเป็นต้องจัดบริการสาธารณะด้วยตนเอง หรืออาจถ่ายโอนการจัดบริการสาธารณะให้เอกชน

หรือบุคคลอื่นดำเนินการแทน  

  อย่างไรก็ตามเนื่องจากที่ผ่านมาการดำเนินบริการสาธารณะของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมากไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเป็นการประกอบกิจการแข่งขัน
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กับเอกชนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา 87  และรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2550 มาตรา 84 (1) 37 

ดังนั้น เพื่อให้การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในประเด็นปัญหา

การดำเนินการแข่งขันกับเอกชนมากขึ้นจึงอาจมีมาตรการทางกฎหมายในสองเรื่อง คือ  

 < การตรากฎหมายและแนวทางเพื่อกำหนดความหมายหลักการและแนวทาง

วินิจฉัย“การแข่งขันแข่งกับเอกชน”ของรัฐรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางและกรอบการดำเนินงาน โดย

อาจตั้งหน่วยงานหรือคณะกรรมการกลางที่เป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญ เพื่อกำกับ

ดูแล วินิจฉัย และวางหลักเกณฑ์การแข่งขันแข่งกับเอกชนต่อหน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 < การยกเลิกและการวางแนวทางที่ให้สิทธิพิเศษที่สร้างความได้เปรียบเหนือ

เอกชนในกิจการที่แข่งขันกับเอกชนของรัฐรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น คือ ควรยกเลิกมาตรการทางกฎหมายและระเบียบที่สร้างความได้

เปรียบในการแข่งขันกับเอกชนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อสร้างการแข่งขันให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า เว้นแต่ในกรณีที่อาจจะ

กระทบต่อประโยชน์สาธารณะที่รัฐอาจให้สิทธิพิเศษได้ แต่การให้สิทธิพิเศษนี้ต้องมี

แนวทางที่ชัดเจน  

 3)แก้ ไขมาตราเกี่ยวกับกิจการพาณิชย์ในกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นทุกฉบับหรือออกกฎหมายเกี่ยวกับกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

  เพื่อให้การดำเนินบริการสาธารณะในรูปแบบกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ควรมีการตรากฎหมายเกี่ยวกับกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการกำหนดประเภทบริการสาธารณะและรูป

แบบของกิจการพาณิชย์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทำได้ เนื่องจากในต่างประเทศได้มีการ

ตรากฎหมายในลักษณะนี้ด้วย เช่น กฎหมาย Localism Act 2011 ของสหราชอาณาจักร กฎหมาย 

Local Public Enterprises Act 1980 แก้ไขเพิ่มเติมค.ศ.1992 ของประเทศเกาหลีใต้ และ Local 

Public Enterprise Law 1952 Local Incorporated Administrative Agency Act 2003 กับ Local 

Housing Corporation Act 1965 ของประเทศญี่ปุ่น  

 37  เนื่องจากปัญหาการตีความแข่งขันกับเอกชนกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐนอกเหนือจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยเช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจไม่สามารถตั้งบริษัท  

ในเครือเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการด้านขนส่งและโลจิสติกส์เพราะอาจเข้าข่ายแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่เป็นการ

ประกอบกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการไปรษณีย์ โดยเป็นการใช้ทรัพย์สินที่ไปรษณีย์ไทย หรือบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้น  

มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกเหนือจากการใช้ประโยชน์ในการให้บริการไปรษณีย์ และประโยชน์ที่ได้รับจาก  

การประกอบกิจการดังกล่าวนั้น เป็นการช่วยลดต้นทุนการให้บริการไปรษณีย์ซึ่งประชาชนผู้ใช้บริการจะเป็นผู้ได้รับ

ประโยชน์โดยตรงแล้วจึงไม่เข้าข่ายกับเอกชน (สำนักข่าวอิสรา 2556) 
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  โดยกฎหมายเกี่ยวกับกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีสาระสำคัญ 

4 ประการ ดังนี้ 

 < ประเภทของบริการสาธารณะที่สามารถดำเนินการในรูปแบบกิจการพาณิชย์

ภายใต้หลักความสามารถทั่วไปของท้องถิ่น (Local Capability หรือ General 

Competence) อย่างไรก็ตามสามารถออกแนวทางหรือคำแนะนำเกี่ยวกับประเภท

บริการสาธารณะที่ท้องถิ่นควรดำเนินการได้ในรูปแบบกิจการพาณิชย์เพิ่มเติมได้ 

 < รูปแบบและวิธีการจัดตั้งกิจการพาณิชย์โดยสร้างความชัดเจนถึงรูปแบบและวิธี

การจัดตั้งกิจการพาณิชย์ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสามารถจัดตั้งกิจการ

พาณิชย์ได้ในสามรูปแบบ คือ  

 i.  กิจการพาณิชย์ที่ดำเนินการด้วยตนเองในฐานะหน่วยงานหนึ่งขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล  

 ii. 	กิจการพาณิชย์ที่เป็นนิติบุคคลเอกชน ที่ต้องดำเนินการตามกระบวนการจัดตั้ง

บริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ  

 iii. 	กิจการพาณิชย์ที่เป็นนิติบุคคลมหาชน ซึ่งเป็นองค์กรของท้องถิ่นที่มีฐานะเป็น

นิติบุคคลแต่อยู่ในการกำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  อนึ่ง ให้การจัดตั้งกิจการพาณิชย์ทั้งสามรูปแบบต้องได้รับความเห็นชอบโดยให้ตรา

เป็นข้อบัญญัติจากสภาท้องถิ่น 

 < การกำกับดูแลกิจการพาณิชย์และแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับ

การดำเนินกิจการพาณิชย์ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกฎหมาย

อาจวางแนวทางหรือกลไกการกำกับดูแลกิจการพาณิชย์ให้ดำเนินงานตามทิศทาง

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้ดำเนินงานภายใต้หลัก  

ธรรมาภิบาล โดยต้องคำนึงถึงความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ

รัฐบาลกลาง และคำนึงถึงความเป็นอิสระของตัวกิจการพาณิชย์ที่ท้องถิ่นดำเนินการ

เองว่าจะไม่ถูกแทรกแซงจนขาดหลักธรรมาภิบาลทั้งจากรัฐบาลกลางและจาก  

คณะผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   อาจกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินกิจการพาณิชย์ต้องมี  

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินกิจการพาณิชย์เป็นการเฉพาะ 

เพื่อให้ท้องถิ่นมีทิศทางควบคุมการดำเนินงานกิจการพาณิชย์ที่ชัดเจน รวมถึงมีการ

ประเมินผลและจัดทำตัวชี้วัดเพื่อประเมินกิจการพาณิชย์ตามแผนยุทธศาสตร์   

โดยแผนดังกล่าวควรได้รับการรับรองจากสภาท้องถิ่น 

 < ตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อกำกับดูแลติดตามและส่งเสริมกิจการพาณิชย์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อติดตามและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ

กิจการพาณิชย์โดยเฉพาะ รวมถึงรวบรวมข้อมูลและติดตามการดำเนินงานของ

กิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 
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 4)การริเริ่มกิจการเพื่อสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทำได้ผ่าน

กฎหมายที่มีอยู่แต่อาจตรากฎหมายระเบียบหรือแนวทางการจัดวางความสัมพันธ์

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกิจการเพื่อสังคมเพื่อให้กิจการเพื่อสังคม

อยู่ภายใต้การกำกับดูแลทิศทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีธรรมาภิบาล

  ในกรณีของกิจการสังคมที่ริเริ่มจากรัฐบาลท้องถิ่นโดยตรง ที่ท้องถิ่นมีบทบาทจัดตั้ง 

ดำเนินการ ให้การสนับสนุน หรือควบคุมทิศทางการดำเนินกิจการด้วยตนเองนั้น องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดตั้งได้ผ่านกฎหมายที่มีอยู่ ได้แก่ การตั้งสหกรณ์ (Co-operative) 

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และมูลนิธิ (Charity) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

และกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนมูลนิธิ การดำเนินกิจการ และการทะเบียนมูลนิธิ พ.ศ. 2545 

ส่วนกิจการเพื่อสังคมของเอกชนที่รัฐบาลท้องถิ่นให้การสนับสนุน ที่ท้องถิ่นอาจเชิญชวน ให้การ

สนับสนุน หรือว่าจ้างให้กิจการเพื่อสังคมของเอกชนมาจัดบริการสาธารณะที่สอดคล้องกับทิศทาง  

การบริหารงานของรัฐบาลท้องถิ่น ก็ให้เป็นไปตามความต้องการของเอกชนที่สามารถจัดตั้งได้ตาม

กรอบของกฎหมายที่มีอยู่  

  อย่างไรก็ตามเพื่อวางแนวทางในการกำกับดูแลกิจการเพื่อสังคมทั้งกิจการสังคมที่ริเริ่ม

จากรัฐบาลท้องถิ่นโดยตรง และกิจการเพื่อสังคมของเอกชนที่รัฐบาลท้องถิ่นให้การสนับสนุน   

ให้ดำเนินงานสอดคล้องกับทิศทางการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วางแนวทางให้

กิจการเพื่อสังคมต้องดำเนินงานให้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ  

มีการดำเนินงานอย่างเป็นธรรมาภิบาล ก็อาจมีการตรากฎหมาย ระเบียบ หรือแนวทางการจัดวาง

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกิจการเพื่อสังคม เพื่อให้กิจการเพื่อสังคม  

อยู่ภายใต้การกำกับดูแลทิศทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีธรรมาภิบาลเพิ่มเติม ดังเช่น

กรณีของสหราชอาณาจักรที่ตรากฎหมาย Public Services (Social Value) Act 2012 เพื่อสร้าง

ความชัดเจนต่อการมอบหมายงานและการว่าจ้างงานระหว่างหน่วยงานรัฐต่อกิจการเพื่อสังคมให้เป็น

ตามหลักธรรมาภิบาลโดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 

  โดยควรตรากฎหมายเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน  

สองด้านคือ 

 < การออกกฎหมายหรือระเบียบเพื่อกำกับดูแลเกี่ยวกับการมอบหมาย

การสนับสนุนหรือการว่าจ้างกิจการเพื่อสังคมในการจัดบริการสาธารณะ   

ผ่านบริษัทเพื่อสังคม (Social Firms) สหกรณ์ (Co-operative) มูลนิธิ (Charity) 

หรือกิจการเพื่อสังคมรูปแบบอื่นๆ เป็นต้น  

 < การให้มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุน

ต่อกิจการเพื่อสังคมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้จัดบริการ

สาธารณะ เพื่อให้ทิศทางและผลลัพธ์การดำเนินงานของกิจการเพื่อสังคมมีความ

ชัดเจน โดยให้มีการประเมินผลและจัดทำตัวชี้วัดเพื่อประเมินกิจการพาณิชย์ตาม  

แผนยุทธศาสตร์ โดยแผนดังกล่าวควรได้รับการรับรองจากสภาท้องถิ่น 
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3.�.3ข้อเสนอเชิงสมรรถนะองค์กร

 ผู้วิจัยเห็นว่าประเทศไทยควรพัฒนาสมรรถนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงาน

สนับสนุนเพื่อให้สามารถดำเนินกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ  

เชิงหลักการดังนี้ 

 1)การเสริมสร้างสมรรถนะการดำเนินธุรกิจและการหารายได้ให้แก่กิจการพาณิชย์

และกิจการเพื่อสังคม เช่น การทำแผนธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การตลาด การพัฒนาความ

เชี่ยวชาญเชิงเทคนิค ฯลฯ โดยอาศัยความร่วมมือและให้คำปรึกษาจากหน่วยงานรัฐ สถานศึกษา 

ภาคเอกชน บริษัทให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับทักษะการดำเนินงาน

ทางธุรกิจให้สูงขึ้น 

 2)การสง่เสรมิใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่หรอืสมาคมตา่งๆขององคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นพัฒนาการให้คำปรึกษาฝึกอบรมหรือแลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินกิจการ

พาณิชย์และกิจการเพื่อสังคม โดยอาจดำเนินการในรูปแบบการจัดแข่งขันและค้นหาแนวทาง  

การดำเนินกิจการพาณิชย์หรือกิจการเพื่อสังคมที่เป็นแบบอย่างดี (Best Practices) แก่ท้องถิ่นอื่นๆ 

เป็นต้น 

 3)การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการเพื่อสังคมที่เป็น

ประโยชน์โดยร่วมกับประชาชนในพื้นที ่เช่น การมีส่วนร่วมในการถือหุ้นและการออกเสียง  

อย่างเท่าเทียมแบบประชาธิปไตยในรูปแบบสหกรณ์ การเชิญชวนให้ประชาชนร่วมบริจาคหรือเป็น

อาสาสมัครในมูลนิธิ เป็นต้น 

 4)การตั้งหน่วยงานของรัฐเพื่อกำกับดูแลติดตามและส่งเสริมกิจการพาณิชย์และ

กิจการเพื่อสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยหน่วยงานนี้ต้องส่งเสริมให้กิจการพาณิชย์

และกิจการเพื่อสังคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ สามารถขยายบริการสาธารณะ มีความ  

รับผิดรับชอบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน และการดำเนินงานภายใต้หลัก  

ธรรมาภิบาล 
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การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น

(Localeconomicdevelopment:LED)





�.1บทนำ

 

การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น (Local economic development: LED) เป็นหนึ่ง

ในแนวทางการเพิ่มรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ในท้องถิ่นเป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นหลายแห่งในต่างประเทศมีความสนใจที่จะพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ของตน 

และมีการนำเสนอแผนงานและโครงการต่างๆ เพื่อดึงดูดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจ (Morgan, England, & Pelissero, 2007, p. 135) 

ความสำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นต้องอาศัยปัจจัยสำคัญหลายประการ อาทิ 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้นำท้องถิ่น ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ   

เงินทุน กฎหมายที่สนับสนุนหรือเอื้ออำนวยต่อการพัฒนา เป็นต้น สำหรับในประเทศไทย

นั้น แนวคิดเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นอาจไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากนักถึงแม้

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จะมกีารดำเนนิกจิกรรมเพือ่การพฒันาเศรษฐกจิในหลากหลาย 

รูปแบบ แต่กิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าวอาจไม่ก่อให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

ที่ยั่งยืน  

งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาหลักการและแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

เพื่อให้เป็นหนึ่งในช่องทางในการพัฒนารายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

การศึกษาวิจัยประกอบด้วย 4 ส่วนสำคัญ ได้แก่ (1) ความหมายและแนวคิดของการ

พัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น ตลอดจนประสบการณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศ (2) สถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย (3) บทวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคของการ

พัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย และ (4) ข้อเสนอแนะ  

ในการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นในประเทศไทย 



30� นวัตกรรมการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

�.2ความหมายแนวคดิและประสบการณจ์ากตา่งประเทศ

การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น (Local economic development: LED) เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถ

เพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่น  ความหมายโดยทั่วไปของการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น  คือ  กระบวนการ

ในการพัฒนาและคงไว้ซึ่งสภาพเศรษฐกิจที่ดีของท้องถิ่น  (Morgan, England, & Pelissero, 2007, 

p. 135)  หรือการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้สามารถสร้างความมั่งคั่งให้แก่ประชากร

ในท้องถิ่น (Bartik, 2003, p. 1)  กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นอาจเกิดจากความร่วมมือ

ของภาครัฐ  เอกชน องค์การนอกภาครัฐอื่นๆ (Non-governmental organizations: NGOs) และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กระบวนการดังกล่าวให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน

และการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน  การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์

สำคัญอย่างน้อย 4 ประการ  ได้แก่  (1) การเสริมสร้างความสามารถหรือศักยภาพทางเศรษฐกิจ  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการเพิ่มความหลากหลายทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น,   

(2) การสร้างงานที่ดีและเพิ่มขึ้นเพื่อนำไปสู่การจ้างงานที่มากขึ้นและผลผลิตที่สูงขึ้น, (3) การเพิ่ม

ความสามารถในการขยายฐานภาษีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (4) การพัฒนาบริเวณ

ต่างๆ ในชุมชน โดยเฉพาะแหล่งเสื่อมโทรมและบริเวณที่เก่าแก่ (Morgan, England, & Pelissero, 

2007; World Bank, n.d.)  การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นส่งเสริมให้เกิดความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต

โดยรวมของประชากรในท้องถิ่นนั้นๆ 

อย่างไรก็ตาม แต่ละท้องถิ่นอาจมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจงแตกต่าง

กันไปขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ตั้ง ทรัพยากรในท้องถิ่น ขนาดของชุนชนหรือท้องถิ่น  

ความต้องการของประชากรในท้องถิ่น วัฒนธรรม และปัญหาของท้องถิ่นในขณะนั้น   

�.2.1แนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

 การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นมีหลายวิธี เช่น การสร้างบรรยากาศทางการลงทุนและ  

ดึงดูดการลงทุนของภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ  การส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจระดับต่างๆ   

โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง  การสนับสนุนการก่อตั้งธุรกิจใหม่ การพยายามคงไว้ซึ่ง

การเป็นฐานการลงทุน  การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน  การฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพแรงงาน 

การกำหนดพื้นที่เฉพาะเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ฯลฯ (World Bank, n.d.) การพัฒนาเศรษฐกิจ  

ในท้องถิ่นไม่มีสูตรตายตัว แต่ขึ้นอยู่กับแต่ละชุมชนหรือท้องถิ่นว่ามีโอกาสหรือปัญหาใดที่ต้องเร่ง

แก้ไขแล้วจึงเลือกวิธี กลยุทธ์ และเครื่องมือที่เหมาะสมที่จะใช้พัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้นๆ  การ

พัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ/หรือภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมต้องใช้

ความรู้และความชำนาญในหลายด้าน อาทิ ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การตลาด การวางแผน

ด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาธุรกิจ และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  รวมทั้งถ้ามีการวางแผนและ  

ดำเนินการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ

ในพื้นที่ สามารถสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน (Sustainable growth) และนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น

ของท้องถิ่นในลักษณะทวีคูณ (Multiplier effects)   
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     ตัวคูณ หรือ ผลทวีคูณ (Multiplier effect) เป็นผลจากการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอันนำมาซึ่ง

รายได้และการบริโภคที่มากกว่ารายจ่ายที่ใช้ไป  ผลทวีคูณเกิดจากอุปสงค์ (Demand) หรือความ

ต้องการในการบริโภคสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นของประชาชนซึ่งส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของรายได้

ประชาชาติ  ผลทวีคูณเป็นหลักการที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น  กล่าวคือ  การพัฒนา

เศรษฐกิจในท้องถิ่นช่วยกระตุ้นหรือก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุน รายได้ดังกล่าวอาจอยู่ใน

รูปแบบของค่าจ้าง เงินเดือน ผลกำไร หรือเงินได้จากการประกอบกิจการ  เมื่อภาคเอกชนหรือ

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นย่อมหมายถึงอำนาจการซื้อ (Purchasing power) ที่เพิ่มขึ้น กลุ่มคน  

ดังกล่าวจะนำเงินที่ได้ไปใช้จ่ายต่อในระบบเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนและขยายตัวทาง

เศรษฐกิจต่อไป  ส่วนผลประโยชน์ที่ภาครัฐได้รับคือการที่รัฐบาลสามารถขยายฐานภาษี และอาจจัด

เก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ได้เพิ่มมากขึ้น และประเทศโดยรวมอาจมีผลผลิต

มวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Product: GDP) ที่เพิ่มสูงขึ้นอันเป็นผลมาจากการพัฒนาและ

ขยายตัวของเศรษฐกิจในท้องถิ่น   

     การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นเป็นหนึ่งในแนวทางการเพิ่มรายได้ที่สำคัญขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศ ขณะที่ประเทศไทยอาจยังไม่รู้จักหรือคุ้นเคยกับแนวทางนี้  

มากนัก อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นถือเป็นทางเลือกใหม่ที่สำคัญและน่าสนใจซึ่งอาจ

ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในยุคปัจจุบันที่ต้องพึ่งพาตนเองมากขึ้น     

�.2.2กลยุทธ์และเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น

 ในต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นเน้นการดึงดูด  

ขยาย และรักษาการลงทุนของภาคเอกชน กล่าวคือ รัฐบาลท้องถิ่นจะใช้กลยุทธ์รูปแบบต่างๆ เพื่อ

ดึงดูดให้ภาคเอกชนตัดสินใจมาลงทุนทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างฐานการผลิตหรือการขยายการ

ลงทุนทางธุรกิจ  รวมทั้งการรักษาไว้ซึ่งการประกอบการทางธุรกิจในท้องถิ่นของตน  (Morgan, 

England, & Pelissero, 2007) กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจมีหลากหลาย กลยุทธ์หลักที่สำคัญ

มีอย่างน้อย 3 ประการ ดังนี้   

4.2.2.1 การให้แรงจูงใจทางการเงิน(Fiscalincentives)

    การให้แรงจูงใจทางการเงินถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญและเป็นที่นิยมในหลายท้องถิ่น   

ในการดำเนินการตามกลยุทธ์  มีการนำเครื่องมือมาใช้ 3  ประเภทหลัก ได้แก่  

 =  การลดหย่อนหรือยกเว้นการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นบางประเภทชั่วคราว  เช่น  

ภาษีโรงเรือน  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  หรืออาจมีการงดจัดเก็บค่าธรรมเนียม  

บางประเภทให้แก่โรงงานหรือภาคธุรกิจในระยะเริ่มต้นของการดำเนินกิจการ

ในท้องถิ่นดังกล่าว    

 = การสนับสนุนด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยสนับสนุนให้ออกพันธบัตรเพื่อนำ

เงินมาใช้ลงทุนในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เป้าหมาย  ซึ่งพันธบัตร  

ดังกล่าวจะเป็นพันธบัตรที่มีดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำและมีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืน

ในระยะยาว (Long maturity) หรือการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยวิธี

อื่นๆ  
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 = Tax incremental financing (TIF) เป็นเครื่องมือที่สำคัญและได้รับความนิยม

มากในการนำไปใช้พัฒนาเศรษฐกิจในเมืองใหญ่ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

(อ้างใน Morgan, England, & Pelissero, 2007, p. 140)  TIF เกิดขึ้น  

ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1945 ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย กลยุทธ์นี้ถูกนำมาใช้เพื่อ

ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเสื่อมโทรมในเมือง ขยายโอกาสด้านที่อยู่อาศัย และ  

สร้างงานในชุมชนต่างๆ ในรัฐแคลิฟอร์เนีย (Johnson, 1999, p. 47)  จนถึง  

ปี ค.ศ. 2007 พบว่า มีมลรัฐในสหรัฐอเมริกา 49 แห่งที่ผ่านกฎหมายเพื่อ

อนุญาตให้ใช้ TIF เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น ทั้งนี้ไม่รวม

มลรัฐแอริโซน่าที่อนุญาตให้ใช้ TIF เป็นเครื่องมือโดยไม่ต้องออกเป็นกฎหมาย 

(Naccarato, 2007)  

    หลักการที่สำคัญของ TIF  คือ การใช้รายได้ส่วนที่เพิ่มขึ้น (the increment)   

จากการพัฒนาหรือขยายการลงทุนในท้องถิ่นซึ่งถูกกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมาย (TIF district) เช่น 

รายได้จากการเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะมาจากการขยายตัวของฐานภาษี รายได้ที่เพิ่มขึ้นของ

คนในท้องถิ่น หรือรายได้จากภาษีโรงเรือนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาที่ดินที่สูงขึ้น ฯลฯ มาพัฒนาพื้นที่

หรือการให้บริการสาธารณะในพื้นที่เป้าหมาย (TIF district) นั้นๆ  กล่าวคือ  พื้นที่หรือท้องถิ่นอื่นๆ 

นอกเหนือจากพื้นที่เป้าหมายจะไม่ได้รับส่วนแบ่งในรายได้ส่วนที่เพิ่มขึ้นของ TIF district 

4.2.2.2 การพัฒนาบริการสาธารณะพื้นฐาน(Publicimprovement)

    เช่น ระบบสาธารณูปโภค (น้ำประปา, ไฟฟ้า, และระบบระบายน้ำเสีย)  ถนน  

ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร  รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นอื่นๆซึ่งจะก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม ทั้งนี้การพัฒนาดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดการลงทุนของ  

ภาคเอกชน  กล่าวคือ การที่ภาครัฐลงทุนพัฒนาโครงสร้างและบริการสาธารณะพื้นฐานถือเป็นการ

ช่วยลดรายจ่ายให้ภาคเอกชนที่จะเข้ามาลงทุน  ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่น    

ในบางกรณีการพัฒนาบริการสาธารณะพื้นฐานอาจรวมถึงการปรับเปลี่ยนหรือออกกฎระเบียบ  

เกี่ยวกับการกำหนดเขตเฉพาะ (Zoning) และการจัดผังเมืองของท้องถิ่นดังกล่าว เครื่องมือสำคัญ  

ที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาบริการสาธารณะพื้นฐาน ได้แก่ TIF  การกู้เงินจากสถาบันการเงิน 

หรือการออกพันธบัตรเพื่อนำเงินมาลงทุนพัฒนาปรับปรุงบริการสาธารณะพื้นฐาน 

4.2.2.3 การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน(Public-private

partnerships:PPPs)

    จากคำนิยามของ World Bank (2011) ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

หรือ PPPs หมายถึง ข้อตกลงหรือแผนการดำเนินงานร่วมกันของภาครัฐและเอกชนที่จะให้บริการ

สาธารณะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น โครงสร้างพื้นฐาน หรือระบบสาธารณูปโภค โดยแผนหรือข้อตกลง

ดังกล่าวมักมีระยะเวลายาว (15 ปีขึ้นไป)  PPPs มีหลายรูปแบบและเป็นกลยุทธ์ที่มีความสำคัญ  

มากขึ้นในปัจจุบัน  PPPs สามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้โดยการส่งเสริมให้เกิดบริการ

สาธารณะที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยถ่ายเทความเสี่ยงต่างๆจากภาครัฐไปยังภาคเอกชน 

ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านการเงิน ด้านเทคนิค ด้านการดำเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  เป็น  
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ช่องทางในการจัดหาแหล่งเงินทุนนอกเหนือไปจากแหล่งเงินทุนโดยทั่วไป (ธนาคารหรือสถาบัน  

การเงิน) และอาจส่งเสริมให้เกิดการถ่ายโอนความรู้ เช่น ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ด้าน  

การบริหาร จากภาคเอกชนสู่ภาครัฐ 

    ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนมีหลายรูปแบบ เช่น  

 = กลุ่มความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development 

Corporations)  ซึ่งให้ความช่วยเหลือในเรื่องการวางแผนและการเงินในการ

พัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

 = การให้ความช่วยเหลือด้านการจ้างงานและฝึกอบรมแรงงาน  อาจถือเป็นความ

ร่วมมือด้านการศึกษา ทั้งนี้ความช่วยเหลือดังกล่าวส่งผลให้เกิดการพัฒนา

คุณภาพแรงงาน ลดปัญหาการเลิกจ้างและการขาดแคลนแรงงานในบางสาขา 

 = การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานร่วมกันของภาครัฐและเอกชน เช่น การก่อสร้าง

ถนน สะพาน ทางด่วน รถไฟฟ้า รถใต้ดิน การวางระบบโทรคมนาคมและการ

สื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างของแหล่งพลังงานต่างๆ ซึ่งรูปแบบ

ของความร่วมมือดังกล่าวมีหลายประเภท (เช่น Build-Operate-Transfer, 

Lease agreement, Concession ฯลฯ) ความร่วมมือลักษณะนี้ได้รับความนิยม

มากขึ้นเนื่องจากเป็นการลดค่าใช้จ่ายและลดความเสี่ยงต่างๆ ของภาครัฐ และ

ก่อให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะ 

    อย่างไรก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้กลยุทธ์และเครื่องมือในการ

พัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นที่แตกต่างออกไปจากตัวอย่างที่นำเสนอในข้างต้น ทั้งนี้ กลยุทธ์และ  

เครื่องมือที่นำมาใช้ขึ้นอยู่กับปัญหา ลักษณะเฉพาะที่เป็นจุดเด่นและจุดด้อยขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งบริบทแวดล้อมอื่นๆ เช่น กฎหมาย ผู้นำ ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ 

�.2.3กรณตีวัอยา่งของการพฒันาเศรษฐกจิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
ในต่างประเทศ

4.2.3.1กลยุทธ์การให้แรงจูงใจทางการเงิน(Financialincentives)

 =	การลดหย่อนหรือยกเว้นการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นบางประเภท

 <  Nebraska,U.S.A. (Department of Economic Development, 2014): มลรัฐ  

เนบร้าสกา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ผ่านกฎหมายและจัดทำแผนจูงใจทางการเงิน

เพื่อดึงดูดให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนทำธุรกิจในมลรัฐ ตัวอย่างของแผนดังกล่าว เช่น  

 o  ภาคเอกชนที่เข้ามาลงทุนขั้นต่ำเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ และสร้าง

งานใหม่จำนวน 10 งาน จะได้รับเงินภาษีการค้า (Sales tax) คืนเป็นจำนวน 

50% ของเงินที่บริษัทใช้จ่ายในการลงทุนในโครงการ  เงินช่วยเหลือด้านค่าจ้าง
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เป็นจำนวน 3, 4, 5, หรือ 6% ขึ้นกับระดับค่าจ้างที่กำหนด รวมทั้งเงินเครดิต

ภาษีการลงทุน (Investment tax credit) เป็นจำนวน 3 % 

 o  ภาคเอกชนที่เข้ามาลงทุนขั้นต่ำเป็นจำนวนเงิน 3 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ และสร้าง

งานใหม่จำนวน 30 งาน จะได้รับเงินภาษีการค้า (Sales tax) และภาษีการ

บริโภค (Use tax) คืนเป็นจำนวน 100 % ของเงินที่บริษัทใช้จ่ายในการลงทุน

ในโครงการ  เงินช่วยเหลือด้านค่าจ้างในลักษณะที่ลดหลั่นกันไป เงินเครดิต

ภาษีการลงทุน (Investment tax credit) เป็นจำนวน 10 % และการได้รับ

ยกเว้นภาษีสังหาริมทรัพย์ของระบบคอมพิวเตอร์และอิเตอร์เนทหรือศูนย์ข้อมูล 

 o บริษัทหรือภาคเอกชนที่สร้างงานใหม่ได้ไม่ต่ำกว่า 30 งาน โดยไม่ได้ลงทุน

ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม จะได้รับเงินช่วยเหลือในลักษณะของเครดิต  

ค่าจ้างที่ลดหลั่นกันไป 

 < Singapore(Singapore Economic Development Board, 2014): รัฐบาลสิงคโปร์  

ได้เสนอแผนจูงใจทางการเงินให้สำหรับธุรกิจที่ผ่านข้อกำหนด ทั้งนี้ การดำเนินการ

ด้านแรงจูงใจดังกล่าวอ้างอิงตามพระราชบัญญัติด้านภาษีเงินได้และแรงจูงใจทางด้าน

การเงินเพื่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ (Income Tax Act and Economic Expansion 

Incentives Act: ITA and EEIA) ตัวอย่างของแผนการจูงใจด้านการเงิน เช่น  

 o  Development and Expansion Incentive (DEI) program  เสนอการลดอัตรา

ภาษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปกติให้แก่ธุรกิจที่ประกอบ

กิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย EEIA ได้แก่ การผลิตสินค้าหรือ

ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมใดๆ ก็ตามซึ่งก่อให้เกิดผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

แก่ประเทศสิงคโปร์ (Attorney General’s Chambers Singapore: AGC 

Singapore, n.d.)  

 o  International/Regional Headquarters Award (IHQ/ RHQ) program  เสนอ

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปกติให้แก่

ธุรกิจ เพื่อจูงใจให้ธุรกิจใช้สิงคโปร์เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ในการประกอบธุรกิจ 

(Singapore Economic Development Board, 2014) 

 o  Pioneer Incentive  เสนอการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนของรายได้ที่

เกิดจากกิจกรรมตามข้อกำหนดของรัฐ อาทิ การให้บริการด้านวิศวกรรมหรือ

ทางเทคนิค (ไม่ว่าจะเป็นการทดลองในห้องทดลอง การให้คำปรึกษา การวิจัย

และพัฒนา)  การให้ข้อมูลและบริการด้านคอมพิวเตอร์ การออกแบบหรือ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม เป็นต้น (Attorney General’s Chambers 

Singapore: AGC Singapore, n.d.)  

 o  Land Intensification Allowance (LIA) เสนอการให้ค่าลดหย่อนด้านภาษี  

เบื้องต้นร้อยละ 25 และค่าลดหย่อนรายปีทางภาษีสำหรับรายจ่ายลงทุนตาม
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ข้อกำหนดของรัฐในอัตราร้อยละ 5  (Singapore Economic Development 

Board, 2014) 

 <  SouthKorea (PKF, n.d.): ประเทศเกาหลีใต้เสนอแรงจูงใจทางการเงินเพื่อดึงดูด  

การลงทุนของภาคธุรกิจ ตัวอย่างแรงจูงใจดังกล่าว เช่น การลดอัตราภาษีเงินได้

นิติบุคคล  ภาษีเงินได้ในส่วนของเงินปันผล ตลอดจนการลดภาษีท้องถิ่นในส่วนของ

ภาษีโรงเรือนและค่าลงทะเบียน ให้แก่บริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศ 

 =	การสนับสนุนด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

 <  Vietnam (World Bank, 2011): ประเทศเวียดนามจัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจในท้องถิ่นโดยเน้นการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (Small & 

Medium-sized enterprises: SMEs) ของประเทศ โครงการดังกล่าวมีชื่อว่า Vietnam 

Competitiveness Initiative (VNCI) เน้นสนับสนุนการพัฒนาและการเจริญเติบโตของ

ธุรกิจเอกชนในประเทศ โครงการดังกล่าวให้ความช่วยเหลือด้านการปฏิรูปนโยบาย  

การพัฒนาธุรกิจและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกิจการ SMEs  

 =	การใช้Taxincrementalfinancing(TIF)

 <  Geneva,IL (Davis, 1989):  เมืองเจนีวา มลรัฐอิลินอยด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา   

ได้นำ TIF มาใช้ในการพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมบริเวณริมแม่น้ำ ซึ่งบริเวณดังกล่าวแม้

จะใกล้กับศูนย์กลางและเขตเศรษฐกิจของเมือง แต่กลับเต็มไปด้วยโรงงานและตึก  

ที่รกร้าง เมือง Geneva ได้ใช้เงินที่มาจากการออกพันธบัตรเพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขต 

TIF ไปพัฒนาและเปลี่ยนตึกร้างเป็นห้างสรรพสินค้าเล็กๆ  รวมทั้งสร้างสวนสาธารณะ

และสิ่งก่อสร้างอื่นๆติดกับห้างสรรพสินค้าดังกล่าว โครงการนี้ประสบความสำเร็จด้วย

เหตุผล 3 ประการหลัก คือ ความสำเร็จที่เกิดจากการพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมได้   

ที่ดินบริเวณดังกล่าวมีราคาเพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลให้เก็บภาษีโรงเรือนได้มากขึ้น และการ

ขยายการลงทุนเพิ่มเติมของธุรกิจและภาคเอกชนในพื้นที่ดังกล่าว ก่อให้เกิดรายได้  

ที่เพิ่มขึ้น 

 < Chicago,IL (Weber, 2003): เมืองชิคาโก มลรัฐอิลินอยด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา   

ใช้เงินจาก TIF ไปพัฒนาตึกเก่าที่มีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ในเขตโรงละคร 

บริเวณใจกลางเมือง Chicago ซึ่งก่อให้เกิดความสวยงามทางทัศนียภาพ และดึงดูด

นักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม 

 < Nashvi l le,TN (Naccarato, 2007): เมืองแนชวิล มลรัฐเทนเนซี ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ใช้เงินจาก TIF ไปพัฒนาพื้นที่และสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ 

เช่น ห้องเช่า คอนโดมิเนียม โรงแรม อาคารสำนักงาน และร้านขายยาขนาดใหญ่ ซึ่ง

โครงการเหล่านี้ประสบความสำเร็จและสามารถกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเพิ่มเติมของ

ภาคเอกชน 
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4.2.3.2การพัฒนาบริการสาธารณะพื้นฐาน(Publicimprovement)

 =  Indiana,U.S.A.: มลรัฐอินเดียนานำเงินจาก TIF มาใช้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 

เช่น  ถนนทางด่วน  ระบบประปา  ไฟฟ้า และระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อดึงดูดให้บริษัท

ซูบารุ/อิซูสุ (Subaru/Isuzu) มาลงทุนสร้างโรงงานในเขต Tippecanoe รวมทั้งบริษัท 

GM ให้ลงทุนสร้างโรงงานผลิตรถบรรทุกและรถประจำทางในเขต Allen ของมลรัฐ 

(Klacik, 2001) 

 =  BusanCity,SouthKorea:รัฐบาลเมืองปูซานได้ดำเนินการพัฒนาและขยายพื้นที่

ท่าเรือ North Port เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองปูซาน โดย

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักอย่างน้อย 3 ประการ คือ (1) เพื่อพัฒนาให้

พื้นที่ท่าเรือเป็นศูนย์กลางการขนส่งในพื้นที่แถบยูเรเชียและแปซิฟิก (Eurasian 

continent and the Pacific), (2) เพื่อพัฒนา North Port ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

นานาชาติทางทะเล (An international marine tourism base) และเป็นสถานที่พัก

ผ่อนหย่อนใจของผู้อาศัยในเมืองปูซาน, และ (3)  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟู

เศรษฐกิจบริเวณใจกลางเมืองปูซานผ่านการพัฒนาท่าเรือและพื้นที่รอบๆ ท่าเรือ 

(Busan Metropolitan City, n.d.) 

 = CheongGyeCheonStream,Seoul,SouthKorea: คลองชองเกซอนเป็นลำธารที่มี

ความยาว 5.84 กิโลเมตร และไหลผ่านใจกลางกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ คลอง  

ชองเกซอนถือเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของโครงการปฏิรูปเมืองเพื่อการพัฒนา

เศรษฐกิจ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลัก  

นอกเหนือไปจากความเจริญทางวัตถุที่มักจะเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของโครงการ

พัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นโดยทั่วไป คลองชองเกซอนเป็นคลองที่ได้รับผลกระทบ

โดยตรงจากการขยายตัวของเมืองและกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจ คลองถูกทอดทิ้งให้

อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม น้ำสกปรกเน่าเหม็นและเต็มไปด้วยขยะ ในปี ค.ศ.1968 

คลองดังกล่าวถูกปิดทับด้วยแผ่นคอนกรีตและมีการสร้างทางด่วนยกระดับที่มีระยะ

ทาง 5.6 กิโลเมตร คร่อมคลองชองเกซอน ซึ่งทำให้บริเวณดังกล่าวกลายเป็นชุมชน

แออัดที่มีการจราจรหนาแน่นและเกิดมลภาวะทางอากาศและเสียง (East Asia 

Watch, n.d.; Society for Ecological Restoration, 2007; V-Reform, 2013) 
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ภาพที่13:รูปภาพก่อนและหลังการบูรณะคลองชองเกซอน 

ที่มา: V-Reform (2013) [http://v-reform.org/v-report/cheonggyecheon-project-city-reform/] 

 

 โครงการบูรณะคลองชองเกซอนเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2003 โดยนายกเทศมนตรีลี มย็อง บัก1 

(Lee Myung-bak) ของกรุงโซลในขณะนั้นเป็นผู้ริเริ่ม โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ 

การสร้างตัวแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลักความสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจ การอนุรักษ์  

สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กันไป โครงการบูรณะคลองชองเกซอนเกิดขึ้น

ทา่มกลางเสยีงวพิากษว์จิารณข์องประชาชนทีอ่ยูอ่าศยัในกรงุโซล มกีารทุม่งบประมาณกวา่ 900 พนั- 

ล้านวอน (หรือประมาณ 960 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) เพื่อรื้อถอนแผ่นคอนกรีตที่ปิดทับคลองและ

ทางด่วนยกระดับที่ถูกสร้างคร่อมคลอง ฟื้นฟูด้านความสะอาดและระบบนิเวศวิทยาในลำคลอง และ

พัฒนาบริเวณโดยรอบลำคลองให้เป็นสถานที่ที่มีมิติทางเศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์  

การอนุรักษ์ธรรมชาติ และการพักผ่อนหย่อนใจ โครงการดังกล่าวใช้ระยะเวลาทั้งหมดประมาณ 2 ปี 

6 เดือน และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมมากมาย อาทิ เกิดเขตเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วย

สถาบันการเงินและอาคารพาณิชย์ต่างๆ นำไปสู่การขยายตัวของธุรกิจและการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น   

เกิดแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงโซลและนักท่องเที่ยว

จากต่างเมืองและประเทศอื่นๆ มูลค่าของที่ดินบริเวณดังกล่าวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30-50 ทำให้

ภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีโรงเรือนได้มากขึ้น ตลอดจนเกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น   

เช่น คลองชองเกซอนช่วยลดอุณหภูมิหรือความร้อนของเมืองในบริเวณดังกล่าวประมาณ 3.3-5.9 

องศาเซลเซียส และช่วยลดมลพิษทางอากาศและเสียง (East Asia Watch, n.d.; Landscape 

Architecture Foundation, n.d.; Society for Ecological Restoration, 2007; V-Reform, 2013)   

 1  นายกเทศมนตรีลี มย็อง บัก (Lee Myung-bak) ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีของกรุงโซลในปี 2003 – 

2006  และภายหลังได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีของประเทศเกาหลีใต้ในปี 2008 - 2013 
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 = Incheon,SouthKorea: ในปี 2003 ประเทศเกาหลีใต้ได้กำหนดเขตเศรษฐกิจเสรีขึ้น

เพือ่สง่เสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทอ้งถิน่ของเมอืงอนิชอน เขตเศรษฐกจิดงักลา่วเรยีกวา่ 

Incheon Free Economic Zone (IFEZ) ซึ่งครอบคลุมเขตพื้นที่เป้าหมายในการ

พัฒนา ได้แก่ สนามบินอินชอน ท่าเรืออินชอน เขตซองด ูเขตยองจอง และเขตชองนา  

เป้าหมายหลักของการพัฒนาในครั้งนี้ คือ การส่งเสริมให้เมืองอินชอนเป็นเขต

เศรษฐกิจเสรีอันดับ 1 ใน 3 ของโลก โดยมีกลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ   

3 ประการ คือ (1) การดึงดูดการลงทุนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้าง  

พื้นฐาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ด้านการท่องเที่ยว ฯลฯ รวมทั้งการสร้างงาน 

ในพื้นที่ , (2) การออกแบบและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นชุมชนที่ เป็นมิตรกับ  

สิ่งแวดล้อม (ชุมชนสีเขียว) และ (3) การสนับสนุนระบบการลงทุนและการพัฒนา

ศักยภาพเพื่อแข่งขันโดยการปรับโครงสร้างองค์การ  และการลดข้อจำกัด, อุปสรรค 

และภาระด้านกฎระเบียบ เป็นต้น (Korea FEZ Planning Office, n.d.; World Bank, 

2011) 

 = Qatar:  ประเทศกาตาร์ใช้โอกาสที่ตนได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขัน

ฟุตบอลโลกในปี ค.ศ. 2022 ในการวางแผนพัฒนาประเทศ กล่าวคือ กาตาร์เล็งเห็น

ถึงความสำคัญและผลประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในครั้งนี้  

และได้บันทึกวาระการเป็นเจ้าภาพดังกล่าวให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์พัฒนาชาติปี 

ค.ศ. 2011-2016  (The Qatar National Development Strategy 2011-2016)  

ซึ่งแผนพัฒนาเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจ กายภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ 

รัฐบาลกาตาร์ได้ออกแบบและจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ เช่น  

สนามบินโดฮา สนามกีฬา ฯลฯ เพื่อรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ภาครัฐ

ใช้เงินมากกว่า 65 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐเพื่อลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน  

ซึ่ ง ถื อ เป็ นหนึ่ ง ในกลยุทธ์หลั กที่ ใ ช้พัฒนา เศรษฐกิ จ ในพื้ นที่ ของท้ อ งถิ่ น 

(PricewaterhouseCoopers: PwC, n.d.)    

 = Yokohama,Japan:หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 1923 และ

สงครามโลกครั้งที ่2  เมืองโยโกฮามาได้เร่งฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของเมือง มีการ

วางแผนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 6 โครงการในปี ค.ศ. 1983 ประกอบด้วย 

โครงการพัฒนาระบบทางด่วนภายในเมือง  โครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน  

โครงการสะพานข้ามอ่าวโยโกฮามา  โครงการพัฒนาเมืองใหม่ย่านนอร์ท ฮาร์เบอร์ 

(North Harbor)  โครงการสร้างที่ดินจากการถมทะเลเพื่อสร้างเขตคานาซาวา 

(Kanazawa District) และโครงการมินาโตะ มิไร 21 (Minato Mirai 21) หรือท่าเรือ

ใหม่ในอนาคต ซึ่งโครงการท่าเรือมินาโตะ มิไร 21 เป็นโครงการระยะยาวและยังคงมี

การดำเนินการก่อสร้างอยู่ในปัจจุบัน (พีรดร แก้วลาย & ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า, 

2556, นน. 123-124) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้นอกจากจะช่วย

เชื่อมโยงระบบการขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังช่วยเพิ่ม

ศักยภาพและส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมืองโยโกฮามาอีกด้วย  
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ภาพที่14:เมืองโยโกฮามาปัจจุบัน      

ที่มา: Japan-guide.com (n.d.) [http://www.japan-guide.com/e/e2156.html] 

      

4.2.3.3การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน(Public-private

partnerships:PPPs)

 = PrijedorMunicipality,BosniaandHerzegovina(SoutheastEuropeEnterprise

Development,2003;WorldBank,2011): กลยุทธ์ที่ Prijedor Municipality ใช้

ในการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น คือ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ

เอกชน โดยหลักๆ เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นและสถาบัน Southeast 

Europe Enterprise Development (SEED) โดยเน้นการสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ 

การพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทาง

ธุรกิจ และการดึงดูดนักลงทุนจากภายในและภายนอกประเทศให้มาลงทุนในท้องถิ่น

ดังกล่าว  ทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล  ศูนย์ธุรกิจเบ็ดเสร็จ (One-Stop-Shop)  

ตลอดจนกองทุนและวงเงินสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าผลไม้และเพื่อจัดตั้ง

หน่วยงานเพื่อการพัฒนา  

 = Toronto,ON,Canada(Mylvaganam&Borins,2004):เป็นโครงการความร่วมมือ

ระหว่างรัฐบาลมลรัฐออนแทริโอในประเทศแคนาดาและบริษัทร่วมทุนของประเทศ

สเปนและแคนาดาเพื่อสร้างทางด่วนสาย 407  ซึ่งมีระยะทาง 108 กิโลเมตร และ

ระยะเวลาสัมปทาน 99 ปี สาเหตุสำคัญในการสร้างทางด่วน ดังกล่าวคือ เพื่อ  

ตอบสนองการขยายตัวของเมือง จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น การเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของเมืองโตรอนโตและเมืองรอบข้าง (Greater Toronto Area) 

และเพื่อกระตุ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นในภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทั้งนี้ 

การจราจรที่แออัดก่อนหน้านี้ได้สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจต่อปีประมาณ   
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2 พันล้านเหรียญแคนาดา  การประมูลโครงการทางด่วนสาย 407 มีมูลค่าประมูลสูง

ที่สุดในประวัติศาสตร์ของแคนาดา นั่นคือ 3.1 พันล้านเหรียญดอลล่าร์แคนาดา 

ภาพที่15:ทางด่วนสาย 407 มลรัฐออนแทริโอในประเทศแคนาดา        

ที่มา: 407 Express Toll Roads (n.d.) [http://www.407etr.com/highway/about-407-etr.html] 

 

 = Indiana,U.S.A.(Puentes,2014): โครงการทางด่วนอินเดียน่า (Indiana Toll 

Road) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลมลรัฐอินเดียน่าและบริษัทเอกชนร่วม

ทุน Macquarie จากประเทศออสเตรเลีย และ Cintra จากประเทศสเปน โดยมีมูลค่า

สัมปทานทั้งหมด 3.85 พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ และระยะเวลาสัมปทาน 75 ปี 

(เริ่มปี ค.ศ. 2006)  ทางด่วนดังกล่าวมีระยะทางประมาณ 157 ไมล์ และมีความ

สำคัญในด้านการคมนาคมและเศรษฐกิจ คือ เป็นถนนที่เชื่อมต่อกับทางด่วนสำคัญ

ของอีก 2 มลรัฐ ได้แก่ Chicago Skyway ของมลรัฐอิลินอยด์ และ Ohio Turnpike 

ของมลรัฐโอไฮโอ  

  จากกรณีตัวอย่างการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นของต่างประเทศ พบว่า มีปัจจัยสำคัญ

หลายประการที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น  ได้แก่ 

  1)การให้ความสำคัญกับภาพรวมของการพัฒนา  กล่าวคือ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมองภาพรวมในการพัฒนา (Holistic/ Big picture of local 

development)  การพัฒนาควรเป็นไปในรูปแบบของการบูรณาการโดยมีการพัฒนาองค์ประกอบ

หลายๆ ด้านควบคู่กันไป  ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาการบริหารจัดการการคลัง การพัฒนาทรัพยากร

บุคคล (ทั้งผู้นำและผู้ตาม)  การพัฒนา ปรับ หรือเผยแพร่อัตลักษณ์ของชุมชน การพัฒนาความ  

ร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงประชาชนในชุมชน ตลอดจนการอนุรักษ์หรือ

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นไปอย่างยั่งยืนและส่งผลกระทบต่อ  

สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้น้อยที่สุด 

  2)การวางแผนเชงิกลยทุธ์(Strategicplanning)เพือ่ใหก้ารพฒันาเศรษฐกจิในทอ้งถิน่ 

เกิดประโยชน์สูงสุด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ที่ดี มีการกำหนดเป้าหมาย
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ในการพัฒนาที่ชัดเจนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการเป็นอะไร—What do we want to be?  

(เช่น เป็นเมืองอุตสาหกรรมใหม่ เป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของการคมนาคมในภูมิภาค ฯลฯ) และจะ

ทำอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว—How do we get there?  นอกจากนั้นท้องถิ่นควรคำนึงถึงการ

พัฒนาที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวด้วย 

  3)การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ(Supportforcooperation

betweendifferentorganizations) ท้องถิ่นควรมีการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการประสานงานร่วมกัน  

ในการพัฒนา ซึ่งอาจส่งผลดีให้การพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น 

  4)ภาวะผู้นำ(Leadership)  กล่าวคือ  ผู้นำท้องถิ่นมีความสำคัญมากในการริเริ่ม

กิจกรรมหรือโครงการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น  ผู้นำท้องถิ่นที่จะทำให้การพัฒนาประสบผลสำเร็จ

ต้องเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์  สามารถมองเห็นโอกาสหรือช่องทางในการพัฒนาและต้องลงมือปฏิบัติจริง  

ยิ่งไปกว่านั้นผู้นำต้องมีความรู้ความสามารถ และคิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของท้องถิ่นมากกว่า  

ผลประโยชน์หรือคะแนนนิยมทางการเมืองของตน  

  โดยสรุป การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นโดยใช้กลยุทธ์หลัก 3 ประการ มีการใช้เครื่องมือ

ที่แตกต่างกันไปซึ่งเห็นได้จากกรณีตัวอย่างจากต่างประเทศที่ได้นำเสนอในข้างต้น โดยทั่วไปกลยุทธ์

และเครื่องมือเหล่านี้ช่วยส่งเสริมการดำเนินงานและแบ่งเบาภาระด้านงบประมาณของภาคธุรกิจ   

ช่วยสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน ส่งเสริมการสร้างงาน จ้างงาน และการขยายตัวของธุรกิจ  

อันนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของรายได้ของประชากรในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งเงินรายได้ดังกล่าวจะถูกนำไปจับ

จ่ายใช้สอยเพื่อการบริโภคและหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจต่อไป  ยิ่งไปกว่านั้นการลงทุนและ  

รายได้ที่เพิ่มขึ้นอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น (Gross Regional/ Provincial Product: GRP or GPP)  นอกจากนั้น กรณีตัวอย่างจาก

ต่างประเทศสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยสำคัญบางประการที่ช่วยส่งเสริมให้การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น

ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยไม่ควรมองข้ามความสำคัญของปัจจัย

เหล่านั้น แต่ควรศึกษา พัฒนา หรือปรับใช้ปัจจัยดังกล่าวเพื่อผลสำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจใน  

ท้องถิ่นไทย 

 

�.3สถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย

�.3.1กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย

 การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นถือเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญที่ช่วยเพิ่มรายได้และสร้างความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม แนวคิด    

กลยทุธ ์และวธิกีารดำเนนิการในเรือ่งนีย้งัไมเ่ปน็ทีรู่จ้กัหรอืคุน้เคยมากนกัในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ของไทย นอกจากนั้น สถานภาพตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เช่น เป็นรัฐกระจาย
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อำนาจ หรือ รัฐรวมศูนย์) รวมทั้งระเบียบและกฎหมายมีความสำคัญอย่างมากต่อความสามารถและ

ขอบเขตการใช้อำนาจในการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง 

กล่าวคือ  สถานภาพมีนัยสำคัญบอกถึงอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้รับ  ส่วนกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นเป็นกรอบหรือขอบเขต

ที่ระบุว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถริเริ่มและ/หรือดำเนินการในเรื่องใดได้บ้าง มีขั้นตอนหรือ

กระบวนการอย่างไร และมีหน่วยงานใดเกี่ยวข้องบ้างในการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น      

ตัวอย่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและ

ระเบียบกฎหมายที่สนับสนุน(หรือเป็นอุปสรรคต่อ)การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นของไทย

 = รัฐธรรมนูญ ปี 2540 มาตรา 87 (หรือรัฐธรรมนูญ ปี 2550 มาตรา 84(1)) รัฐต้อง

ดำเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจโดย “สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็น

ธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยต้อง

ยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจซึ่งมีบทบัญญัติที่ไม่

สอดคล้องกับความจำเป็นทางเศรษฐกิจ และต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการ		

แข่งขันกับเอกชน	เว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ	รักษา

ผลประโยชน์ส่วนรวม	หรือการจัดให้มีสาธารณูปโภค”	

 = พระราชบญัญตักิำหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอำนาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (1) (4) (6) (7) (16) (31) ซึ่งระบุไว้ว่า “ให้เทศบาล   

เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ

สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (1) การจัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่นตนเอง (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (6) การส่งเสริมการฝึกและ

ประกอบอาชีพ (7) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น

ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด”และมาตรา 17 (1) (2) (8) (15) และ (29)   

ซึ่งระบุไว้ว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ใน

การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้   

(1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตนเอง และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตาม

ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (2) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการ

พัฒนาท้องถิ่น (8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (15) การ

พาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทำกิจการไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือร่วมกับบุคคล

อื่นหรือจากสหการ (29) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่

คณะกรรมการประกาศกำหนด”  

 = พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 

2552) มาตรา 45 (2) (3) ซึ่งระบุไว้ว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่

ดำเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้ (2) จัดทำแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะ

รัฐมนตรีกำหนด (3) สนับสนุนสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น” 
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 = พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ   

พ.ศ. 2556 

 = ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. 2552  

 = ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2541  

 = ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 

 = ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   

พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 

 = ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที ่321/2549 ในประเด็นเกี่ยวกับอำนาจ

หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด   

พ.ศ. 2540 ว่าด้วยเรื่อง การนําครุภัณฑ์ของหน่วยงานไปให้ส่วนราชการหรือเอกชนเช่า 

(จากกรณีการจัดซื้อรถเทรลเลอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร) ถือเป็นกิจการที่ไม่

อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย ไม่สามารถดําเนินการได้ 

และการดําเนินการดังกล่าวยังมีลักษณะประกอบกิจการแข่งขันกับเอกชนอันเป็นการ  

ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญฯ (ตามนัยบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 

321/2549)  

ระเบียบกฎหมายข้างต้นมีผลต่ออำนาจหน้าที่และความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจใน  

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย กล่าวคือ  ระเบียบกฎหมายดังกล่าวทำให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจบางประเภทได้ หรือไม่สามารถ

ดำเนินกิจกรรมบางอย่างได้  อย่างไรก็ตามระเบียบกฎหมายบางมาตราอาจไม่มีความชัดเจนและต้อง

อาศัยการตีความจากคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

�.3.2ผลการสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย

 จากการสำรวจข้อมูลการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในหัวข้อ  

การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น โดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  สถาบันพระปกเกล้า พบว่า 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 273 แห่ง จากทั้งหมด 753 แห่ง2 (หรือร้อยละ 36.3)   

ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 269 แห่ง (หรือร้อยละ 

35.7)  ไม่ได้ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ และเมื่อพิจารณาแยกตามประเภทขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 22 แห่ง จาก 41 แห่ง (คิดเป็น  

 2  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 753 แห่งนี้ คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตอบและส่งแบบสอบถาม  

กลับคืนมา  ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 41 แห่ง  

เทศบาล 658 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 53 แห่ง 
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ร้อยละ 53.7)  เทศบาล จำนวน 229 แห่ง จาก 658 แห่ง (หรือร้อยละ 34.8) และองค์การบริหาร

ส่วนตำบล จำนวน 22 แห่ง จาก 53 แห่ง (หรือร้อยละ 41.5) ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่  

ในทางตรงข้าม องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 10 แห่ง (ร้อยละ 24.4)  เทศบาล จำนวน   

239 แห่ง (ร้อยละ 36.9) และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 20 แห่ง (ร้อยละ 37.7) ไม่ได้

ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ดังที่แสดงไว้ในแผนภาพที่ 5-1 

แผนภาพที่14:  แสดงจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทที่ดำเนินและไม่ดำเนินการ

พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้สำรวจด้วยว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจใน

ท้องถิ่นด้วยกิจกรรมอะไรบ้าง ผลการศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการพัฒนา

เศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยการวางระบบประปามากที่สุด จำนวน 131 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 17.4)    

รองลงมาลำดับสอง คือ การวางระบบไฟฟ้า จำนวน 77 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 10.2)  ลำดับสาม คือ 

การสร้างถนน/สะพาน จำนวน 62 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 8.2)  ลำดับสี่ คือ การก่อสร้างอาคารต่างๆ 

จำนวน 58 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 7.7)  และลำดับห้า คือ การขุดคลอง/ทำฝาย จำนวน 15 แห่ง   

(คิดเป็นร้อยละ 2)  ดังแสดงในแผนภาพที่ 15 
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แผนภาพที่15: แสดงกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า องค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัดดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยการสร้างถนน/สะพานมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 

48.8 หรือ อบจ. จำนวน 20 แห่ง)  รองลงมาลำดับสอง คือ การขุดคลอง/ทำฝาย (ร้อยละ 9.8 หรือ 

อบจ. จำนวน 4 แห่ง)  และลำดับสามมี 3 กิจกรรมที่ อบจ. ดำเนินการในสัดส่วนที่เท่ากัน ได้แก่   

การวางระบบประปา การสร้างอาคารต่างๆ และการวางระบบไฟฟ้า (ร้อยละ 7.3) ดังแผนภาพที่ 16 

แสดงกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

แผนภาพที่16: แสดงกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   



320 นวัตกรรมการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 เทศบาลมีการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เช่นกัน โดยมีลำดับความนิยมของกิจกรรม

ดังต่อไปนี้ เทศบาลดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยการวางระบบประปามากที่สุด ทั้งนี้  

มีเทศบาลที่ทำกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 114 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 17.3 ของเทศบาลทั้งหมด  

ที่ตอบกลับแบบสอบถาม  กิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจที่เทศบาลดำเนินการเป็นลำดับสอง คือ   

การวางระบบไฟฟ้า โดยมีเทศบาลดำเนินการจำนวน 64 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.7 ลำดับสาม คือ   

การสร้างอาคารต่างๆ ซึ่งมีเทศบาลใช้กิจกรรมนี้ในการพัฒนาเศรษฐกิจจำนวน 52 แห่ง หรือร้อยละ 

7.9  ลำดับสี่ คือ การสร้างถนน/สะพาน ดำเนินการโดยเทศบาล 40 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.1 และ

ลำดับห้า คือ การขุดคลองน้ำ/ทำฝาย โดยเทศบาล 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.7  ข้อมูลดังแสดง  

ในแผนภาพที่ 17 

แผนภาพที่17: แสดงกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ของเทศบาล 

 สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น กิจกรรมที่นิยมดำเนินการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่

ในลำดับที่ 1 ถึง 4  เหมือนกับกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับเทศบาล กล่าวคือ  

อบต. ได้ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยการวางระบบประปามากที่สุด ลำดับสอง คือ การวาง

ระบบไฟฟ้า  ลำดับสาม คือ การสร้างอาคารต่างๆ และลำดับสี่ คือ การสร้างถนน/สะพาน ทั้งนี้  

มีอัตราส่วนของ อบต. ที่ได้พัฒนาเศรษฐกิจด้วยกิจกรรมดังกล่าวเรียงลำดับได้ ดังนี้ การวางระบบ

ประปา ร้อยละ 26.4 (หรือ อบต. 14 แห่ง จากทั้งหมด 53 แห่งที่ตอบกลับแบบสอบถาม)  การวาง

ระบบไฟฟ้า ร้อยละ 18.9  การสร้างอาคารต่างๆ ร้อยละ 5.7  และการสร้างถนน/สะพาน ร้อยละ 

3.8 นอกจากนั้น อบต. ยังมีการจัดหรือพัฒนาให้มีลานจอดรถในพื้นที่ โดยคิดเป็นร้อยละ 1.9 อีกด้วย  

แผนภาพที่ 18 แสดงสัดส่วนของกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  

ที่ได้กล่าวถึงในข้างต้น 
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แผนภาพที่18: แสดงกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

 จากผลสำรวจแสดงให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยหลายแห่งมีการ  

ดำเนินการในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ทั้งนี้รูปแบบ วิธีการ หรือกลยุทธ์ที่ใช้ในการ

พัฒนามีความแตกต่างกันไป ซึ่งอาจสอดคล้องกับแนวคิดและหลักการในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่

ที่ได้อธิบายไปแล้วในข้างต้นไม่มากก็น้อย ในลำดับถัดไป ผู้วิจัยจะนำเสนอกรณีตัวอย่างโดยย่อของ

การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย โดยแต่ละกรณีตัวอย่างจะสอดคล้อง

กับกลยุทธ์หลักที่ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ อันได้แก่ การให้แรงจูงใจทางการเงิน (Fiscal incentives)   

การพัฒนาบริการสาธารณะพื้นฐาน (Public improvement)  และการสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง

ภาครัฐและเอกชน (Public-private partnerships)  

�.3.3กรณีตัวอย่างของการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไทย

4.3.3.1.การให้แรงจูงใจทางการเงิน(Financialincentives)

   = การลดหย่อนหรือยกเว้นการจัดเก็บภาษีบางประเภทชั่วคราวและการให้

สิทธิประโยชน์อื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร

        สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Thailand Board of Investment: BOI, 

2015) ได้เสนอแรงจูงใจทางการเงินโดยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อส่งเสริมและดึงดูด

การลงทุนหรือการทำธุรกิจในประเทศไทย  ตัวอย่างของสิทธิประโยชน์ดังกล่าว เช่น การลดหย่อน 

(หรือยกเว้น) อากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร วัตถุดิบ หรือวัสดุที่จำเป็น การยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคลและเงินปันผล  การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 รวมทั้งการให้หักค่าใช้จ่ายด้าน

การขนส่ง  ค่าติดตั้งหรือก่อสร้าง  ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปาตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อแบ่งเบาภาระ

ค่าใช้จ่ายของผู้ลงทุน ทั้งนี้หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาสิทธิประโยชน์ดังกล่าว (อัพเดทล่าสุด  

ในเดือนมกราคม 2557) แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
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 (1)  สิทธิและประโยชน์ตามประเภทกิจการ (Activity-based incentives) 

โดยแบ่งเป็น 8 ประเภทหลัก ได้แก่ เกษตรกรรมและผลิตผลจาก

การเกษตร  เหมืองแร่ เซรามิกส ์และโลหะขั้นมูลฐาน อุตสาหกรรมเบา  

ผลิตภัณฑ์ โลหะ เครื่ อ งจักร และอุปกรณ์ขนส่ ง  อุ ตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า  อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ กระดาษ และ

พลาสติก  และกิจการบริการและสาธารณูปโภค ซึ่งกิจการแต่ละประเภท

จะได้สิทธิและประโยชน์ไม่เท่ากันขึ้นกับหลักเกณฑ์และการจัดกลุ่มของ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ  

      (2)  สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based 

incentives) โดยสิทธิประโยชน์ประเภทที่ 2 เป็นการให้เพื่อจูงใจและ

กระตุ้นให้มีการลงทุนหรือใช้จ่ายในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ

หรืออุตสาหกรรมโดยรวม อาทิ กิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการ

แข่งขัน (เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  และการฝึก

อบรมเทคโนโลยีชั้นสูง)  กิจกรรมเพื่อการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  

และกิจกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม3 (สำนักงานคณะ

กรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2558)        

   = การสนับสนุนด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจSMEs

    รัฐบาลมีการสนับสนุนให้มีการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ  

ขนาดย่อม (Small & Medium-sized enterprises: SMEs) ของประเทศ โดยมีหน่วยงานที่ดูแลคือ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ซึ่งมีกลยุทธ์ประการหนึ่งคือ   

“การเสริมสร้างระบบและเตรียมความพร้อมเพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึง

เงินทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงิน” โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น และมีการเตรียมความพร้อมให้แก่วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการบริหารจัดการธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มช่องทางหรือโอกาสการเข้าถึงแหล่ง

เงินทุน ทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และแหล่งเงินทุนอื่นๆ (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม, 2557: น.10) 

    ทั้งนี้ ตามแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 

2555 – 2559) และแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ปี 2556 ได้มีการดำเนินการสํารวจสถาน

ประกอบการในกลุม่กจิกรรมทางเศรษฐกจิตา่งๆ เชน่  ภาคการผลติ  การคา้ (คา้ปลกี  คา้สง่ และอืน่ๆ)  

และการบริการ ใน 55 จังหวัด (ภาคเหนือ 12 จังหวัด, ภาคกลาง 16 จังหวัด, ภาคตะวันออก   

3 จังหวัด, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 จังหวัด, และภาคใต้ 9 จังหวัด) เพื่อนําข้อมูลมาใช้เป็น

ข้อมูลเบื้องต้นในการวิเคราะห์ของการจัดทําแผนแม่บทในการส่งเสริม SMEs ในระยะยาว 

 3  สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ตามประเภทกิจการและตามคุณค่าของโครงการ

ได้ที่  http://www.boi.go.th/index.php?page=criteria_for_granting_tax 
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    อย่างไรก็ตาม  กลยุทธ์การให้แรงจูงใจทางการเงินไม่เป็นที่นิยมมากนักในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยเนื่องจากท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่จำกัดในการตัดสินใจให้สิทธิในการ  

ลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีหลายๆ ประเภทให้แก่ภาคธุรกิจ  ซึ่งอำนาจหน้าที่ดังกล่าวเป็นของรัฐบาล

แห่งชาติหรือหน่วยงานของรัฐบาลแห่งชาต ิ เช่น  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นต้น 

4.3.3.2.การพัฒนาบริการสาธารณะพื้นฐาน(Publicimprovement)

   = การแบ่งเขตการลงทุน(Investmentzoning)

    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Thailand Board of Investment: 

BOI) ได้กำหนดเขตส่งเสริมการลงทุน (Investment Promotion Zones) ออกเป็น 3 เขต ดังต่อไปนี้ 

(ข้อมูลอัพเดทล่าสุด ในเดือนมกราคม 2558)  

 <  เขตพื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ำ (Low per capita income) ซึ่ง

ประกอบด้วย กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม น่าน บึงกาฬสบุรี รัมย์ แพร่ 

มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร 

สระแก้ว สุโขทัย สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ   

 <  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

 <  เขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Park) ที่ได้รับการ

ส่งเสริมหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ   

    ซึ่งเขต (รวมทั้งนโยบายและหลักเกณฑ์) ส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวได้รับการ

ทบทวนและปรับครั้งล่าสุดในเดือนมกราคม 2558 เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ของประเทศไทยและโลก เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน  

ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ  

รวมทั้งเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไป 

(Board of Investment, 2015)   

   = การกำหนดเขตเฉพาะ(Zoning)ด้านเกษตรกรรม

    สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่ งลักษณ์ ชินวัตร ได้มีการจัดพื้นที่และกำหนดเขต

เกษตรกรรม หรือที่เรียกว่านโยบายเกษตรโซนนิ่ง (Agricultural zoning) โดยมีแนวคิดหลัก คือ   

การทำโซนนิ่งปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ กล่าวคือ การจัดโซนนิ่งปลูกพืชที่ให้  

ผลตอบแทนดี สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม และมีการประกัน

ราคาผลผลิตดังกล่าว จุดประสงค์หลักของนโยบายเกษตรโซนนิ่ง ได้แก่ เพื่อแก้ปัญหาราคาพืชผล

ทางการเกษตรตกต่ำและล้นตลาด โดยรัฐบาลได้กำหนดให้มีพืชเศรษฐกิจนำร่อง 6 ชนิด ได้แก่   

ข้าว ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ธิดา จิราสิต, 2556) 

กล่าวคือ ถ้าหากจังหวัดนั้นๆ สามารถปลูกพืชชนิดนั้นแล้วได้ผลผลิตดีให้จัดเป็นพื้นที่ (Zoning)   

ในการปลูกพืชชนิดนั้น ทั้งนี้ การจัดพื้นที่ดังกล่าวจะคำนึงถึงสภาวะแวดล้อม ภูมิอากาศ โรงงาน
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แปรรูปในพื้นที่ ระบบโลจิสติกส์ และความต้องการของตลาด ตลอดจนมีการจัดระเบียบเชื่อมโยง  

เครือข่ายระหว่างผู้ผลิตกับผู้รับซื้ออย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการดำเนินการเกษตรกรรม  

ที่เป็นระบบตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ และสร้างแรงจูงใจให้ภาคอุตสาหกรรมเข้าไปลงทุนตั้งโรงงาน

ในบริเวณดังกล่าวมากขึ้น เช่น จังหวัดบึงกาฬมีพื้นที่ปลูกยางพารา 8.4 แสนไร่ ส่งผลให้มีนักลงทุน

จากหลายบริษัททั้งในและต่างประเทศเข้าไปตั้งโรงงานยางพารา อาทิ บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ 

จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานรุ่นแรกที่เข้ามาประกอบกิจการรับซื้อน้ำยางพาราสด  บริษัทไทยฮั้วยางพารา 

จำกัด (มหาชน) และบริษัทรับเบอร์แลนด์โปรดักซ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจรับซื้อเศษยางก้อนถ้วยหรือ  

ขี้ยางและยางแผ่น และบริษัทไทยอิสเทิร์น จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานรับซื้อเศษยางถ้วยและยางแผ่น และ

อยู่ในระหว่างขยายกิจการเพิ่มเติม  รวมทั้งมีนักลงทุนจากประเทศจีนได้เข้าไปลงทุนตั้งโรงงาน  

ด้วยเช่นกัน (สยามธุรกิจ, 2557) 

    อย่างไรก็ตาม เกษตรโซนนิ่งขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเกษตรกรซึ่งอาจจะ  

เข้าร่วมโครงการหรือไม่ก็ได้  แต่รัฐบาลมีการนำกลไกราคามาเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการจูงใจให้

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ กล่าวคือ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการประกันราคาผลผลิต

ทางการเกษตร หรืออาจกล่าวได้ว่า กลไกการประกันราคาดังกล่าวเป็นการบังคับโดยทางอ้อมให้

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการนั่นเอง นอกจากนั้น เกษตรโซนนิ่งยังได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็น

นโยบายที่ไม่อาจช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและแท้จริง เนื่องจาก  

ใช้หลักการตลาดนำการผลิตและการพัฒนาจากการจัดพื้นที่หรือโซนนิ่งดังกล่าวอาจเป็นไปตามความ

ต้องการของนายทุนมากกว่าประชาชนในท้องถิ่นเอง (ธิดา จิราสิต, 2556) 

   =	การจัดผังเมืองและพัฒนาชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต

    เทศบาลนครภูเก็ตได้มีการจัดผังเมืองและพัฒนาบริเวณชุมชนย่านเมืองเก่า   

ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บริเวณถนนถลาง อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นถนนที่มีความเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของ

จังหวัด ถนนเส้นนี้มีระยะทางประมาณ 450 เมตร มีอาคารบ้านเรือนเป็นตึกแถวและเป็น

สถาปัตยกรรมในรูปแบบที่เรียกว่า คลาสสิค-เรเนสซองส์ (Classic-Renaissance) แบบชิโนโปรตุกีส 

(Sino-Portuguese)  รวมทั้งศิลปะแบบจีนผสมไทย ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากปีนังและสิงคโปร์ 

(สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต, ม.ป.ป.)  เทศบาลนครภูเก็ตเล็งเห็นถึงความสำคัญในเชิงวัฒนธรรม

ของบริเวณดังกล่าวและต้องการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ในรูปแบบของการส่งเสริม  

การท่องเที่ยวจึงได้ดำเนินการจัดระบบสายไฟฟ้าเคเบิ้ลและระบบสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ให้อยู่ใต้ดิน  

เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพบนถนนเส้นดังกล่าว รวมทั้งปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ เช่น ระบบ  

ท่อระบายน้ำ พื้นผิวถนน และระบบไฟฟ้าบนถนน ถนนถลางถือเป็นถนนสายแรกในจังหวัดภูเก็ต  

ที่ปลอดจากสายไฟฟ้า ทั้งนี้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าวใช้งบประมาณทั้งหมดประมาณ   

19.2 ล้านบาท ในอนาคตเทศบาลนครภูเก็ตมีแผนที่จะพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและปรับปรุง

ทัศนียภาพในย่านเมืองเก่าอื่นๆ ของภูเก็ต เช่น ถนนดีบุก ถนนเยาวราช ถนนกระษัตรี เป็นต้น   

เพื่อความเป็นระเบียบและสวยงาม ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นโดยเน้นการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไป (ผู้จัดการออนไลน์, 2552) 
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ภาพที่16:อาคารบ้านเรือนเป็นตึกแถวและเป็นสถาปัตยกรรมในบริเวณถนนถลาง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

ที่มา: KoPhuket.com (n.d.) [http://www.kophuket.com/phuket/attractions/phuket-architecture.html] 

 

   =	โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

    โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ภูเก็ตเกิดขึ้นจากความตั้งใจของ 

อบจ. ภูเก็ตที่ต้องการจัดให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ รวมทั้ง

แบ่งเบาภาระความแออัดของโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดภูเก็ตและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนด้านการให้บริการสาธารณสุข เนื่องมาจากบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลของ  

โรงพยาบาลรัฐไม่เพียงพอ ส่งผลให้ผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษาพยาบาลต้องรอพบแพทย์เพื่อตรวจ

วินิจฉัยโรคเป็นระยะเวลานาน และโรงพยาบาลรัฐไม่สามารถรับผู้ป่วยเป็นคนไข้ภายในได้ทั้งหมด 

เพราะเตียงผู้ป่วยมีจำกัด หากจะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก   

โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ตให้บริการรักษาพยาบาลและจำหน่ายยาในราคาที่ไม่แพงมาก เนื่องจากใช้  

งบประมาณภาครัฐในการบริหารงาน ซึ่งก็มาจากภาษีของประชาชนนั่นเอง (ผู้บริหารโรงพยาบาล 

อบจ. ภูเก็ต, การสื่อสารระหว่างบุคคล, 26 มิถุนายน 2557) 

    โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ตมีขนาด 129 เตียง แต่สามารถขยายได้ถึง 190 เตียง 

ให้บริการรักษาโรคระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ตเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่จัด

ตั้งขึ้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งแรกในประเทศไทยที่บริหารจัดการ

ด้วยระบบเอกชน โดยว่าจ้างบริษัทโรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 

35 ปีด้านการบริหารกิจการโรงพยาบาลเข้ามาบริหารงานโดยดูแลในเรื่องของโครงสร้างการบริหาร

จัดการ และการคัดเลือกบุคลากรทางการแพทย์ จึงส่งผลให้มาตรฐานการรักษา การบริการ  อุปกรณ์ 

และเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆ ของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเทียบเคียงกับ

โรงพยาบาลเอกชน  โรงพยาบาลมีวิสัยทัศน์หลัก คือ “โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

เป็นโรงพยาบาลของประชาชนที่ให้บริการคุณภาพเป็นเลิศระดับประเทศและสร้างความประทับใจ  

ทุกครั้งแก่ผู้รับบริการ” โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดภูเก็ต (ผู้บริหาร  

โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต, การสื่อสารระหว่างบุคคล, 26 มิถุนายน 2557; โรงพยาบาลองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, ม.ป.ป.) 
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    การสร้างและประกอบกิจการของโรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต นอกจากจะเป็นการ

พัฒนาบริการสาธารณะพื้นฐานซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวแล้ว 

ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและบริการด้านสาธารณสุขที่ดีทางอ้อม รวมทั้งอาจช่วยลดค่าใช้

จ่ายของประชาชนในการใช้บริการทางการแพทย์  กล่าวคือ การดำเนินงานให้บริการของโรงพยาบาล 

อบจ. ภูเก็ต กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันและการปรับตัวในการให้บริการด้านสาธารณสุขของ  

สถานพยาบาลอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนใน จ.ภูเก็ต   บริการที่ดีและมีราคาถูกกว่าโรงพยาบาล

เอกชนสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชนทำให้มีเงินเหลือไปลงทุนหรือจับจ่ายใช้สอย  

ในด้านอื่นๆ มากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่นอีกด้วย        

   =	สนามบินสุรินทร์ภักดีจ.สุรินทร์

    สนามบินหรือท่าอากาศยานสุรินทร์ภักดี (Surin Royal Airport) เกิดจากความคิด

ริเริ่มของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สนามบินแห่งนี้ใช้เงินลงทุนจำนวน 30 ล้านบาท  

และเปิดให้บริการด้านการบินพาณิชย์เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2545  มีสายการบินที่มาใช้เส้นทางบิน 

เช่น สายการบินบางกอกแอร์เวย ์สายการบินแอร์อันดามัน และสายการบินพีบีแอร์ แต่ภายหลัง  

สายการบินเหล่านี้ต้องยกเลิกเส้นทางนี้ไปเนื่องจากปัญหาขาดทุนหรือปัญหาทางการเงินของ  

สายการบิน ทำให้สนามบินสุรินทร์ภักดีต้องปิดการให้บริการไป แต่ในปี พ.ศ. 2555 นี้ อบจ.สุรินทร์

มีนโยบายที่จะพัฒนาและเปิดการบินในเชิงพาณิชย์ที่สนามบินสุรินทร์ภักดีอีกครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์

สำคัญ คือ (1) เพื่อกระตุ้นการลงทุนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น, (2) เพื่อเป็น

ศูนย์กลางการบินในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ใต้ โดยเชื่อมต่อกับสนามบินอื่นๆ ของท้องถิ่นใน

ภูมิภาคและสนามบินของประเทศใกล้เคียง เช่น กัมพูชา และเวียดนาม ทั้งนี้การเป็นศูนย์กลาง  

ดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้นักท่องเที่ยวและนักธุรกิจทั้งชาวไทยและ  

ชาวต่างชาติ รวมทั้งรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558  และ   

(3) เพื่อเป็นการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นผ่านการลงทุนพัฒนา

สนามบิน ซึ่งจะก่อให้เกิดกิจกรรมและตัวคูณทางเศรษฐกิจในด้านอื่นๆ อาทิ  การขยายตัวทางการ

ท่องเที่ยวและการลงทุน  และการค้าขายในบริเวณชายแดน  (คำกอง กันนุฬา, 2557)  

    การพัฒนาท่าอากาศยานสุรินทร์ภักดีดำเนินการโดยกรมการบินพลเรือน 

กระทรวงคมนาคม โดย อบจ.สุรินทร์เป็นผู้ให้การสนับสนุน การที่ อบจ.สุรินทร์ ต้องดำเนินการเช่นนี้

เกิดจากการทักท้วงจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่า อบจ.สุรินทร์ ไม่สามารถดำเนินการพัฒนา

สนามบินได้ เนื่องจากตามกฎหมายการกระจายอำนาจฯ ไม่ได้ให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดำเนินการภารกิจดังกล่าว จังหวัดสุรินทร์จึงต้องมอบหมายให้กรมการบินพลเรือนดำเนินการแทน 

(กำชัย วันสุข, 2556)      

   =เครือข่ายพัฒนาระบบโลจิสติกส์เทศบาลเมืองทุ่งสงจ.นครศรีธรรมราช

    “ระบบโครงขา่ยคมนาคมขนสง่ (โลจสิตกิส)์ และโครงการศนูยก์ระจายสนิคา้ 

ภาคใต้ - ทุ่งสง (Cargo Distribution Center - Thungsong)” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอ

ของตัวแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และได้รับการผลักดันโดยนายภาณ ุ อุทัยรัตน์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชในขณะนั้น โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากการส่งเสริมความร่วมมือ
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ของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐส รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาสังคม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ

แก้ไขปัญหาด้านต้นทุนการขนส่ง ส่งเสริมให้อำเภอทุ่งสงเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าของภาคใต้ 

เพิม่ศกัยภาพทางการแขง่ขนั และสง่เสรมิการคา้ขายและการลงทนุในพืน้ทีใ่หม้ากขึน้ ทัง้นี ้นายทรงชยั 

วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงได้เสนอพื้นที่บริเวณหมวดศิลา ซึ่งเป็นที่ดินของการรถไฟ

แห่งประเทศไทย จำนวน 85.43 ไร่ เป็นที่ตั้งโครงการเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กระจายสินค้าดังกล่าว 

(วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  สถาบันพระปกเกล้า, 2554; มูฮำหมัด ดือราแม, 2554)  

    โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้า (ระบบราง) ภาคใต้ – ทุ่งสง ได้รับการ

สนับสนุนจากรัฐบาลและได้รับความช่วยเหลือด้านเทคนิคจาก Cities Development Initiative For 

Asia (CDIA) ของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank – ADB) โดยการ

สนับสนุนของกระทรวงมหาดไทย นอกจากนั้นโครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้า ภาคใต้ – ทุ่งสง   

ยังเป็นส่วนหนึ่งของกรอบความร่วมมือระหว่าง 3 ประเทศ ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

สามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle: IMT-GT) 

เม็ดเงินที่ใช้ในการลงทุนพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งนี้จะช่วยสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่

ประชาชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาจส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

ในภูมิภาคต่อไปในอนาคต (เทศบาลเมืองทุ่งสง, 2552; มูฮำหมัด ดือราแม, 2554)      

4.3.3.3.การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน(Public-private

partnerships:PPPs)

   =	รถไฟฟ้าBTS,กทม.

    โครงการรถไฟฟ้า BTS ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นโครงการการลงทุนที่

กรุงเทพมหานครได้ให้สัมปทานกับบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนา

และดำเนินการโครงการรถไฟฟ้า โดยมีอายุสัญญา 30 ปี  (พ.ศ. 2542 – 2572)  โดยบริษัทเอกชน

เป็นผู้ลงทุนในโครงการทั้งหมด และโอนกรรมสิทธิ์ให้กับ กทม. ภายหลังก่อสร้างเสร็จ ในขณะที่

บริษัทฯ สามารถจัดเก็บรายได้ตลอดช่วงอายุสัมปทาน (คงขวัญ ศิลา, 2553)  ปัจจุบันโครงการ

รถไฟฟ้า BTS   มีการขยายเส้นทางการเดินรถอีกหลายเส้นทาง และเปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนอื่นๆ 

เข้ามาลงทุนในการสร้างและขยายเส้นทางดังกล่าว 

    โครงการรถไฟฟ้า BTS ตอบสนองต่อการขยายตัวของเมือง ช่วยบรรเทาปัญหา

การจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร  ก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและติดต่อธุรกิจ

ต่างๆ ทำให้ประหยัดเวลาและช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในทางอ้อม ยิ่งไปกว่านั้นโครงการรถไฟฟ้า 

BTS ยังช่วยกระตุ้นและดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชน โดยเฉพาะการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย ์

เช่น คอนโด ที่พักอาศัย และห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในบริเวณที่เป็นเส้นทางการเดินรถ ซึ่งก่อให้เกิด  

ตัวคูณทางเศรษฐกิจและส่งผลดีต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครต่อไป      



32� นวัตกรรมการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   =โครงการปาก้า(PAKA)องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

    โครงการปาก้า (PAKA) เป็นโครงการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวคือ หลังจากที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้ย้ายศูนย์เครื่องจักรกล

ออกจากพื้นที่บริเวณถนนท่าเรือ ต.ปากน้ำ อ.เมือง ไปยังสถานที่แห่งใหม่ทำให้สถานที่เดิมว่างลง 

ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

เนื่องจากบริเวณสถานที่ดังกล่าวมีศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอปรวมอยู่ด้วย แต่สร้างรายได้เพียง  

เล็กน้อยจากค่าเช่ารายเดือน (3,000 บาทต่อเดือน) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เท่านั้น 

นอกจากนั้นยังต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาแวะเยี่ยมเยือนตัวเมืองกระบี่ นอกเหนือจากการไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนริมชายหาดหรือตามเกาะต่างๆ เท่านั้น (สฤษดิ์พงษ์ เกี่ยวข้อง,4 การสื่อสารระหว่าง

บุคคล, 25 มิถุนายน 2557) ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงได้พยายามติดต่อนักลงทุนเข้ามา

ลงทุนเชิงท่องเที่ยว ในที่สุดก็ได้นักลงทุนภาคเอกชนเข้ามาลงทุนพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว  

    โครงการปาก้าเป็นโครงการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่บริเวณ 7 ไร่ ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งศูนย์โอทอปให้เป็น Community Mall โครงการปาก้า  

เป็นโครงการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นที่ใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาแบบ PPP หรือการสนับสนุน  

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) ในรูปแบบของ Build-Transfer-Operate (BTO)   

โดยให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ให้เป็น  

ไลฟ์สไตล์มอลล์แนวใหม่เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีระยะเวลาการให้เช่าและพัฒนาพื้นที่ทั้งหมด 30 ปี 

รวมทั้งมีเงื่อนไขหลักคือ เอกชนต้องสร้างและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการที่มีอยู่เดิมให้ทางองค์การ

บรหิารสว่นจงัหวดักระบีด่ว้ย โครงการปากา้ใชง้บลงทนุกวา่ 300 ลา้นบาท มกีารวางแผนกอ่สรา้งโรงแรม 

โรงภาพยนตร์ ร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์ Wellness และศูนย์การแสดงต่างๆ คาดว่าโครงการดงักลา่ว 

จะแลว้เสรจ็ในป ี2559 (สฤษดิพ์งษ ์เกีย่วขอ้ง, การสือ่สารระหวา่งบคุคล, 25 มถินุายน 2557) 

    จากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จะได้

ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมมากมาย ดังนี้ ได้บ้านพักข้าราชการ, ได้รายได้จากการเก็บค่าเช่า

พื้นที่และสิ่งปลูกสร้าง, ได้กรรมสิทธิ์โรงแรม, ได้ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดี

กับภาคเอกชน และที่สำคัญคือการได้พัฒนาสินทรัพย์หรือที่ดินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และสามารถ

เพิ่มมูลค่าทวีคูณทางเศรษฐกิจให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้ ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าที่เกิดจาก

เงินหมุนเวียนและเงินรายได้จากการลงทุน  มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เพิ่มสูงขึ้น  การจ้างงาน

ที่เพิ่มขึ้น  ภาษีอากรที่จะเก็บได้เพิ่มขึ้น ฯลฯ     

    =โรงเผาขยะมูลฝอยชุมชนและผลิตไฟฟ้าเทศบาลนครภูเก็ต

    ภูเก็ตเป็นหนึ่งในจังหวัดแห่งแรกๆ ที่มีการดำเนินการกำจัดขยะอย่างเป็นระบบ 

เทศบาลนครภูเก็ตเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 19 แห่ง รวมทั้งเอกชนต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต  ภูเก็ตมีระบบ

กำจัดขยะ 2 รูปแบบ ได้แก่ การฝังกลบในพื้นที่ 134 ไร่ และการเผาโดยใช้เตาเผาขยะซึ่งสามารถ

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากการกำจัดขยะดังกล่าวได้ด้วย  ปัจจุบันภูเก็ตมีเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน 2 ชุด 

กล่าวคือ  

 4  คุณสฤษดิ์พงษ์ เกี่ยวข้อง  ดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
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 < เตาชุดที่ 1 สร้างโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองในปี พ.ศ. 2538 มีมูลค่าการ

ลงทุนประมาณ 788 ล้านบาท สามารถกำจัดขยะได้ 250 ตันต่อวัน และผลิต

กระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 2.5 เม็กกะวัตต์ ในปี พ.ศ. 2542 เตาเผาขยะดังกล่าว

ถูกถ่ายโอนให้แก่เทศบาลนครภูเก็ตดำเนินการกำจัดขยะต่อไป   

 < เตาชุดที่ 2 เป็นเตาเผาขยะชุมชนที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ

เอกชน ซึ่งได้แก่ เทศบาลนครภูเก็ต และ บริษัทพีเจที เทคโนโลยี จำกัด โดยมี

รูปแบบความร่วมมือแบบ Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) และ  

มีระยะเวลารับสัญญาลงทุนก่อสร้างและบริหาร 15 ปี ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะ

เวลาสัญญา ทางบริษัทจะโอนเตาเผาขยะชุมชนชุดที่ 2 นี้คืนให้แก่เทศบาล  

เตาเผาขยะดังกล่าวใช้เทคโนโลยีแบบสโตกเกอร์ จำนวน 2 หัวเผา ก่อสร้างบน

พื้นที่ 10 ไร่ที่ เทศบาลนครภู เก็ตจัดหาให้ มีมูลค่าการลงทุนประมาณ   

994 ล้านบาท สามารถกำจัดขยะได้ 700 ตันต่อวัน และผลิตกระแสไฟฟ้าได้

สูงสุด 14 เม็กกะวัตต์ (เทศบาลนครภูเก็ต, การสื่อสารระหว่างบุคคล,   

26 มิถุนายน 2557; OkNation.net, 2557)  

    อาจสรุปในภาพรวมได้ว่า การพัฒนาด้านเทคโนโลยีทำให้เตาเผาขยะชุดที่ 2   

มีประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมากกว่าเตาเผาขยะชุดที่ 1 ไม่ว่าจะเป็นด้านการลดรายจ่ายต่อตันใน

การกำจัดขยะ ความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มากกว่า และความสามารถในการควบคุม

มลพิษที่เกิดขึ้นจากการเผาขยะ  

ภาพที่17:เตาเผาขยะใช้เทคโนโลยีแบบสโตกเกอร์  

ที่มา: Phuket Journal (2011). [http://www.phuketjournal.com/phuket-garbage-3198.html] 

 

    การก่อสร้างโรงเผาขยะมูลฝอยชุมชนและผลิตไฟฟ้าแห่งที่ 2 นอกจากจะเป็นการ

พัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นโดยใช้กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนแล้ว 

ยังถือเป็นการพัฒนาบริการสาธารณะพื้นฐานด้วย เตาเผาขยะชุดที่ 2 ช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหา

การกำจัดขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในจังหวัดภูเก็ต และช่วยลดปัญหามลพิษที่อาจเกิดจาก

การสะสมของขยะ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยว
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ต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ต นอกจากนั้นยังช่วยสร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่เทศบาลนครภูเก็ตจากการขาย

กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการดำเนินการกำจัดขยะของ

เทศบาลนครภูเก็ตจะประสบปัญหาขาดทุนเนื่องจากค่าดำเนินการกำจัดขยะและบำรุงรักษาเตา  

เผาขยะมีมูลค่าสูงกว่าค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะที่จัดเก็บจากครัวเรือนและประชาชน  (เทศบาล

นครภูเก็ต, การสื่อสารระหว่างบุคคล, 26 มิถุนายน 2557)  อย่างไรก็ตาม จังหวัดภูเก็ตถือเป็น

แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของประเทศไทย มีทรัพยากรธรรมชาติและธุรกิจที่สามารถสร้างมูลค่า

ทางเศรษฐกิจให้ประเทศมากมาย  ดังนั้นบริการกำจัดขยะดังกล่าวนอกจากจะเป็นการสนับสนุนความ

ร่วมมือระหว่างภาครัฐด้วยกันเอง (ส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น) และระหว่างภาครัฐและเอกชน

แล้ว ยังถือเป็นบริการสาธารณะพื้นฐานที่ช่วยให้จังหวัดภูเก็ตยังคงความสะอาดและสามารถดึงดูดใจ

นักท่องเที่ยวและนักธุรกิจจากทั่วโลกให้มาเยี่ยมเยือนหรือลงทุนอันก่อให้เกิดผลดีต่อการขยายตัวหรือ

สร้างผลทวีคูณทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นและช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนต่อไป   

�.3.�กลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นรูปแบบอื่นๆที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย

 นอกเหนือจากกลยุทธ์หลักทั้ง 3 ประการขั้นต้น การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นไทยได้ใช้รูปแบบหรือวิธีการอื่นๆ ที่น่าสนใจและก่อให้เกิดผลสำเร็จในการกระตุ้น

และสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ หนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญ คือ การพัฒนาจุดเด่นและสร้างมูลค่าเพิ่ม

จากเอกลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวนี้ต้องมีการวางแผนที่ดีและมีการ

ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง (มิใช่แค่การจัดงานเทศกาลหรืองานเฉลิมฉลองเป็นครั้งคราว) ตัวอย่าง  

การพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบดังกล่าว เช่น  

 < เมืองสร้างสรรค์ด้านนก(CreativeBirdCity)ของเทศบาลนครยะลา เทศบาลนครยะลา

ได้นำแนวคิดเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจในพื้นที่ โดยมีการนำวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ยะลาและจังหวัดใกล้เคียง  

ในเรื่องการเลี้ยงนกมาเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพัฒนาดังกล่าว การจัดมหกรรมนกเขาชวา

เสียงอาเซียน (Asian Barred Ground Doves Competition) และการแข่งขันประกวดนกกรง

หัวจุก ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ กล่าวคือ การแข่งขัน  

ดังกล่าวทำให้ธุรกิจฟาร์มนกขยายตัว สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ปีละหลายสิบล้าน

บาท และทำให้ธุรกิจกลุ่มที่ผลิตกรงนก วัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงนกและอาหารนกขยายตัว

และเป็นอาชีพเสริมของประชาชนบางกลุ่ม ตลอดจนสร้างรายได้ให้ธุรกิจอื่นๆ เช่น โรงแรม 

การขนส่ง ร้านค้า ร้านอาหาร และร้าน OTOP ที่เกี่ยวกับนก โดยเฉพาะในช่วงที่มีการ  

แข่งขัน (อรทัย ก๊กผล, 2557) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสร้างตัวคูณหรือมูลค่าทวีคูณทาง

เศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นอย่างมหาศาล  

 < ตลาดน้ำอัมพวาของเทศบาลตำบลอัมพวาจ.สมุทรสงคราม  ตลาดน้ำอัมพวาเป็น

ตลาดน้ำยามเย็นที่เกิดจากการนำแนวคิดเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่  โดยเน้นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น  

ซึ่งเป็นบ้านทรงไทยและเรือนแพ และวิถีชีวิตชาวบ้านที่เดินทาง ติดต่อและค้าขายกัน  
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ทางเรือ ปัจจุบันนอกจากพ่อค้าและแม่ค้าที่พายเรือมาขายอาหารและสินค้าต่างๆ ในช่วงเย็น

ของวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์แล้ว ยังมีการจัดให้บริการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน  

บรกิารนำเทีย่วทางเรอืในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงตลาดนำ้อมัพวา และบรกิารทีพ่กัเพือ่ใหน้กัทอ่งเทีย่ว 

ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวอัมพวาอย่างแท้จริง  จากการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบ  

ดังกล่าว เทศบาลอัมพวาได้รับรางวัลชุมชนอนุรักษ์ดีเด่นในปี 2545 จากสมาคมสถาปนิก

สยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับรางวัลชมเชยด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

จากองค์การยูเนสโก ภาคพื้นทวีปเอเชียแปซิฟิก (UNESCO Asia-Pacific Heritage 

Award) ประจำปี 2008 ที่สำคัญกว่านั้นคือ ตลาดน้ำอัมพวาได้สร้างงาน สร้างรายได ้และ

สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวอัมพวา อย่างไรก็ตาม การเจริญเติบโตที่รวดเร็วของธุรกิจ

ท่องเที่ยวตลาดน้ำอัมพวาทำให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผลกระทบด้าน  

สิ่งแวดล้อม  ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน และปัญหาหนี้สินของชาวบ้านที่ขาดทุน

จากการลงทุนประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในอัมพวา ฯลฯ  (วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, ม.ป.ป.) ดังนั้น

บทเรียนประการหนึ่งที่สำคัญจากการพัฒนาตลาดน้ำอัมพวา ได้แก่ ความจำเป็นในการ

วางแผนและการคำนึงถึงความยั่งยืนของการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนในระยะยาว   

 โดยสรุป การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยเน้นการใช้

กลยุทธ์ในรูปแบบของการพัฒนาบริการสาธารณะพื้นฐาน โครงการที่สนับสนุนความร่วมมือระหว่าง

ภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งกลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มจากเอกลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทั้งนี้เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยมีอำนาจจำกัดในการใช้เครื่องมือทางภาษีซึ่งเป็นอำนาจ

การตัดสินใจของรัฐบาลกลางหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนั้นการใช้กลยุทธ์ด้านแรงจูงใจ

ทางการเงินจึงไม่เป็นที่นิยมมากนักในท้องถิ่นไทย นอกจากนั้นภาวะผู้นำเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญ

มากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นของไทย กล่าวคือ เนื่องด้วยโครงสร้างการปกครองแบบรวม

ศูนย์อำนาจของไทย  แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งงบประมาณส่วนใหญ่มาจากส่วนกลาง  

จึงทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งขาดความคิดริเริ่มและความกระตือรือร้นในการพัฒนา

เศรษฐกิจในพื้นที่ของตน ยกเว้นท้องถิ่นบางแห่งที่มีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ กล้าคิดและกล้าทำ ส่งผลให้เกิด

โครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นที่สามารถสร้างรายได้และก่อให้เกิดประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

�.�บทวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น

จากการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและ  

การศึกษาวิจัยโดยการประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Focus groups) พบว่า การพัฒนารายได้ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยวิธีการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น (Local economic development: LED) 

นั้นมีปัญหา ข้อจำกัด หรืออุปสรรคหลายประการ  อาทิ 
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�.�.1ข้อจำกัดหรืออุปสรรคด้านกรอบกฎหมาย

 ผลจากการประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Focus groups) โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง ข้อเสนอ  

เชงินโยบายนวตักรรมการพฒันารายไดข้ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่5 ในหวัขอ้การพฒันาเศรษฐกจิ 

ในพื้นที่พบว่า กฎหมายบางบทก่อให้เกิดข้อจำกัดในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  เช่น   

 < รัฐธรรมนูญ มาตรา 87 กำหนดแนวทางของรัฐในการดำเนินการตามแนวนโยบาย

ด้านเศรษฐกิจ ดังนี้ สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมโดยอาศัยกลไก

ตลาด และสนับสนุนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยต้องยกเลิกและละเว้น

การตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจซึ่งมีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับความ

จำเป็นทางเศรษฐกิจ และต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ

เอกชน เว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษา  

ผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการจัดให้มีสาธารณูปโภค 

        จากการที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 87 กำหนดให้รัฐไม่สามารถประกอบกิจการที่มี

ลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชนได้นั้น  และจากการตีความรัฐธรรมนูญมาตรา  

ดังกล่าวของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยการพิจารณากรณีตัวอย่างเกี่ยวกับ

การที่เทศบาลตำบลแม่สอด จังหวัดตาก และเทศบาลตำบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี  

มีความประสงค์จะทำธุรกิจเคเบิลทีวีในเขตเทศบาลนั้น6 (สำนักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา, 2544) พบว่า กฎหมายดังกล่าวเป็นข้อจำกัดสำคัญที่ทำให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยไม่สามารถริเริ่มหรือดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ  

ในพื้นที่ได้เท่าที่ควร  เนื่องจากหลายๆ โครงการมักถูกตีความว่าเป็นการประกอบ

กิจการแข่งกับเอกชน  

 5  การประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Focus groups) โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรม  

การพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดขึ้นในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2557 โดยการประชุมในหัวข้อ  

การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นจัดขึ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 
 6  คณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาและให้ความเห็นว่า “เทศบาลจะประกอบกิจการเคเบิลทีวีได้หรือไม่นั้น  

ต้องพิจารณาจากบทบัญญัติอันเป็นอำนาจของเทศบาล ซึ่งอาจเป็นบทบัญญัติในพระราชบัญญัติเทศบาล   

พ.ศ. 2496 หรือกฎหมายอื่นใดที่บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลที่จะกระทำได้ ในส่วนของบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ

อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลในพระราชบัญญัติเทศบาลฯ นั้น แม้จะมิได้มีบัญญัติไว้โดยตรงว่า เทศบาลสามารถ

กระทำกิจการเคเบิลทีวีได้ แต่เมื่อพิจารณามาตรา 16*[1] แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2496 กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ

สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองได้ และให้มีการจัดการสาธารณูปโภคเป็นอำนาจหน้าที่

ประการหนึ่ง  ฉะนั้นหากพิจารณาได้ว่าการจัดทำกิจการเคเบิลทีวีของทั้งสองเทศบาลได้กระทำไปโดยมีวัตถุประสงค์

หลักเพื่อเป็นการให้บริการและตอบสนองความต้องการของประชาชน  โดยมิใช่เป็นการทำเพื่อการค้าแล้ว (กล่าวคือ 

มิได้เรียกเก็บเงินค่าสมาชิกหรือค่าบริการใดๆ จากประชาชนผู้ใช้บริการนอกจากการมีค่าใช้จ่ายสำหรับการต่อสายจาก

สายส่งหลักของเทศบาล และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเล็กน้อย)  ก็ชอบที่จะกระทำได้ (บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา, 2544)” 
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 < พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ก่อให้

เกิดข้อจำกัดบางประการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการพัฒนา

เศรษฐกิจในพื้นที่  กล่าวคือ ถึงแม้ว่าภาครัฐและเอกชนจะมีการส่งเสริมความร่วมมือ

ในการทำงานหรือดำเนินโครงการต่างๆ ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง 

การเช่าซื้อ ฯลฯ แต่ข้อจำกัดของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่มีผลต่อ  

การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น ณ ที่นี้เกิดขึ้นในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า  

หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไปหรือมูลค่าที่กำหนดเพิ่มขึ้นตามกฎกระทรวง (มาตรา 23) 

ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกจำกัดอำนาจในการกู้ ทำให้ไม่สามารถกู้เงิน  

ไปลงทุนในโครงการที่มีขนาดใหญ่และมูลค่าการลงทุนสูงได้ หรือ การร่วมทุนระหว่าง

ภาครัฐและเอกชนในโครงการบางประเภทต้องใช้วงเงินมากกว่า 1,000 ล้านบาท   

ซึ่งระเบียบกฎหมายดังกล่าวก่อให้เกิดความยุ่งยากและเสียเวลาในขั้นตอนของการขอ

อนุญาตดำเนินโครงการ กล่าวโดยสรุปคือ วงเงินที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. อาจเป็น

อุปสรรคสำคัญที่ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนได้ยากยิ่งขึ้น 

นอกจากนั้น การร่วมดำเนินกิจการของภาครัฐควรเปิดกว้างมากขึ้นในกรณีที่ภาครัฐ

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการร่วมทุนดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ  

ในท้องถิ่นร่วมกัน 

 < ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นกู้ยืมเงิน  เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถูกจำกัดอำนาจในการ  

กู้ยืมเงินและการหารายได้ ทำให้ไม่มีศักยภาพเพียงพอในการลงทุนขนาดกลางหรือ

ขนาดใหญ่  

 < ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553  ซึ่งกำหนดเงื่อนไขในการจัด

ซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบดังกล่าวในทางปฏิบัติก่อให้เกิด  

ข้อจำกัดบางประการต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น เช่น  ระเบียบขั้นตอนปฏิบัติ  

ที่ไม่มีความยืดหยุ่นหรือไม่มีความสมเหตุสมผลในทางปฏิบัติส่งผลให้เกิดความล่าช้า

ในการดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ ข้อจำกัดด้านระยะเวลาและค่าตอบแทน  

ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งส่งผลให้ภาคเอกชนรู้สึกถึงความไม่แน่นอนหรือมั่นคงต่อการ

จ้างงานนั้นๆ ของภาครัฐ 

 < ประเด็นข้อจำกัดอื่นๆ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ได้แก่ ระเบียบหรือกฎหมายที่  

ล้าสมัยหรือไม่ชัดเจน  เช่น ระเบียบวิธีการลงบัญชีแบบใช้เกณฑ์เงินสดซึ่งมีผลต่อ  

การคำนวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน ทั้งนี้กรมบัญชีกลางอาจต้องเข้ามาจัดการ  

และควบคุมรูปแบบการลงบัญชีให้มีความเป็นเอกภาพและเหมาะสม   
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�.�.2ข้อจำกัดด้านสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่

 การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นเป็นแนวคิดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยยังไม่รู้จัก

หรือคุ้นเคยมากนัก เห็นได้จากผลตอบกลับจากการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนารายได้ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในหัวข้อการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครอง

ท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า (สรุปไว้ในหัวข้อ 3.2) พบว่า ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ

ไทยโดยส่วนใหญ่มีการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่โดยใช้กลยุทธ์ด้านการพัฒนาบริการ

สาธารณะพื้นฐาน (Public improvement) เป็นหลัก เช่น การวางระบบประปาและไฟฟ้า การสร้าง 

(หรือซ่อมแซม)ถนน/สะพาน และการสร้างอาคาร ซึ่งการใช้กลยุทธ์ดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ

ในการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น แต่ประเด็นหรือคำถามสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจยัง

มิได้พิจารณาหรือตอบคำถามให้ชัดเจน คือ กิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการไปก่อให้

เกิดการเพิ่มมูลค่าหรือผลทวีคูณทางเศรษฐกิจ (Multiplier effects) หรือไม่ และอย่างไร ทั้งนี้

คำถามดังกล่าวถือเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการระบุว่า กิจกรรมที่ดำเนินการเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่แท้จริงซึ่งสอดคล้องกับหลักการหรือแนวคิด ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักการ

พัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นที่ได้ให้คำนิยามและคำอธิบายไว้ในข้างต้นหรือไม่ ตัวอย่างเช่น การวาง

ระบบประปาและไฟฟ้าหรือการสร้างอาคารกระตุ้นหรือดึงดูดให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในพื้นที่  

ดังกล่าวหรือส่งเสริมให้เกิดโอกาสหรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจในบริเวณดังกล่าวมากขึ้นหรือไม่  

หรือการวางระบบสาธารณูปโภคและการสร้างอาคารเป็นเพียงการให้บริการสาธารณะและเป็นเพียง

หนึ่งในกิจการพาณิชย์ที่ทำให้ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บค่าบริการและค่าเช่าเป็นรายได้เพิ่มเติมเท่านั้น 

ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยยังคงต้องทำความเข้าใจในเรื่องของตัวคูณหรือผลทวีคูณ  

ให้ชัดเจน  เพื่อให้กิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นต่างๆ ที่ดำเนินการเป็นกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ  

ในพื้นที่ที่แท้จริงและช่วยก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น  

 นอกจากนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยหลายๆ แห่งยังขาดศักยภาพที่เพียงพอ  

ในการริเริ่มการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นศักยภาพด้านการเงิน การบริหารจัดการ  

การเงิน การบริหารโครงการหรือแผนงาน ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้นำและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองขาดความกระตือรือร้น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และที่สำคัญคือไม่มี

ความตั้งใจหรือต้องการที่ริเริ่มโครงการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ของตน เห็นได้จากผลสำรวจข้อมูล

การพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในหัวข้อการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ โดย

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  สถาบันพระปกเกล้า พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 

286 แห่ง จาก 753 แห่ง (หรือร้อยละ 38) ไม่สนใจดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ มีเพียง 

198 แห่ง (หรือร้อยละ 26.3) เท่านั้นที่สนใจดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ดังแสดงตาม

แผนภาพที่ 19 
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แผนภาพที่19:แสดงจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจและไม่สนใจดำเนินการพัฒนา

เศรษฐกิจในพื้นที ่

 ทั้งนี้  การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ประสบความสำเร็จนั้น องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ต้องมีความสนใจหรือตั้งใจจริงเป็นจุดเริ่มต้น ประกอบกับต้องมีความรู้  

ความเข้าใจถึงหลักการและกลยุทธ์ต่างๆในการพัฒนาเศรษฐกิจ  รวมทั้งศักยภาพที่เพียงพอที่จะ

ทำให้การดำเนินการดังกล่างสำเร็จลุล่วงไปได้  

�.�.3เจตนารมณ์ทางการเมือง

 การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นควรคำนึงถึงวัตถุประสงค์หลัก คือ การส่งเสริมการขยายตัว

ของเศรษฐกิจในพื้นที่  การสร้างงานและจ้างงานที่เพิ่มขึ้น  การจัดสรรการใช้พื้นที่ ทรัพยากร หรือ

สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรคำนึงถึงผลประโยชน์  

ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน (หากผู้บริหารคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนมากกว่า อาจทำให้เกิด

การเลือกทำหรือไม่ทำกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาเศรษฐกิจบางอย่างได้) ยิ่งไปกว่านั้น ผู้บริหาร  

ท้องถิ่นไม่ควรใช้วัตถุประสงค์แอบแฝงในเรื่องของการสร้างคะแนนนิยมทางการเมืองมาเป็นเหตุผล

หลักในการดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น เนื่องจากการกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิด

ปัญหาหรือผลเสียต่อประชาชนและท้องถิ่นในด้านต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว   

 ตัวอย่างกรณีศึกษาที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเจตนารมณ์ทางการเมือง

แอบแฝงในการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นและก่อให้เกิดปัญหาในภายหลัง ได้แก่ โครงการสร้าง

ทางด่วนสาย 407 ในเมืองโตรอนโต มลรัฐออนแทริโอ ประเทศแคนาดา กล่าวคือ นายกรัฐมนตรีของ

มลรัฐออนแทริโอในขณะนั้น (Premier Mike Harris) ได้ตัดสินใจให้สัมปทานในการสร้างทางด่วน  

สาย 407 กับบริษัทร่วมทุนของประเทศสเปนและแคนาดาในราคา 3.1 พันล้านเหรียญดอลล่าร์

แคนาดา เปน็ระยะเวลา 99 ป ีโดยมไิดไ้ตรต่รองและวเิคราะหโ์ครงการอยา่งรอบคอบ ทัง้นี ้การตดัสนิใจ 

ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญนอกเหนือจากการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ นั่นคือ เพื่อลดการขาดดุล
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ของงบประมาณของรัฐบาล  และเพื่อสร้างผลงานอันนำไปสู่การเพิ่มคะแนนนิยมทางการเมือง   

โดยเฉพาะในช่วงเวลานั้นซึ่งใกล้กับการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของมลรัฐ (Campbell, 2003; 

Mylvaganam & Borins, 2004)   

 แม้ว่าโครงการทางด่วนสาย 407 จะส่งผลดีในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น   

แต่สัญญาสัมปทานทางด่วนได้สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เนื่องจากสัญญาดังกล่าว

ระบุว่า ตราบใดที่เอกชนสามารถรักษาระดับของปริมาณรถที่ใช้บริการได้ตามเงื่อนไขในสัญญา บริษัท

เอกชนร่วมทุนสามารถขึ้นค่าทางด่วนได้โดยไม่ต้องรออนุมัติหรือได้รับการอนุญาตจากรัฐบาล ซึ่ง  

ข้อตกลงดังกล่าวได้สร้างความเดือดร้อนและความไม่พอใจให้แก่ประชาชนเนื่องจากบริษัทเอกชน  

ร่วมทุนได้ขึ้นค่าผ่านทางในอัตราที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และในความถี่ที่บ่อยครั้งมากขึ้น นอกจากนั้นสัญญา

สัมปทานยังก่อให้เกิดปัญหาฟ้องร้องและข้อพิพาทต่างๆ ระหว่างบริษัทร่วมทุนและรัฐบาลในสมัย  

ต่อมา (Premier Dalton McGuinty) ปัญหาข้อพิพาทดังกล่าวยืดเยื้อกว่า 3 ปี และสร้างความเสียหาย

ให้แก่ธุรกิจของบริษัทเอกชนร่วมทุนเป็นจำนวนเงินกว่า 6 ล้านเหรียญดอลล่าร์แคนาดา (Campbell, 

2003; McGran, 2006) 

�.�.�ข้อจำกัดอื่นๆ      

 เชน่ การทีร่ฐับาลกลางมองภาพลกัษณแ์ละการบรหิารงานของทอ้งถิน่ในทางลบ (การประชมุ 

สนทนากลุ่มย่อย, 2557) กล่าวคือ  รัฐบาลกลางและหน่วยงานราชการบางแห่งมีทัศนคติว่า องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการทำงานและการบริหารงานที่ไม่โปร่งใส ไม่มีประสิทธิภาพ มีการ

ทุจริต และมักมีการใช้อำนาจเกินกว่าที่ได้ตามกฎหมาย ทัศนคติเหล่านี้ก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจใน

การทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำไปสู่การแทรกแซง ก้าวก่าย หรือจับผิดของหน่วยงาน

จากรัฐบาลกลาง (เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) นอกจากนั้น ทัศนคติดังกล่าวยังบั่นทอน

กำลังใจและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความตั้งใจดีและ

ทุ่มเทให้กับการพัฒนาท้องถิ่น  

   

�.�ข้อเสนอแนะ

�.�.1ข้อเสนอแนะเชิงหลักการ

 การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่

ท้องถิ่นในลักษณะทวีคูณแล้ว ยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการจัดหาและการบริหารจัดการบริการ

สาธารณะ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นไม่มีสูตรตายตัว ดังนั้นผลสำเร็จของการพัฒนา

เศรษฐกจิของทอ้งถิน่หนึง่มไิดห้มายถงึความสำเรจ็ในการพฒันาของอกีทอ้งถิน่หนึง่ แมท้ัง้สองทอ้งถิน่ 

อาจใช้กลยุทธ์และเครื่องมือในการพัฒนาที่เหมือนกัน ทั้งนี้ เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ เช่น ด้านอัตลักษณ์ ความพร้อมด้านทรัพยากร ภาวะ

ผู้นำของท้องถิ่น และความรู้ความสามารถทางการบริหารจัดการของบุคลากร จึงทำให้ผลสัมฤทธิ์ของ

การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่แตกต่างกัน  
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 นอกจากนั้น ในการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ภาครัฐ

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคิดนอกกรอบและคิดในเชิง  

กลยทุธ ์ทอ้งถิน่ควรมคีวามสามารถทีจ่ะรเิริม่และดำเนนิโครงการพฒันาเศรษฐกจิทีม่ากกวา่การพฒันา 

บริการสาธารณะพื้นฐาน เช่น ประปา ไฟฟ้า หรือถนน รวมทั้งต้องคำนึงถึงผลทวีคูณ (Multiplier 

effects) ของกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้การคิดนอกกรอบและคิดในเชิงกลยุทธ์เป็นการส่งเสริมการสร้าง

นวัตกรรมหรือรูปแบบการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความแตกต่างแต่ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

และเหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งท้องถิ่นต้องคำนึงถึงบริบทต่างๆ ประกอบ  

นอกเหนือจากเศรษฐกิจ เช่น บริบทด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ตัวอย่างการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นของต่างประเทศที่โดดเด่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ

ไทยสามารถนำไปเป็นตัวอย่างหรือช่วยสร้างแรงบันดาลใจได้ เช่น โครงการบูรณะคลองชองเกซอน   

คลองอันเลื่องชื่อใจกลางกรุงโซลของประเทศเกาหลีใต้  หรือโครงการวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน  

อย่างเป็นระบบที่เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น 

 ในการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญต่อการ  

จัดทำแผนกลยุทธ์ในการพัฒนา รวมทั้งควรมีการวิเคราะห์หรือประเมินโครงการทั้งก่อนและหลังการ

พัฒนา กล่าวคือ ก่อนการตัดสินใจดำเนินโครงการต้องมีวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการ 

(Cost-Benefit Analysis) ตลอดจนความไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ถ้าต้นทุนมากกว่า

ผลประโยชน์โดยรวมที่จะได้รับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบ  

อีกครั้งหนึ่งว่าจะยังจะดำเนินโครงการดังกล่าวหรือไม่ หรืออาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการเพื่อ

ให้เกิดผลกระทบในทางลบให้น้อยที่สุด ในกรณีที่มีการดำเนินโครงการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องมีการประเมินผลการดำเนินโครงการอย่างชัดเจนและโปร่งใส และเนื่องจากแผนหรือโครงการ

พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก จึงควรมีการสร้างกลไกที่เหมาะสม  

เพื่อดูแลตรวจสอบการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของโครงการ การใช้เงิน และผลงานว่าสอดคล้อง

และตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐบาล

กลาง และที่สำคัญคือประชาชนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบดังกล่าวเพื่อสร้างความ

โปร่งใสและความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่าย 

 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยมีข้อจำกัดในเรื่องอำนาจหน้าที่ในการนำ

กลยุทธ์การให้แรงจูงใจทางการเงินไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งอำนาจดังกล่าวเป็นของ

รัฐบาลกลางหรือหน่วยงานของรัฐบาลกลาง  ทั้งนี้ควรมีการเปิดโอกาสหรือให้อำนาจแก่ท้องถิ่นได้มี

ส่วนร่วมในการพิจารณาและตัดสินใจในการให้แรงจูงใจทางการเงินแก่ภาคเอกชนที่สนใจเข้ามาพัฒนา

ธุรกิจในพื้นที่ โดยอาจเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ BOI หรือ 

SMEs (เช่น  ท้องถิ่นพิจารณาและนำเสนอ Incentive packages และให้ BOI ร่วมพิจารณา) หรือ 

การให้อำนาจในระดับหนึ่งแก่ท้องถิ่นในการพิจารณาและตัดสินใจให้ Financial incentive packages 

แก่ธุรกิจด้วยตนเอง หรือ การตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อวางแผนและพิจารณาประเด็นสำคัญต่างๆ ใน

การพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานพัฒนาเศรษฐกิจ  

ในระดับภูมิภาค เป็นต้น 
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 อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นมีข้อควรระวังบางประการ ได้แก่  

 (1)  อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ การที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจมากเกินไป อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม 

วัฒนธรรม วิถีชีวิตหรือค่านิยมในชุมชน เช่น การเกิดมลภาวะทางน้ำและอากาศ   

การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะ การเพิ่มขึ้นของค่านิยมด้านวัตถุนิยม หรือเกิดความ  

หา่งเหนิของคนในครอบครวั (ดงัตวัอยา่งทีเ่กดิขึน้ทีต่ลาดนำ้อมัพวา จ.สมทุรสงคราม)  

      (2)  ความล้มเหลวในการบริหารแผนหรือโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการบริหาร

จัดการโครงการในกรณีที่มีการร่วมทุนกับภาคเอกชน ซึ่งแม้ว่า PPPs จะมีข้อดี  

ในเรื่องการถ่ายโอนความเสี่ยงด้านต่างๆ ไปให้ภาคเอกชน แต่โครงการก็อาจล้มเหลว

ได้เนื่องจากการบริหารที่ผิดพลาดและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหรือสังคม  

ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างโครงการร่วมทุนที่ประสบความล้มเหลว เช่น 

โครงการทางด่วนอินเดียน่า (Indiana Toll Road) ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่าง

ภาครัฐและเอกชนที่ใช้เงินลงทุนสูงแต่ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ยื่นขอล้มละลายเพื่อ

ปรับโครงสร้างหนี้ เนื่องจากมีหนี้สินมาก และมีรายได้ต่ำกว่าที่คาดการณ์ (Puentes, 

2014; Randazzo & Fitzgerald, 2014) ดังนั้น ในการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

ไม่ว่าจะใช้กลยุทธ์ใดก็ตามควรมีการวางแผนตั้งรับกับความเสี่ยงและความล้มเหลว  

ที่ไม่คาดคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อบรรเทาความเสียหายของผลกระทบที่เกิดขึ้น     

�.�.2ข้อเสนอแนะเชิงกฎหมาย

 การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้ากฎหมายไม่อนุญาตให้ดำเนินการ และ

จะเกิดขึ้นได้ยากถ้ากฎหมายไม่เอื้ออำนวย จากข้อจำกัดด้านกรอบกฎหมายในข้อ 4.1 พบว่า 

กฎหมายสำคัญที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นและควรได้รับการแก้ไขให้มีความ  

ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมความพยายามในการกระจายอำนาจของรัฐบาลกลางและการพัฒนา

ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น (1) รัฐธรรมนูญ มาตรา 87 ซึ่งกำหนดให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น “ห้ามประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน	เว้นแต่มีความ

จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ	รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม	หรือการจัดให้มี

สาธารณูปโภค”  (2) พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของ

รัฐ พ.ศ. 2556  (3) พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 

2551) ในเรื่องของอำนาจในการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

 กฎหมายดังกล่าวส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถริเริ่มและดำเนินโครงการ

พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่บางประเภทได ้ทั้งๆ ที่อาจเป็นโครงการที่ภาครัฐสามารถดำเนินการได้ดีและ

มีประสิทธิภาพมากกว่าภาคเอกชน หรือเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและช่วยเพิ่มพูน

รายได้ให้แก่ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ทั้งนี้ การกำหนดกรอบกฎหมายเพื่อ  

ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นควรมีความยืดหยุ่น และเปิดโอกาสให้องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นได้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่  ยิ่งไปกว่านั้น กฎหมาย

ต้องมีการปรับแก้ให้ทันสมัยและมีความเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของ
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ประเทศเสมอ และควรเป็นกฎหมายที่คำนึงถึงหลักเหตุผลและการนำไปปฏิบัติได้จริง  ในทางตรงข้าม

เมื่อมีกฎหมายที่สนับสนุนและเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ  

ในท้องถิ่นได้สะดวกมากขึ้น ก็ควรจะมีกฎหมายที่ควบคุมและตรวจสอบการดำเนินการของโครงการ

พัฒนาดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม ลักษณะของกรอบกฎหมายทั้ง 2 ด้านนี้ควรส่งเสริม สอดคล้อง 

และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มิใช่ขัดกันจนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ของท้องถิ่น 

�.�.3ข้อเสนอแนะเชิงสมรรถนะขององค์การ

 ในประเทศไทย การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการ

วางแผนยุทธศาสตร์ และ/หรือแผนธุรกิจที่ชัดเจน  (ไม่ใช่เพียงแค่แผนยุทธศาสตร์แต่ในนามหรือ  

แผนยุทธศาสตร์ในลักษณะของแผนปฏิบัติการ) ซึ่งแผนดังกล่าวต้องให้ความสำคัญแก่การพัฒนา

เศรษฐกิจในภาพรวมของท้องถิ่น มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น ศักยภาพ

ทางการเงิน การบริหารจัดการ และทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการวิเคราะห์สถานะโดยรวมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคต่างๆ การวิเคราะห์ เช่น การทำ SWOT Analysis หรือ   

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ซึ่งการ

วิเคราะห์ในแต่ละรูปแบบดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหา ศักยภาพและความพร้อมที่แท้จริงของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และช่วยให้ท้องถิ่นสามารถเลือกใช้กลยุทธ์และวิธีการในการพัฒนา

เศรษฐกิจในพื้นที่ของตนได้อย่างเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง 

 ในเชิงการพัฒนาสมรรถนะขององค์การโดยรวม บทความ Making it happen: A roadmap 

for cities and local public services to achieve outcomes ของ PwC (n.d.) ได้นำเสนอแนวทาง

สำหรับการพัฒนาเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น่าสนใจ โดยเน้นการพัฒนาแบบองค์รวม 

(Holistic approach) กล่าวคือ เน้นการพัฒนาด้านการบริหารและการพัฒนานโยบายเพื่อจัดการทุน  

ในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี ้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยอาจนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของ  

ท้องถิ่นและเพื่อนำไปสู่เป้าหมายหลักคือความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นนั่นเอง  
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แผนภาพที่20:แสดงแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบองค์รวม 

ที่มา: Making it happen: A roadmap for cities and local public services to achieve outcomes (PwC, n.d., 

p. 4) 

 

 แผนภาพที่ 20 แสดงแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบ  

องค์รวม (Holistic approach) กล่าวคือ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นต้องเริ่มต้นจากการกำหนด

วิสัยทัศน์ (Vision) ที่ชัดเจนซึ่งครอบคลุมเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (หรือยุทธศาสตร์—Strategic 

ambition) ของท้องถิ่น การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดลำดับ

ความสำคัญของการลงทุนและการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ได้ นอกจากนั้นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์  สำรวจ และพัฒนาความสามารถหรือศักยภาพในการ

บริหารจัดการ (Management capabilities) ของตนเองในด้านต่างๆ อาทิ ด้านความเป็นผู้นำ ความมี

อัตลักษณ์ ความสามารถในการเรียนรู้จากท้องถิ่นอื่นๆ การบริหารการคลัง การบริหารจัดการ  

แผนงานและโครงการ ตลอดจนผลการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง อสังหาริมทรัพย์ และทรัพยากรบุคคล 

และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือ ต้องมีสนับสนุนความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ 

เอกชน ประชาชน  วิชาการ และองค์การไม่แสวงหาผลกำไร ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและการพัฒนา

ศักยภาพในการบริหารจัดการภายในขององค์กรปกครองท้องถิ่นจะช่วยส่งเสริมให้เกิดนโยบายหรือ

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นที่ยั่งยืนในด้านต่างๆ เช่น ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง 

วัฒนธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น ก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “A city of the 

future, A city of opportunity” หรือ “เมืองในอนาคต, เมืองแห่งโอกาส” (PwC, n.d., pp. 4-5) 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยจำเป็นต้องมีการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถะขององค์การ  

ในด้านต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารชุมชน และ  

การพัฒนาบุคลากรในองค์การ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยต้องการผู้นำที่มีวิสัยทัศน์   

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ
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ด้านการเงินและการบริหารหนี้  รวมทั้งมีทักษะและความสามารถในการเจรจาต่อรอง ในส่วนของ

บุคลากร ท้องถิ่นจำเป็นต้องมีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหาร

จัดการด้านการเงิน การบัญชี  ตลอดจนการวิเคราะห์โครงการและการลงทุน ทั้งนี้ถ้าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีผู้นำและบุคลากรที่ดีก็จะช่วยส่งเสริมให้การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นมีโอกาสประสบ

ความสำเร็จมากยิ่งขึ้น     

�.�.�ข้อเสนอแนะอื่นๆ

 ในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยนั้นควรคำนึงถึง

ศักยภาพและทรัพยากรของท้องถิ่นเองเป็นหลัก กล่าวคือ การพัฒนาเศรษฐกิจต้องคำนึงถึงระดับ

ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่และมีศักยภาพสูง  

ในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการเงิน การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นอาจใช้กลยุทธ์ในลักษณะของ

การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPPs) นอกจากการลงทุนร่วมกันเพื่อพัฒนา

สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะพื้นฐานที่สำคัญ เช่น ระบบไฟฟ้าและประปา ระบบกำจัดขยะ และ

ระบบบำบัดน้ำเสีย ท้องถิ่นอาจริเริ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดกลาง-ใหญ่ อาทิ ถนน 

สะพาน สะพานเชื่อมระหว่าง 2 ประเทศในพื้นที่ที่ติดชายแดน สนามบิน ระบบการคมนาคมแบบราง 

ระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดกลาง-เล็ก และมีศักยภาพ

ไม่มากนัก กลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่อาจแตกต่างไป เช่น การพัฒนาบริการสาธารณะ  

พื้นฐาน การอนุรักษ์และพัฒนาสถานที่ทางประวัติศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว (ตัวอย่างเช่นถนน

ถลาง จังหวัดภูเก็ต)  การสร้างรายได้จากการนำเสนอและเผยแพร่วัฒนธรรมของท้องถิ่น (อาทิ 

มหกรรมนกเขาชวาเสียงอาเซียน เทศบาลนครยะลา) และการสร้างแรงจูงใจทางการเงินเพื่อดึงดูด

การลงทุนของภาคธุรกิจ ซึ่งกลยุทธ์หรือวิธีการในการพัฒนาเศรษฐกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ของไทยดำเนินการอาจมีความแตกต่างหรือเพิ่มเติมจากกลยุทธ์หลัก 3 ประการที่นำเสนอไปข้างต้น 

เนื่องจากศักยภาพ อัตลักษณ์ และกรอบกฎหมายที่แตกต่างกัน (เช่น กฎหมายการกระจายอำนาจซึ่ง

ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำกิจกรรมบางอย่างได้และไม่ได้) แต่จุดประสงค์หลักที่เหมือนกัน 

คือ การสร้างตัวคูณหรือมูลค่าทวีคูณทางเศรษฐกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

อาจสรุปโดยรวมได้ว่า การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น (Local economic development) เป็น

แนวทางที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะทวีคูณ 

การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ของท้องถิ่นควรมีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ที่

ชัดเจน มีการวางแผนและการวิเคราะห์ที่ละเอียดรอบคอบ ตลอดจนการสนับสนุนที่ดีในเรื่องการเงิน  

การพัฒนาคุณภาพบุคลากร และการดำเนินการตามแผนงาน การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาค

ส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน องค์การไม่หวังผลประโยชน์ และภาคประชาชนก็มีส่วนสำคัญ

ต่อความสำเร็จในการนำกลยุทธ์และเครื่องมือต่างๆ ไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
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บทที่�
การกู้ยืมและพันธบัตร

(Borrowingandbondfinancing)





�.1บทนำ

     

การกู้ยืมถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเพิ่มรายรับให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยระบบสินเชื่อหรือการกู้ยืมเงินของท้องถิ่นสามารถจำแนกเป็น 2 ระบบหลัก ได้แก่   

1) การกู้ยืมหรือให้สินเชื่อผ่านระบบธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 

(Bank lending) และ 2) การกู้ยืมโดยการออกพันธบัตรรัฐบาล (Municipal/local bond 

issuance) ซึ่งระบบสินเชื่อหรือการกู้ยืมทั้ง 2 ระบบนี้มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป 

เพราะฉะนั้นการจะเลือกวิธีใดในการกู้ยืมเงินจึงต้องพิจารณาถึงความพร้อมและความ

เหมาะสม ตลอดจนข้อดีและข้อเสียต่างๆด้วย 

โดยทั่วไปการกู้ยืมและการออกพันธบัตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจะมี

การดำเนินการในหลายขั้นตอน อาทิเช่น การกำหนดกรอบการกู้ยืมที่ชัดเจน การพัฒนา

ระบบข้อมูล ระบบบัญชี งบประมาณ และการตรวจสอบให้ดีและมีประสิทธิภาพ   

การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถหารายรับได้มากขึ้น การผ่าน

กฎหมายเพื่อกระจายอำนาจทางการเงินให้ท้องถิ่นมากขึ้น และการกำหนดบทลงโทษ  

เมื่อท้องถิ่นนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่มีประสิทธิภาพ (สกนธ์ วรัญญวัฒนา, 

2553) 
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�.2ความหมายและกรอบความคิด

�.2.1ความหมาย

หนี้สาธารณะ (Public Debt) หมายถึง หนี้ที่รัฐบาลเป็นผู้ก่อขึ้นเพื่อนำเงินมาใช้จ่าย หรือเพื่อ

เป็นแหล่งรายรับอย่างหนึ่งนอกเหนือจากภาษีอากร การขายสิ่งของและบริการ รายได้จากรัฐพาณิชย์ 

และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามแม้รัฐบาลจะเป็นผู้ก่อหนี้แต่ไม่นิยมเรียกว่าหนี้ของ

รัฐบาล (Government Debt) เนื่องจากผู้มีหน้าที่ใช้คืนเงินต้น และดอกเบี้ยก็คือประชาชนนั้นเอง   

โดยรัฐบาลจะกำหนดงบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยไว้ และเก็บภาษีอากรจาก

ประชาชนเพื่อชำระหนี้สินที่เกิดขึ้น (จีรพรรณ ชีรานนท์, 2548: 212) ซึ่งสอดคล้องกับคำนิยาม  

ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 

มาตรา 4 ว่า หนี้สาธารณะ หมายถึง “หนี้ที่กระทรวงการคลัง หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจกู้ 

หรือหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงิน  

โดยกระทรวงการคลังมิได้ค้ำประกัน” ส่วนการกู้ยืมเงินของท้องถิ่น หมายถึง การกู้เงินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจากแหล่งเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศ การเช่าซื้อ และการใช้สินเชื่อด้วยการ

ผ่อนชำระ รวมทั้งการกู้เงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน 

พันธบัตรรัฐบาล หมายถึง ตราสารหนี้ที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ออก เพื่อกู้เงินจาก

ประชาชน ดังนั้น รัฐบาลจะอยู่ในฐานะเป็นลูกหนี้ ส่วนผู้ที่ถือพันธบัตร ได้แก่ ประชาชน สถาบัน  

การเงิน หรือองค์กรใดๆ ที่ถือพันธบัตรมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของรัฐบาล ส่วนพันธบัตรเทศบาลเป็น  

รูปแบบหนึ่งของการระดมทุนจากรายได้ที่ประเมินว่าจะเก็บได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมในช่วงเวลา

การให้บริการ โดยที่พันธบัตรท้องถิ่นหรือพันธบัตรเทศบาลนั้นจะมีความหมายคล้ายคลึงกับพันธบัตร

รัฐบาล กล่าวคือ ในความเป็นจริงแล้วทั้งพันธบัตรรัฐบาล (Government Bond) และพันธบัตร

เทศบาล (Municipal Bond) ต่างก็มีความคล้ายคลึงกันตรงที่เป็นพันธบัตรที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

เหมือนกัน โดยพันธบัตรรัฐบาลออกโดย “รัฐบาล” ซึ่งมีหน้าที่ปกครองดูแลและบริหารงานในระดับ

ประเทศ ในขณะที่พันธบัตรท้องถิ่นหรือพันธบัตรเทศบาลออกโดย “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”   

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับกระจายอำนาจมาจากส่วนกลาง เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารงาน และ  

จัดบริการสาธารณะในพื้นที่ต่างๆ 

สำหรับกรอบหรือแนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับหนี้สาธารณะ สามารถจำแนกออกเป็น   

3 แนวคิดสำคัญ ดังนี้ (ปรีชา สุวรรณทัต, 2554: 181-184) 

 1.แนวคิดClassicนักวิชาการกลุ่มนี้มีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน คือคัดค้านการ  

ก่อหนี้สาธารณะอย่างสุดโต่ง โดยมีเหตุผลสนับสนุน ดังนี้ 1) การก่อหนี้สาธารณะเป็น  

วิธีการหาเงินที่ง่าย จึงอาจส่งผลให้รัฐบาลใช้จ่ายเงินเพิ่มขึ้นโดยขาดความรับผิดชอบ   

2) การกู้ยืมเงินส่งผลให้เกิดภาระการใช้คืนเงินต้นและดอกเบี้ยในอนาคตซึ่งส่งผลให้ภาระ

หนี้ดังกล่าวตกอยู่ที่ประชาชน เพราะอาจจำเป็นต้องมีการเก็บภาษีหรือจัดเก็บรายได้จาก

ประชาชนเพื่อนำมาชำระคืนหนี้สาธารณะดังกล่าว 3) การสะสมหนี้ก่อให้เกิดภาระการชำระ

หนี้ดอกเบี้ยสูงในอนาคต 4) ก่อให้เกิดการขาดเสถียรภาพทางการคลังและทางเศรษฐกิจ 
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และก่อให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อ (Inflation) และ 5) การกู้เงินของรัฐย่อมส่งผลกระทบต่อ  

การลงทุนต่างในภาคเอกชน เนื่องจากเงินที่รัฐบาลกู้ไปย่อมเป็นเงินที่เอกชนจะนำไปลงทุน

อยู่บ้างไม่มากก็น้อย 

 2.แนวคิดกลุ่มKeynesianนักวิชาการกลุ่มนี้มีความคิดเห็นว่า โดยปกติภาวะเศรษฐกิจ  

มีแนวโน้มที่จะตกต่ำ และมีการว่างงานเกิดขึ้นตลอดเวลา เพราะฉะนั้นงบประมาณของ

รัฐบาลจึงต้องขาดดุลตลอดเวลา จำเป็นต้องมีการก่อหนี้สาธารณะเพื่อนำมาชดเชยการขาด

ดุลงบประมาณ ดังนั้นนักวิชาการกลุ่มนี้จึงมีความเห็นว่า “หนี้สาธารณะเป็นสิ่งจำเป็น  

ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้” 

 3.นักเศรษฐศาสตร์ยุคปัจจุบัน(Post-Keynesian)นักวิชาการกลุ่มนี้มีความคิดเห็นเป็นกลาง

เกี่ยวกับการก่อหนี้สาธารณะ โดยเห็นว่าถ้าหากมีความจำเป็นในการลงทุนหรือเพื่อแก้ไข

สภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนก็จำเป็นต้องก่อหนี้สาธารณะ เพราะฉะนั้นนักวิชาการกลุ่มนี้จึงมี

ความเห็นว่า การก่อหนี้สาธารณะควรพิจารณาตามสถานการณ์และความจำเป็นในการ

ลงทุนเพื่อกระตุ้นหรือแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ 

�.2.2หลักการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและพันธบัตรท้องถิ่น

การยืมเป็นวิธีการหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทำได้ เพื่อนำเอาเงินในอนาคต  

มาลงทุนในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่ามีความจำเป็นและไม่สามารถ

รอได้ โดยการกู้ยืมที่ดีต้องคำนึงถึงความสามารถในการใช้คืนด้วย เพราะถ้าหากไม่สามารถใช้คืนได้ 

การยืมนั้นก็จะทำลายฐานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคตได้ ในทางตรงกัน

ข้ามถ้าการกู้ยืมนั้นนำไปสู่การเพิ่มพูนรายได้ ฐานะทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในอนาคตจะดีขึ้น (อุดม ทุมโฆสิต, 2552: 461) 

การกู้ยืมเป็นทางเลือกที่สำคัญอย่างหนึ่งในการเพิ่มรายรับให้แก่ท้องถิ่น ถือเป็นช่องทางหนึ่ง  

ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเหตุผลหลักที่องค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่นต้องกู้ยืม คือ การมีรายได้จำกัดหรือไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับรายจ่ายขององค์การ ทั้งนี้รายได้

ดังกล่าวมาจากรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง รายได้ที่รัฐบาลกลางจัดเก็บให้และแบ่งให้ รวมทั้ง  

เงินอุดหนุนจากส่วนกลาง การมีรายได้จำกัดส่งผลต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการให้บริการ  

Peterson (2003) แบ่งระบบสินเชื่อหรือการกู้ยืมของท้องถิ่นออกเป็น 2 ระบบหลัก ได้แก่   

1) การกู้ยืมหรือให้สินเชื่อผ่านระบบธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (Bank 

lending) ซึ่งการกู้ยืมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะนี้สามารถกระทำได้หลายรูปแบบ   

แต่ทั้งนี้รัฐบาลต้องมีการกำหนดกฎระเบียบในการกู้ยืมเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง

เหมาะสม และ 2) การกู้ยืมโดยการออกพันธบัตรรัฐบาล (Municipal/local bond issuance) ซึ่งการ  

กู้ยืมรูปแบบนี้ท้องถิ่น (1 แห่งหรือมากกว่า 1 แห่ง) อาจทำการกู้ยืมหรือออกพันธบัตรเองโดยตรง 

หรือรัฐบาลกลางอาจเป็นตัวแทนในการกู้แล้วนำเงินจากการขายพันธบัตรมาให้องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นกู้ยืมต่อไป ทั้งนี้ลักษณะการกู้ยืมจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างการปกครอง อำนาจหน้าที่ของ

ท้องถิ่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมของท้องถิ่นที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย  
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โดยระบบสินเชื่อหรือการกู้ยืมทั้ง 2 ระบบนี้มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันดังต่อไปนี้ 

1.การกู้ยืมผ่านธนาคารและสถาบันการเงิน

 เป็นวิธีการกู้ยืมที่นิยมใช้ในประเทศกำลังพัฒนาและในท้องถิ่นที่มีประวัติด้านการกู้ยืม  

ไม่มากนัก หรือไม่มีประวัติการจัดลำดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน กล่าวคือไม่มี Record of credit 

ratings ที่เพียงพอนั่นเอง (Boot &Thakor, 1997) การกู้ยืมลักษณะนี้สามารถทำได้หลายช่องทาง 

เช่น การกู้ยืมผ่านธนาคารหรือสถาบันการเงินทั่วไปหรือเฉพาะกิจ การกู้ยืมจากกองทุนเงินสะสมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง (อาทิเช่น กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล และกองทุนเงินสะสมของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด) และการกู้ยืมผ่านกองทุนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 

 ข้อดีของการกู้เงินผ่านสถาบันการเงิน คือ ในการกู้ยืมลักษณะนี้ธนาคารหรือสถาบันการเงิน

ถือเป็นตัวกลางที่ทำหน้าที่ดูแลควบคุมการปล่อยสินเชื่อให้แก่ท้องถิ่น (Delegated monitoring 

services) จึงจำเป็นต้องมีการหาข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินข้อมูลทางการเงินของท้องถิ่นที่จะกู้ 

เพื่อกำหนดวงเงินและเงื่อนไขสินเชื่อที่เหมาะสม การดำเนินการดังกล่าวช่วยลดปัญหาความไม่สมดุล

ทางข้อมูล (Information asymmetry) ลดต้นทุนด้านการเจรจา การติดตามควบคุม และการบังคับใช้

สัญญา (Transaction, monitoring, and contract enforcing costs) และลดความเสี่ยงทางการเงินที่จะ

เกิดขึ้น (Diamond, 1989, 1991; สกนธ์ วรัญญวัฒนา, 2553) ในด้านของผู้กู้ การกู้ลักษณะนี้  

ค่อนข้างมีความยืดหยุ่น กล่าวคือ ท้องถิ่นที่กู้สามารถเจรจาข้อตกลงในการกู้และการผ่อนผันการชำระ

หนี้(ในกรณีที่จำเป็น) กับสถาบันการเงินได้ (Chemmanur&Fulghieri, 1994) 

 ข้อเสียที่สำคัญของระบบการกู้ยืมผ่านสถาบันการเงิน คือ พฤติกรรมของธนาคารหรือ

สถาบันการเงินที่เรียกว่า Rent-seeking behavior กล่าวคือ ธนาคารหรือสถาบันการเงินอาจใช้อำนาจ

ควบคุมการตัดสินใจในการลงทุนหรือการดำเนินกิจการของท้องถิ่นเนื่องจากเป็นผู้อนุมัติสินเชื่อ 

ตลอดจนการกำหนดดอกเบี้ยเงินกู้หรือค่าธรรมเนียมที่สูงเพื่อเพิ่มผลกำไรของสถาบันการเงิน ทั้งนี้

กรณีดังกล่าวได้เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นและเยอรมัน ซึ่งส่งผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม 

(Allen & Gale, 1995; Weinstein &Yafeh, 1998) 

2.การออกพันธบัตรรัฐบาล

 เป็นวิธีการกู้ยืมที่นิยมใช้ในประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้

เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีโครงสร้างทางการเงินที่หลากหลาย สถาบันการเงินมีความมั่นคง มีการ

พัฒนาของตลาดตราสารหนี้ (ทั้งตลาดแรกและตลาดรอง) ที่มีเสถียรภาพ และมีประวัติการจัดลำดับ

ความน่าเชื่อถือทางการเงินที่ดี (High credit ratings) (Boot &Thakor, 1997; De Mello, 2000; 

Peterson, 2003) โดยพื้นฐานประเภทของพันธบัตรท้องถิ่นสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบหลักๆ 

ได้แก่ 1) พันธบัตรที่เกี่ยวข้องกับภาษี (General Obligation bonds หรือ Tax-backed bonds) และ 

2) พันธบัตรรายได้ (Revenue bonds) โดยมีรายละเอียดของแต่ละประเภทดังนี้ (ภัทรกิตติ์   

เนตินิยม, 2554: 4-5และอภิวัฒน์ รัตนวราหะ, 2550: 31-33) 
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 2.1 พันธบัตรที่เกี่ยวข้องกับภาษี(GeneralObligationBond:GOs)

   พันธบัตรประเภทนี้เป็นตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเงิน  

ที่ระดมได้ไปใช้ในโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเมือง พันธบัตรประเภทนี้มีลักษณะเฉพาะคือ ท้องถิ่น  

ที่ออกพันธบัตรมีอำนาจในการจัดเก็บภาษีและสามารถนำรายได้จากภาษีนั้นมาทำการไถ่ถอน

พันธบัตรและชำระดอกเบี้ย โดยความสามารถในการออกพันธบัตรจะขึ้นอยู่กับความหลากหลายของ

ประเภทภาษี ฐานภาษี และความสามารถในการจัดเก็บภาษีในแต่ละเมือง ดังนั้น เมืองที่ใหญ่กว่า  

อาจมีช่องทางในการออกพันธบัตรมากกว่าเมืองขนาดเล็ก เช่น รัฐบาล หรือ มหานครขนาดใหญ่ จะมี

รายได้จากการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคล ภาษีเงินได้บุคลธรรมดา ภาษีการขาย ภาษีทรัพย์สิน 

เป็นต้น ซึ่งมีประเภทของภาษีที่จัดเก็บหลากหลายกว่าผู้ออกพันธบัตรรายเล็ก ลักษณะสำคัญของ

พันธบัตรที่เกี่ยวข้องกับภาษีคือเจ้าของหนี้มีสิทธิไล่เบี้ยอย่างเต็มที่ (Full recourse) ในภาษีที่ทาง  

ท้องถิ่นจะเก็บได้ ซึ่งพันธบัตรประเภทนี้ถือได้ว่าเป็นพันธบัตรที่มีความมั่นคงและเป็นวิธีการระดมทุน

ที่มีต้นทุนต่ำที่สุด ส่วนอัตราดอกเบี้ยนั้นจะขึ้นอยู่กับสภาพทางการเงินของแต่ละท้องถิ่น เพราะฉะนั้น

พันธบัตรประเภทนี้จึงเป็นพันธบัตรที่เกี่ยวข้องกับภาษีในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เช่น การยกเว้น

จำนวนดอกเบี้ยที่ไม่ต้องนำไปคำนวณเป็นเงินรายได้สำหรับประชานชนท่ัวไป 

   โดยพันธบัตรภาษีรูปแบบนี้จะเหมาะสำหรับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีอายุ

การใช้งานนานและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเมืองโดยรวม เนื่องจากผู้ที่รับภาระด้านการเงิน  

ในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานคือประชาชนที่เสียภาษีทุกคนในเมืองนั้น จึงอาจไม่เหมาะสม

สำหรับโครงการฟื้นฟูเมืองที่เกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่บางส่วนของเมือง 

   แต่อย่างไรก็ตามพันธบัตรประเภทนี้อาจถูกเรียกว่าเป็น Moral Obligation Bonds ซึ่ง

จะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยที่ระดมทุนต่ำกว่าปกติ จากการยกระดับความน่าเชื่อถือ (credit 

enhancement) ทำให้การพิจารณาโครงการลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปโดยขาด

ความรอบคอบ ดังนั้นการควบคุมอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีความจำเป็น เพราะ

สามารถช่วยจำกัดความสูญเสียจากการขาดความระมัดระวังในโครงการลงทุนที่ไม่สมเหตุผลในเชิง

พาณิชย ์

 2.2 พันธบัตรรายได้(Revenuebonds)

   พันธบัตรประเภทนี้ออกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปใช้ในโครงการต่างๆ โดย

กำหนดไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง เช่น โครงการสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า โครงการควบคุม

มลภาวะ โครงการกำจัดน้ำเสีย ฯลฯ โดยผู้ออกพันธบัตรมีภาระผูกพันที่จะต้องแบ่งรายได้ที่เก็บจาก

การใช้บริการของโครงการเพื่อนำมาชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือพันธบัตร ดังนั้นผู้ที่รับภาระ

ที่แท้จริงจึงเป็นผู้ใช้บริการของโครงการนั้นๆ เพราะฉะนั้นพันธบัตรประเภทนี้จะออกโดยหน่วยงาน  

ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในโครงการที่มีความจำเป็นในการใช้งบประมาณนั้น และกำหนดให้มี

การค้ำประกันโดยกระแสเงินสดจากรายได้ของโครงการที่ลงทุนสำหรับการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 

ดังนั้นพันธบัตรรายได้จึงมีความเกี่ยวพันกับกระแสเงินสด ซึ่งระบุไว้ในเงื่อนไขการออกตราสาร 

(indenture) โดยอาจมีการจัดตั้งเงินกองทุนเพื่อชำระคืน (sinking fund) นอกจากนี้รายได้ที่ได้รับจะ

ถูกหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบำรุงรักษาโครงการลงทุนนั้น ในขณะที่การกำหนดวงเงิน  
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ที่ต้องสำรองไว้ในกองทุนสำหรับการชำระหนี้อาจถูกกำหนดโดยสัดส่วนของการชดเชยจากรัฐบาล

กลางในกรณีของโครงการลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ภัยพิบัติ 

(debt service reserve fund) ในกรณีของผู้ลงทุนการพิจารณาข้อกำหนดที่เข้มงวด (restrictive 

covenants) จะครอบคลุมถึงอัตราค่าบริการที่เรียกเก็บ ซึ่งองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการกำหนด

อัตราค่าบริการเหล่านี้ เพื่อลดผลกระทบจากการแทรกแซงทางการเมือง อันจะเป็นประโยชน์ต่อ

สาธารณะ และช่วยพัฒนากลไกการประเมินความคุ้มค่าของโครงการลงทุน  

   โดยพันธบัตรรายได้ที่ได้รับความนิยมมักจะเป็นพันธบัตรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

สาธารณูปโภค (Public power revenue bonds) เช่น การให้บริการโรงงานผลิตไฟฟ้า ระบบน้ำ

ประปา และระบบการขนส่งสาธารณะ เช่นเดียวกับการให้บริการด้านการกำจัดขยะอุตสาหกรรม หรือ

ขยะมีพิษ ซึ่งจะเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้ (pollution control revenue and industrial development 

revenue bonds) ตัวอย่างของพันธบัตรประเภทนี้ เช่น 

 < พันธบัตรรายได้สนามบิน(airportrevenuebond) ผู้ออกพันธบัตรประเภทนี้

มีรายได้สำคัญมาจากค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้มาใช้บริการของสนามบิน ได้แก่ 

ค่าธรรมเนียมการจอดอากาศยาน (landing fees) ค่าธรรมเนียมสัมปทาน 

(concession fees) ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงของสายการบิน (airline fueling 

fees) หรือค่าธรรมเนียมที่เก็บจากสายการบินที่มาใช้เครื่องอำนวยความ

สะดวกของทางสนามบิน ฯลฯ เป็นต้น 

 < พันธบัตรรายได้มหาวิทยาลัยและพันธบัตรรายได้วิทยาลัย(collegeand

universityrevenuebonds) พันธบัตรประเภทนี้มีรายได้จาก ค่าเล่าเรียน   

ค่าเช่าหอพัก หรือรายได้อื่นๆ ที่ได้จากทรัพย์สินของทางมหาวิทยาลัย 

 < พันธบัตรรายได้เพื่อที่อยู่อาศัย(housingrevenuebonds)เป็นพันธบัตร  

ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ หรือของท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการหาเงินทุนเพื่อ

โครงการบ้าน และที่อยู่อาศัย สำหรับประชาชนที่ซื้อบ้านของตนเองเป็น  

ครั้งแรก หรือ สำหรับทหารผ่านศึก และผู้สูงอาย ุ

   นอกจากนี้ยังมีพันธบัตรรายได้ชนิดอื่นๆ อีก เช่น พันธบัตรเพื่อควบคุมมลภาวะ 

(pollution control bonds) พันธบัตรเพื่อเงินกู้นักเรียน (student-loan bonds) พันธบัตรเพื่อพลังงาน 

(power bonds) พันธบัตรทางด่วน (toll roads bonds) พันธบัตรท่าเรือ (seaport bonds) หรือ

พันธบัตรรายได้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง เป็นต้น 

   การออกพันธบัตรมีข้อดีหลายประการ อาทิ เป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึง  

แหล่งเงินทุนระยะยาวให้กับท้องถิ่น อัตราออกเบี้ยต่ำกว่าการกู้ยืมจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน 

เป็นการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถทางการบริหารและจ่ายคืนเงินกู้ และช่วยกระตุ้น  

การพัฒนาประวัติหรือการจัดลำดับเครดิตของแต่ละท้องถิ่น (Leigland, 1997; Martell & Guess, 

2006; Pettis, 2000; Platz, 2009) การออกพันธบัตรเป็นวิธีที่ควรนำมาใช้เพื่อการลงทุนระยะยาว 

(15 ปีขึ้นไป) เช่น การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค เนื่องจากเป็นการกู้ยืม  

ที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องของดอกเบี้ยเงินกู้ ตลอดจนอายุของพันธบัตร (Debt maturity) และ
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วงเงินที่ให้กู้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับระยะเวลาในการดำเนินโครงการมากกว่าการกู้ยืมจาก

สถาบันการเงิน  

   ในทางตรงกันข้าม การออกพันธบัตรมีข้อเสียที่สำคัญ เช่น ข้อตกลงในการกู้ยืม  

มีความยืดหยุ่นน้อยกว่าการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เนื่องจากท้องถิ่นไม่สามารถเจรจาต่อรองเรื่อง

เงื่อนไขหรือข้อตกลงในการกู้ยืมหรือการขอผ่อนผันการชำระคืนเงินกู้ได้มากนัก การออกพันธบัตรมี

ขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในกรณีที่ท้องถิ่น

นั้นๆ ไม่เคยออกพันธบัตรมาก่อน เช่น ค่าประเมินการจัดลำดับเครดิต ค่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์หรือ  

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Bond underwriter) นอกจากนั้นการออกพันธบัตรอาจก่อให้เกิดปัญหาที่

เรียกว่า จรรยาบรรณวิบัติ (Moral hazard) กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีความคาดหวัง

ว่ารัฐบาลกลางจะชำระคืนหนี้ให้ในกรณีที่องค์กรไม่สามารถชำระคืนเงินที่กู้มาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ถ้าพันธบัตรดังกล่าวมีการค้ำประกันจากรัฐบาลกลาง และในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มี

ความสามารถในการบริหารจัดการหนี้ที่มีประสิทธิภาพก็อาจก่อให้เกิดปัญหาในการชำระหนี้คืนได้  

   อย่างไรก็ตาม การกู้ยืมทั้ง 2 ระบบจะมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อระบบ

การคลังท้องถิ่นมีความน่าเชื่อถือ มีการบริหารจัดการด้านการเงินที่โปร่งใส เช่น ไม่กู้ยืมเพื่อนำมาใช้

จ่ายในรายจ่ายประจำ มีการวิเคราะห์และประเมินความคุ้มค่าของโครงการลงทุนก่อนการกู้ยืม มีการ

บริหารหนี้ที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนด้านดอกเบี้ย มีการทบทวนสถานะของหนี้เป็นระยะ มีการ  

ส่งเสริมหรือพัฒนาให้ท้องถิ่นมีสามารถพึ่งพาตนเองได้เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางด้านการเงิน และ  

ที่สำคัญคือ ต้องมีการส่งเสริมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้โดยเฉพาะตลาดรอง (Secondary market) 

เพื่อส่งเสริมสภาพคล่องในการซื้อขายพันธบัตรในระดับท้องถิ่น (De Mello, 2000; ดวงมณี เลาวกุล, 

2552; ศุภชัย ศรีสุชาติ, 2556; สกนธ์ วรัญญวัฒนา, 2553)  

   นอกจากนี้รัฐบาลของประเทศต่างๆ มักจะมีมาตรการกำกับดูแลการกู้เงินของ  

ส่วนท้องถิ่นให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสม การควบคุมการกู้เงินที่เข้มงวดมากที่สุด คือการให้ส่วนท้องถิ่น

เสนอขออนุมัติกู้เงินต่อรัฐบาลเป็นรายการๆ ไป รัฐบาลอาจอนุญาตให้ท้องถิ่นกู้เงินโดยรัฐบาล 

(กระทรวงการคลัง) ค้ำประกันหรือไม่ก็ได้ วิธีการนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยม มีเพียงบางประเทศเท่านั้น  

ที่ยังใช้ ส่วนวิธีการควบคุมการกู้เงินของส่วนท้องถิ่นที่นิยมใช้กันคือ การควบคุมโดยการกำกับดูแล

เพดานเงินกู้และ/หรือภาระการใช้คืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ให้มีสัดส่วนที่ไม่เสี่ยง หรือไม่สูงเกินไป 

เพื่อให้ท้องถิ่นรักษาวินัยทางการคลัง นอกจากนี้บางประเทศอาจเลือกใช้ “กลไกตลาด” มาควบคุม

การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกรณีนี้ท้องถิ่นจะกู้เงินในตลาดการเงินและตลาดเงินทุน

หลักทรัพย์ โดยรัฐบาลไม่เข้าไปแทรกแซงหรือตรวจสอบใดๆ เพราะฉะนั้นผู้ให้กู้จะต้องรับผิดชอบ

ตนเอง โดยมีกลไกการเปิดเผยข้อมูล การค้ำประกันและประเมินความเสี่ยงของหลักทรัพย์ เป็นตัว

ควบคุมวินัยทางการคลังท้องถิ่น ซึ่งวิธีนี้อาจเหมาะสมกับประเทศที่มีการพัฒนาด้านตลาดการเงินและ

ตลาดหลักทรัพย์มากแล้วเท่านั้น (โสภณ ตะติโชติพันธ์, ภักดี ศิวะพรชัย และณรงค์เดช สภานุชาต, 

2556) 

   สำหรับประเทศไทยมีหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลการกู้เงินขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ (พิชิตชัย กิ่งพวง, 2556: 117-118) 
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          1)  การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และจะ

ต้องส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบตามหลักเกณฑ์

ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด

พิจารณารายละเอียดตามความเหมาะสมของโครงการและวงเงินที่จะกู้ก่อนที่จะ

มีการอนุมัติให้กู้เงิน 

          2)  โครงการที่จะดำเนินการโดยใช้เงินกู้ต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน 

          3)  ระยะเวลาที่กู้และเงินที่ต้องชำระหนี้ไม่เป็นภาระต่องบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมากเกินไป จนไม่มีเงินพอที่จะพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

          4)  กำหนดวงเงินที่เหมาะสมในการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติหรือ

เห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้เงินแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทย (ปัจจุบันกำหนดไว้ไม่เกิน 50 ล้านบาท) 

          5)  เมื่อได้มีการอนุมัติให้กู้ เงินแล้ว ในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อดำเนินการตาม

โครงการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  

ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด (โดยเฉพาะระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

พัสดุ) ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล     

�.2.3ประสบการณ์ต่างประเทศ

2.3.1 หลักการและรูปแบบของการกู้ยืมเงิน

   การกู้ยืมโดยผ่านธนาคารและสถาบันการเงินเป็นวิธีที่ท้องถิ่นในประเทศส่วนใหญ่

ปฏิบัติกันโดยทั่วไป ทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา โดยประเทศต่างๆ มีวิธีการหรือ  

รูปแบบการกู้ยืมเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 

 < สาธารณรฐัเชค็ ทอ้งถิน่ในสาธารณรฐัเชค็กูย้มืเงนิผา่นสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 

คือ Czech Municipal Finance Corporation (CMFC) ซึ่งเป็นตัวกลางในการ

ประเมินสถานะทางการเงินและเลือกจับคู่ระหว่างผู้ขอกู้ยืม (ท้องถิ่น) และผู้ให้

กู้ยืม (ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆ) อย่างเหมาะสม (De Vera & Kim, 

2003, p. 39)  

 < ฝรั่งเศสเบลเยี่ยมอิตาลีและสเปนสถาบันการเงินของประเทศฝรั่งเศส 

เบลเยี่ยม อิตาลี และสเปนมีการร่วมกันดำเนินกิจการให้สินเชื่อทางการเงินและ

ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ท้องถิ่นในยุโรป (Peterson, 2003)  

 < ไทย มีการจัดตั้ งกองทุนพัฒนาเมือง ในภูมิภาค (Reg iona l U rban 

Development Fund: RUDF) โดยความร่วมมือของธนาคารโลกกับรัฐบาลไทย

ผ่านธนาคารออมสิน ซึ่งกองทุนดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น

และระบบสินเชื่อในท้องถิ่น กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคทำหน้าที่จัดสรร  
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เงนิลงทนุและใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นเทคนคิวชิาการแกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

(Regional Urban Development Fund Office, n.d.; สกนธ์ วรัญญวัฒนา, 

2553, น. 66) 

 < จีน รัฐบาลกลางมีการออกกฎระเบียบห้ามไม่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือตลาดทุนโดยตรง ส่งผลให้องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นต้องจัดตั้งบริษัทที่เป็นตัวกลางทางการเงิน (Local Government 

Financing Vehicle: LGFV) เพื่อกู้เงินจากสถาบันการเงินมาใช้ในการลงทุน

โครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่น โดยใช้ที่ดินของรัฐบาลท้องถิ่นเป็นหลักประกัน  

การกู้เงิน (มนัสชัย จึงตระกูล, 2554) 

 < โรมาเนีย การกู้ยืมเงินของท้องถิ่นเป็นเครื่องมือใหม่อย่างหนึ่งที่ใช้เพื่อเพิ่ม  

งบประมาณการลงทุนของท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยเกิดขึ้นครั้งแรกในปี 1998 

ตามกฎหมายการเงินท้องถิ่นฉบับใหม่ ซึ่งได้กำหนดแนวทางการกู้ยืมเงินไว้   

2 รูปแบบ ได้แก ่การกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ และการออกพันธบัตร โดย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้ภายนอกได้ด้วย 

โดยมีข้อกำหนดสำหรับการกู้ยืมเงินจากแหล่งกู้ยืมภายนอกไว้ว่า เมื่อมีการทำ

สัญญากู้เงินกับสถาบันการเงินภายนอก ท้องถิ่นต้องได้รับการอนุมัติจากคณะ

กรรมการเพื่ออนุมัติเงินกู้ก่อน (คณะกรรมการประกอบไปด้วย ตัวแทนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐบาล และธนาคารแห่งชาติโรมาเนีย) ซึ่งคณะ

กรรมการจะมีกำหนดการประชุมทุกเดือน และจะพิจารณาข้อเสนอขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะสามารถรับ

ประกันการทำสัญญาการกู้เงินกับแหล่งเงินกู้ภายนอกของท้องถิ่นได้ ซึ่งใน

กรณีนี้รัฐมนตรีจะมีอำนาจในการควบคุมกระบวนการทำสัญญาและการชำระ

คืนเงินกู้ของท้องถิ่น 

   โดย Dana Weist (2002: 7) ได้กล่าวสรุปถึงกฎระเบียบหรือขอบเขตในการกู้ยืมเงิน

ของท้องถิ่นในแต่ละประเทศไว้ดังตารางที่ 49 นี้ 
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ตารางที่49: สรุปกฎเกณฑ์ในการกู้ยืมเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศต่างๆ 

ประเภทของขอบเขต รายละเอียด ประเทศ

ความสามารถของท้องถิ่น

(AffordabilityFormulae)

การกำหนดเพดานของ 

 - หนี้สาธารณะ/รายได้ท้องถิ่น 

 - หนี้สาธารณะ/เงินฝากท้องถิ่น 

Argentina, Brazil, Italy, Japan, 

Spain, Lithuania, Poland, 

Colombia 

ภาระหนี้สิน

(IndebtednessFormulae)

การจำกัด ภาระหนี้รวม /  

รายได้สุทธิ 

Brazil, Colombia, Italy 

กฎเกณฑ์สำคัญ

(“GoldenRule”Provision)

การกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นรายจ่าย

เพื่อการลงทุน 

Brazil, Canada, USA, Austria, 

South Africa, Switzerland, India 

งบประมาณสมดุล

(BalancedBudget)

สภาท้องถิ่นให้การอนุมัติ 

งบประมาณ 

Brazil, Canada, Germany, 

Netherlands, USA 

การอนุมัติโครงการของท้องถิ่น

(LocalApproval)

สภาท้องถิ่นให้การอนุมัติการกู้ยืม

เงินของท้องถิ่นในแต่ละโครงการ 

Canada, Switzerland, USA 

ที่มา: Dana Weist (2002: 7) 

 

  นอกจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างแล้ว อีกวิธีหนึ่งในการกู้ยืมเงินก็คือ  

การออกพันธบัตรท้องถิ่น ซึ่งประเทศต่างๆก็มีรูปแบบและวิธีการในการออกพันธบัตรที่แตกต่างกันไป 

ตัวอย่างเช่น  

 < เยอรมัน รัฐต่างๆ ในประเทศเยอรมันมีการกู้ยืมโดยการออกพันธบัตรเพิ่มมากขึ้น

เมื่อเทียบกับการกู้ยืมผ่านสถาบันการเงิน ในปี ค.ศ. 2010 การออกพันธบัตร  

โดยมลรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นต่างๆของเยอรมันมีมูลค่ารวมถึง 86.6 พันล้านยูโร 

(Deutsche Bundesbank Statistics, 2011) นอกจากนั้น ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่าน

มา รัฐบาลมลรัฐและท้องถิ่นของเยอรมันได้ออกพันธบัตรเป็นจำนวนกว่า 770 ฉบับ 

ซึ่งคิดเป็น 80 กว่าเปอร์เซ็นของพันธบัตรทั้งหมดที่ออกโดยรัฐบาลท้องถิ่นในภูมิภาค

ยุโรป (Platz, 2009) โดยพันธบัตรส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยระหว่าง 4-11 ปี และเพื่อ

เป็นการลดต้นทุนด้านดอกเบี้ยและเพิ่มสภาพคล่อง บางมลรัฐหรือท้องถิ่นได้ออก

พันธบัตรร่วมกัน เรียกว่า Jumbo bond ซึ่งพันธบัตรดังกล่าวถือว่ามีความเสี่ยงต่ำ  

และเป็นที่ต้องการของนักลงทุน นอกจากนั้นรัฐบาลท้องถิ่นของเยอรมันยังได้รับการ

อนุญาตให้ออกพันธบัตรในสกุลเงินต่างประเทศ เช่น สกุลเงินเยน สวิสฟรังค์ และ

ดอลล่าร์สหรัฐ (Schulz & Wolff, 2008) จุดประสงค์หลักในการออกพันธบัตร   

คือ การนำเงินไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่น โดยเฉพาะในมลรัฐที่เคยเป็น  

ส่วนหนึ่งของเยอรมันตะวันออกซึ่งยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เพียงพอและมีระดับ  

การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคง 

 < สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีตลาดรองสำหรับการซื้อขายพันธบัตรของรัฐบาล  

ท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก รัฐบาลท้องถิ่นของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นระดับ

มลรัฐ เมือง เขตหรือมณฑล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การเพื่อการพัฒนา
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ต่างๆ โดยส่วนใหญ่ได้รับอนุญาตให้กู้ยืมโดยการออกพันธบัตร (รายละเอียดและ  

ข้อจำกัดของการกู้ยืมลักษณะนี้มีความแตกต่างกันไปตามแต่มลรัฐ) โดยทั่วไป

พันธบัตรท้องถิ่นเหล่านี้จะได้รับการค้ำประกันจากรัฐบาลของมลรัฐ (General 

obligation bonds: GO bonds) และมีการยกเว้นภาษีที่ได้รับจากดอกเบี้ยของ

พันธบัตร ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการลงทุน จุดประสงค์หลักสำหรับการกู้ยืมโดยการออก

พันธบัตรของรัฐบาลท้องถิ่นส่วนใหญ่ คือ การนำเงินไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ

การกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

 < ญี่ปุ่นพันธบัตรท้องถิ่นถือเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นโดยรัฐบาลท้องถิ่น โดยไม่ได้มีการกำหนด

เพดานในการก่อหนี้ไว้แต่อย่างใด ซึ่งประโยชน์พื้นฐานของการออกพันธบัตรท้องถิ่น

ก็คือการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือช่วยพัฒนาบริการสาธารณะของประชาชน

ในท้องถิ่น สำหรับโครงการที่สามารถใช้จ่ายจากพันธบัตรท้องถิ่นได้อาจประกอบไป

ด้วยโครงการประเภทต่างๆ ดังนี้ (Yutaka Tanaka, 2011: 7-8)  

 o  การใช้จ่ายในรัฐวิสาหกิจท้องถิ่น (Local public enterprises)  

 o  การลงทุนและการปล่อยสินเชื่อ (Investments and loans)  

 o  งบประมาณสำหรับการคืนเงินจากพันธบัตรท้องถิ่น (The refunding of local 

bonds)  

 o  ค่าใช้จ่ายในมาตรการฉุกเฉิน การฟื้นฟู และบรรเทาสาธารณภัย (Emergency 

measures, recovery works and relief measures in time of disaster)  

 o  ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน และสิ่งอำนวย

ความสะดวกสำหรับการใช้งานสาธารณะ (the construction of public facilities 

and facilities for public use)  

 < โดยการออกพันธบัตรท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นจะต้องได้รับการพิจารณาจากรัฐบาล

กลางก่อน เช่น การพิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งหมดในอนาคตสำหรับการซื้อคืนพันธบัตร 

และจะต้องมีแผนการเงินท้องถิ่นที่เหมาะสมโดยระบุถึงแหล่งรายได้ที่ค้ำประกัน  

โดยภาษีจัดสรร (Local Allocation Tax) นอกจากนี้นักลงทุนและสถาบันการเงิน  

ยังสามารถปล่อยกู้ให้กับรัฐบาลท้องถิ่นที่มีความอ่อนแอทางการเงินโดยไม่ต้อง  

ตรวจสอบความเสี่ยงด้านสินเชื่อได้ โดยกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร 

(MIC) จะทำการตรวจสอบฐานะทางการเงินของรัฐบาลท้องถิ่นโดยตรงและ  

ไม่อนุญาตให้ออกพันธบัตรถ้าอัตราส่วนหนี้สินบริการจะเกินขีดจำกัด ในบางครั้ง

รัฐบาลท้องถิ่นจะต้องยื่นขอส่งเสริมการฟื้นฟูการคลังท้องถิ่นและวางอยู่ใต้กฎหมาย

พิเศษซึ่งถูกควบคุมโดยตรงจากรัฐบาลกลาง ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่ารัฐบาลท้องถิ่น  

จะเริ่มต้นกู้ยืมเงินของพวกเขาได้ภายใต้ระบบการคลังท้องถิ่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน   

โดยเจ้าหนี้หลักของรัฐบาลท้องถิ่น คือ รัฐบาลกลางและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเมื่อพิจารณา

บรรดาเจ้าหนี้ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา พบว่า กองทุนส่วนบุคคลให้กู้ยืมคิด  

เป็นจำนวนเพียงร้อยละ 40 ของจำนวนทั้งหมด ในทางตรงกันข้าม กองทุนสาธารณะ 

(Fiscal Investment and Loan Program and the Japan Finance Corporation for 
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Municipal Enterprise) ให้กู้ยืมคิดเป็นจำนวนเกือบร้อยละ 60 การกู้ยืมเงินท้องถิ่น

จากกองทุนสาธารณะจึงเกิดขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้สามในสี่ของกองทุนส่วนบุคคล  

ที่ได้รับจากการออกพันธบัตรแบบเฉพาะเจาะจง สามารถจัดหาจากสถาบันการเงิน  

ที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น หุ้นพันธบัตร publicly advertised bonds สำหรับนักลงทุนมีเป็น

จำนวนมากแต่มีการระบุให้ถือได้เพียงร้อยละ 9 หรือน้อยกว่า ในอีกทางหนึ่ง   

ผู้เสียภาษีอากรหรือนักลงทุนมีความสามารถในการตรวจสอบการบริหารจัดการ  

งบประมาณของผู้มีอำนาจในท้องถิ่น มันก็ไม่น่าแปลกใจที่จะเห็นค่าใช้จ่ายของ

พันธบัตรในท้องถิ่นที่มีอยู่สม่ำเสมอเกือบทั่วทั้งภูมิภาคโดยไม่คำนึงถึงสภาพคล่อง

และความน่าเชื่อถือ แต่อย่างไรก็ตามยังมีความกังวลเกี่ยวกับการรับประกันของ

รัฐบาล ทั้งผู้เสียภาษีอากรหรือนักลงทุนต่างคำนึงถึงความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้  

ที่ออกโดยหน่วยงานท้องถิ่นที่มีปัญหาทางการเงิน ประชาชนในท้องถิ่นไม่มีแรงจูงใจ

ที่จะให้นายกเทศมนตรีออกจากตำแหน่ง นอกจากนี้ตลาดสินเชื่อและผู้เสียภาษีก็มี

จำนวนน้อยที่สามารถใช้อำนาจในการออกระเบียบต่างๆได้ (Nobuki Mochida, 

2008: 125-126) 

 < แอฟริกาใต้รัฐบาลท้องถิ่นของประเทศแอฟริกาใต้ได้รับการอนุญาตให้ออกพันธบัตร

ได้ ณ ปัจจุบัน (ข้อมูลถึงปี 2012) มีเมืองขนาดใหญ่ 3 แห่งที่มีการกู้ยืมโดยการออก

พันธบัตร ได้แก่ เมืองโยฮันเนสเบิร์ก เมืองเคปทาวน์ และเมืองเอกอูฮูเลนี่ ตัวอย่าง

ของวัตถุประสงค์ในการออกพันธบัตร เช่น เมืองโยฮันเนสเบิร์กออกพันธบัตรเพื่อนำ

เงินไปปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่นเพื่อเตรียมเป็นเจ้าภาพจัด  

บอลโลกในปี ค.ศ. 2010 ที่ผ่านมา ในกรณีของเมืองหรือท้องถิ่นขนาดเล็ก การกู้ยืม

โดยการออกพันธบัตรยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ไม่แตกต่าง

กันมากนักเมื่อกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ค่าใช้จ่ายในการออกพันธบัตรที่ค่อนข้างสูง  

ซึ่งไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับวงเงินที่ต้องการกู้ รวมทั้งการที่ท้องถิ่นเหล่านั้นไม่มี

ประวัติการจัดลำดับเครดิตซึ่งมีเป็นข้อมูลที่สำคัญส่วนหนึ่งที่ต้องใช้ในการออก

พันธบัตร (Issarachaiyos, 2012) 

 สำหรับแนวทางในการควบคุมหรือกำหนดขอบเขตการกู้เงินของท้องถิ่นนั้น Ter-Minassian 

และ Craig (1997) ได้อธิบายถึงแนวทางการกู้เงินและการกำหนดขอบเขตการกู้เงินของประเทศ

ต่างๆ โดยสรุปว่าวิธีการในการควบคุมการกู้ยืมเงินของท้องถิ่นแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลัก   

(บางประเทศอาจใช้วิธีการหลายวิธีผสมกัน) อันได้แก่ 

 1.ความเชื่อมั่นในกลไกตลาด(Relianceonmarketdiscipline)ตามหลักการนี้  

ได้กำหนดกฎในการกู้เงินของรัฐบาลท้องถิ่นไว้ดังนี้ 

 < ตลาดควรเป็นอิสระและรัฐไม่ควรเข้ามาควบคุมตลาด 

 < ต้องมีข้อมูลเพียงพอ ได้แก่ สถานะหนี้ของผู้กู้ยืมและความสามารถในการชำระหนี้คืน 

 < ไม่ควรให้ผู้ที่เคยผิดนัดชำระหนี้กู้ใหม่ 

 < ผู้กู้ยืมควรมีนโยบายที่ตอบสนองต่อสัญญาณของตลาด (Market Signal) 
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 2.แนวทางที่ใช้ความร่วมมือในก่อหนี้ของท้องถิ่น(Cooperativeapproachto

subnationaldebt) ตามแนวทางนี้ขอบเขตในการก่อหนี้ไม่ได้ถูกกำหนดโดยกฎหมายหรือรัฐบาล

กลาง แต่ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองหรือประชุมร่วมกันระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น   

โดยรัฐบาลท้องถิ่นจะเข้าไปมีส่วนร่วมโดยการกำหนดวัตถุประสงค์ของเศรษฐกิจมหภาค และกำหนด

ค่าพารามิเตอร์ทางการคลังที่สำคัญในการบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งวิธีการนี้จะเป็นประโยชน์ในแง่

การช่วยให้เกิดการเจรจากันระหว่างรัฐบาลระดับต่างๆ 

 3.แนวทางที่ใช้กฎในการควบคุมการก่อหนี้ของท้องถิ่น(Rule-basedapproachesto

controllingsubnationalborrowing) เป็นวิธีการที่จำกัดการกู้ยืมเงินของท้องถิ่นมากขึ้น โดยการ

กำหนดขอบเขตของการกู้ยืมเงินไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายฉบับต่างๆ บางส่วนของกฎเหล่านี้  

อาจจะกำหนดอำนาจในการก่อหนี้ของท้องถิ่นแต่ละชนิดไว้อย่างชัดเจน หรือบางกฎก็กำหนดให้ใช้

เพียงวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง และกฎบางข้อก็จะกำหนดสัดส่วนระหว่างระดับหนี้สูงสุดเทียบกับราย

จ่ายรวมเพื่อใช้กำหนดขอบเขตในการกู้ยืมเงินครั้งใหม่ รวมทั้งการจำกัดการกู้ยืมบางอย่างที่จะส่งผล

ให้เกิดความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งหลายๆประเทศอาจใช้หลายๆวิธีการร่วมกัน โดยทั่วไปแล้ว

กฎระเบียบในการกู้ยืมเงินของท้องถิ่นจะครอบคลุมถึงความโปร่งใส และหลีกเลี่ยงขั้นตอนการเจรจา

ต่อรองระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น  

 4.การควบคุมโดยตรงจากรัฐบาลกลางเหนือการก่อหนี้ของท้องถิ่น(Directcentral

governmentcontroloversubnationalborrowing)เป็นวิธีการที่อยู่ตรงข้ามกับแนวทางกลไกตลาด

อย่างสิ้นเชิง โดยวิธีการนี้เป็นการควบคุมโดยตรงของรัฐบาลกลางเหนือการกู้ยืมเงินของท้องถิ่น   

ซึ่งการควบคุมอาจหมายถึงทุกๆการกู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้จะต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดย

รัฐบาลกลาง รวมทั้งการรวมศูนย์การกู้ยืมเงินทุกระดับโดยการปล่อยเงินกู้ให้กับรัฐบาลท้องถิ่น  

เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์เฉพาะ 

 5.การห้ามไม่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้ยืมเงิน(BorrowingProhibited) ซึ่ง  

วิธีการนี้เป็นวิธีการควบคุมสูงสุด โดยห้ามไม่ให้ท้องถิ่นกู้ยืมเงิน 

 จากกฎเกณฑ์และวิธีดังกล่าวข้างต้น Ter-Minassian และ Craig (1997) ได้สรุปเป็น

ตารางวิธีการควบคุมการก่อหนี้ของท้องถิ่นในแต่ละประเทศ โดยจำแนกประเทศเป็น 2 ประเภท 

ได้แก่ ประเทศอุตสาหกรรม (Industrial countries) และประเทศกำลังพัฒนา (Developing 

Countries) สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 50 นี ้
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ตารางที่50: การควบคุมการกู้ยืมเงินของท้องถิ่นในประเทศต่างๆ 


Market

discipline
Cooperative

control
Rule-based

control

Direct
Administrative

control

Borrowing
Prohibited

Industrialcountries      

Australia  /    

Austria    /  

Belgium  /    

Canada /     

Denmark  /    

Finland /     

France /     

Germany   /   

Greece    /  

Ireland    /  

Italy   /   

Japan    /  

Netherlands   /   

Norway    /  

Portugal /     

Spain    /  

Sweden /     

Switzerland   /   

UnitedKingdom    /  

UnitedStates /  /   

DevelopingCountries      

Argentina  /    

Bolivia  /    

Brazil  /    

Chile  /    

Columbia  /    

Ethiopia    /  

India    /  

Indonesia    /  

Korea,Rep.Of    /  
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Market

discipline
Cooperative

control
Rule-based

control

Direct
Administrative

control

Borrowing
Prohibited

Mexico    /  

Peru    /  

SouthAfrica  /   	

ที่มา: Ter-Minassian และ Craig (1997) 

 

5.2.3.2ตัวอย่างที่ประสบความล้มเหลว

   ในบางประเทศพบปัญหาการก่อหนี้หรือการออกพันธบัตรที่ประสบความล้มเหลว   

ก่อให้เกิดผลเสียกับฐานะทางการคลังของเมือง จนถึงกรณีร้ายแรงที่สุดก็คือการยื่นขอล้มละลาย 

ตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกาซึ่งพบว่าหลายๆเมืองก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ดังเช่นกรณีของ

เมืองดีทรอยต์ (ไทยโพสต์, 2556 และกรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2556) กล่าวคือ “ดีทรอยต์  

ไม่สามารถหารายได้ได้เพียงพอต่อการชดใช้พันธะหนี้สินที่มีอยู่ สถานการณ์เช่นนี้รังแต่จะเลวร้ายลง

หากไม่ยื่นขอล้มละลาย” ผู้ว่าการรัฐจากพรรครีพับลิกัน เขียนในจดหมายประกอบการยื่นคำร้องต่อ

ศาลโดยคำร้องดังกล่าวได้ระบุว่า เหตุผลบางประการในการขอล้มละลาย คือ ฐานภาษีลดลดเพราะ

ประชากรลดลง ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการและบำเหน็จบำนาญของข้าราชการเกษียณมีมาก กู้ยืมเงินมา

แก้ไขปัญหางบประมาณขาดดุลตั้งแต่ปี 2551 ต้องดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียน

ที่ล้าสมัยและคุณภาพต่ำ ร้อยละห้าสิบสามของผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทรัพย์สินไม่ปฏิบัติหน้าที่มาตั้งแต่ปี 

2553 และมีทุจริตคอร์รัปชั่น 

   โดยมีสาเหตุอันเนื่องมาจากฐานทางด้านการเก็บภาษีลดลง นักการเมืองจึงมัก

พยายามกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่องบประมาณรายจ่ายต่างๆเพราะฉะนั้นการกู้ยืมจึงมีจำนวน

เพิ่มขึ้นตลอดเวลา และเมื่อการเก็บภาษีทำไม่ได้ตามเป้าซึ่งมักเกิดจากการประมาณการที่ดีเกินความ

เป็นจริงและการเงินของท้องถิ่นอ่อนแอมากเท่าไร อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายก็ยิ่งสูงขึ้นไปเท่านั้น ทั้งนี้  

ก็เพื่อดึงดูดสถาบันการเงินให้ซื้อพันธบัตรของเทศบาลเพิ่มขึ้น นอกจากนี้นักการเมืองยังมักหลีกเลี่ยง

วิธีการขยายฐานภาษีและการเพิ่มอัตราภาษีเนื่องจากกังวลว่าอาจเป็นปัจจัยที่จะส่งผลให้ไม่ได้รับการ

เลือกตั้งในสมัยต่อไป สำหรับเมืองดีทรอยต์นั้นมีภาระหนี้มากถึง1.85 หมื่นล้านดอลลาร์ และประสบ

ความยากลำบากในการให้บริการพื้นฐานแก่ประชาชนกว่า 700,000 คน ที่อาศัยอยู่ในเมือง โดย  

ไฟถนน 40% ของดีทรอยต์ใช้การไม่ได้ นอกจากนี้ทั้งเมืองยังมีอาคารถูกปล่อยร้างถึง 78,000 หลัง 

บางชุมชนมีบ้านร้างถึง 1 ใน 4 โดยพบว่าไม่มีเมืองไหนในสหรัฐที่จะได้รับผลกระทบจากการ  

เสื่อมสลายของภาคอุตสาหกรรมมากเท่ากับเมืองดีทรอยต์ซึ่งกำลังได้รับผลกระทบอยู่ในขณะนี้ซึ่งการ

ขาดสภาพคล่องทำให้รัฐบาลท้องถิ่นต้องกู้ยืมเงินมาใช้จ่ายและจ่ายหนี้มานานกว่า 10 ปี เทียบแล้ว  

ก็คือ รายได้ 1 ดอลลาร์ของเมืองดีทรอยต์จะถูกหักออกถึงจำนวน 38 เซนต์เพื่อนำมาชำระหนี้และ

รายจ่ายสาธารณะด้านต่างๆ เช่น เงินบำเหน็จบำนาญ โดยคาดว่าตัวเลขหนี้จะเป็นเพิ่ม 65 เซนต์  

ต่อดอลลาร์ในปี 2560 
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   นอกจากนี้ยังมีเจฟเฟอร์สันเคาน์ตี ในรัฐแอละแบมา มีหนี้สินมากกว่า 4 พันล้าน

ดอลลาร์ขณะยื่นศาลเมื่อปี 2554 ซึ่งการยื่นขอล้มละลายของเจฟเฟอร์สัน เคาน์ตี้ได้เพิ่มความวิตก

กังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในตลาดพันธบัตรเทศบาลซึ่งมีมูลค่ารวมกันกว่า3.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 

หลังจากที่ เพิ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤติหนี้ ในเมืองแฮร์ริสเบิร์ก ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐ

เพนซิลวาเนีย นอกจากนี้ยังมีเมืองสต็อกตันในแคลิฟอร์เนียเหนือซึ่งมีประชากรทั้งหมดประมาณ 

292,000 คน ก็ได้ยื่นล้มละลายเมื่อเดือนมิถุนายน 2555โดยมีภาระหนี้กว่าล้านเหรียญสหรัฐ หรือ

ประมาณ 780 ล้านบาท 

   อีกประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหาหรือเกิดความเสี่ยงจากการกู้เงินของท้องถิ่นก็คือ 

ประเทศจีน (มนัสชัย จึงตระกูล, 2554) กล่าวคือ ปัญหาเชิงโครงสร้างภายใต้ระบบการคลังปัจจุบัน 

รวมทั้งวิกฤติเศรษฐกิจการเงินโลกในปี 2008 ส่งผลให้รัฐบาลท้องถิ่นของจีนต้องกู้ยืมเงินจากสถาบัน

การเงินมาใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก รวมทั้งปัญหาจากการที่รัฐบาลกลางไม่มี  

กลไกในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของ Local Government Financing Vehicle (LGFV)   

อย่างเหมาะสม ส่งผลให้หนี้ของรัฐบาลท้องถิ่นจีนเพิ่มสูงขึ้นมาก กลายเป็นความเสี่ยงที่สำคัญต่อ

เศรษฐกิจและเสถียรภาพของสถาบันการเงินจีน 

   โดยหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศได้ประมาณการปริมาณหนี้ของรัฐบาล  

ท้องถิ่นจีนว่าอยู่ระหว่าง 9.09 - 14.4 ล้านล้านหยวน แต่ข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุดในเวลานี้ และ

เป็นข้อมูลที่รัฐบาลจีนใช้อ้างอิง คือ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจของ China’s National Audit Office 

(NAO) โดยมูลค่าหนี้ของรัฐบาลท้องถิ่นจีน ณ สิ้นเดือนมิถุนายนเมื่อปี 2556 พบว่า เฉพาะหนี้

โดยตรงมีมูลค่าหนี้จำนวน 1.088 หมื่นล้านหยวน (1.79 พันล้านดอลลาร์) และอีก 6.99 พันล้าน

หยวน (1.1 พันล้านดอลลาร์) ในรูปหนี้สินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 

2557) นอกจากนี้ยังพบอีกว่า มูลค่าหนี้ประมาณครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 46) ของหนี้รัฐบาลท้องถิ่นจีน

เกิดจากการก่อหนี้ผ่าน LGFV โดยมีการก่อหนี้ผ่าน LGFV จำนวนเงินสูงถึง 4.97 ล้านล้านหยวน 

หรือ ร้อยละ 12 ของ GDP (มนัสชัย จึงตระกูล, 2554) โดยรัฐบาลท้องถิ่นจีนได้ทุ่มเงินลงทุน

มหาศาลในโครงการสร้างถนนทางหลวง การก่อสร้างห้างสรรพสินค้า ตึก อาคาร และอพาร์ทเมนท์ 

   ส่งผลให้รัฐบาลท้องถิ่นจีนตกอยู่ภายใต้แรงกดดันด้านปัญหาทางการเงิน เนื่องจาก  

มีหนี้มหาศาลที่เกิดจากการไปกู้ยืมเงินมาหลายช่องทาง ประกอบกับท้องถิ่นจีนมีรายได้จากการ  

ขายเช่าที่ดินน้อยลง อันเนื่องมาจากมาตรการลดความร้อนแรงของตลาดอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล

กลาง โดยแหล่งรายได้ที่กลุ่มรัฐบาลท้องถิ่นในประเทศจีนคาดหวังคือ ผลกำไรจากการลงทุน

โครงสร้างพื้นฐาน แต่ในความเป็นจริงแล้วโครงการที่ลงทุนกลับขาดทุน ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่

คาดหวัง ซึ่งอาจส่งผลให้รัฐบาลท้องถิ่นอาจจะไม่สามารถชำระคืนหนี้ตามกำหนด หรือผิดนัดชำระหนี้ 

จนกลายเป็นหนี้เสียในอนาคต โดยกระทรวงการคลังได้อนุมัติมาตรการในการแก้ปัญหาหนี้ของ  

ท้องถิ่นด้วยการอนุญาตให้มหานครเซี่ยงไฮ้ มณฑลเจ้อเจียง มณฑลก่วงตง และเมืองเศรษฐกิจ

เซินเจิ้น สามารถออกพันธบัตรได้ตามความเหมาะสม (ผู้จัดการออนไลน์, 2554) 
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�.3สถานการณ์ในประเทศไทย

�.3.1สถานะทางกฎหมาย

5.3.1.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมและพันธบัตรขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

   ประเทศไทยได้มีกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมและพันธบัตร

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่หลายฉบับ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

   1. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 มาตรา 28(8) (9) และ (10) ไดบ้ญัญตัไิวว้า่ “องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

อาจมีรายรับดังต่อไปนี้ (8) รายได้จากการจำหน่ายพันธบัตร (9) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม 

องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ (10) เงินกู้จากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่าง

ประเทศ”  

   2. พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) 

มาตรา 19 ระบุไว้ว่า “ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดกู้เงินโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย  

ที่จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือกฎหมายอื่นใด โดยมิใช่เป็นการกู้เงินจากกระทรวง  

การคลัง ห้ามมิให้กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐเข้ารับผิดชอบหรือค้ำประกันหนี้นั้น

หรือตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าว”  

   3. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 

4) พ.ศ. 2552) มาตรา 73 (6) (7) ไดร้ะบไุวว้า่ “องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัอาจมรีายได ้ดงัตอ่ไปนี ้

(6) พันธบัตรหรือเงินกู้ตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ (7) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือ

นิติบุคคลต่างๆ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี 

   4. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 

2552) มาตรา 66 (5) (6) ได้บัญญัติไว้ว่า “เทศบาลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ (5) พันธบัตรหรือ

เงินกู้ตามแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้ (6) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคล

ต่างๆและการกู้เงินตาม (6) เทศบาลจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาล และได้รับ

อนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว” 

   5. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไข

เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) มาตรา 83 ซึ่งระบุไว้ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลอาจกู้เงิน  

จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล และการกู้ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย”  

   6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 ได้บัญญัติ

ไว้ใน ข้อ 11 ว่า “ให้หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินภาครัฐ หน่วยงานในกำกับดูแลของ

รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งแผนการบริหารหนี้สาธารณะให้สำนักงานทราบตามตารางเวลา
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การจัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ และให้จัดทำรายงานผลการก่อหนี้ใหม่ รวมทั้งการเบิกจ่ายเงิน

กู้การปรับโครงสร้างหนี้ โดยระบุเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญภายในสิบห้าวันหลังจากดำเนินการ   

พร้อมทั้งจัดทำรายงานสถานะหนี้สาธารณะ” 

   7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. 2552   

ได้ระบุไว้ในหมวดที่ 3 ในข้อที่ 16 (1) ว่า “ให้เทศบาลกู้ไปดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่โดยชำระ

เงินต้นคืน พร้อมดอกเบี้ยภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 ปี” และในข้อ 17 ว่า “เทศบาลซึ่งมีสิทธิ  

กู้เงินทุนได้ จะต้องเป็นเทศบาลซึ่งได้ฝากเงินกับเงินทุนตามข้อ 12 และให้กู้ได้เกินสิบเท่าของจำนวน

เงินที่เทศบาลนั้นได้ฝากไว้กับเงินทุน ทั้งนี้เป็นไปตามฐานะการคลังของเทศบาลนั้นๆ เว้นแต่ ก.ส.ท. 

จะได้พิจารณาเห็นสมควรเป็นอย่างอื่น” 

   8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พ.ศ. 2541  

5.3.1.2 คำสั่งและหนังสือเวียนของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการกู้ยืมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 4715 ลงวันที ่23 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เป็นคำสั่งที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้เป็น

แนวทางการพิจารณาในการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล  

กู้เงินจากสถาบันการเงิน เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์  

ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

   2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 628 ลงวันที่ 14 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เป็นคำสั่งที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินของเทศบาลและ

เมืองพัทยาจากสถาบันการเงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล เพื่อให้การขอกู้เงินของ

เทศบาลและเมืองพัทยา จากสถาบันการเงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาลเป็นไป  

ในแนวทางเดียวกัน มีความคล่องตัว และมีความเหมาะสมกับการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของ  

สถานธนานุบาล 

   3. คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 64/2555 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555 เรื่อง

การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการ

ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา กู้เงิน เพื่อให้การ

พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา สามารถ

ตอบสนองต่อความจำเป็นและความต้องการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะเวลา  

ที่เหมาะสม โดยลดขั้นตอนในการดำเนินการและสามารถกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างชัดเจน รวมทั้งรักษาวินัยทางการเงินการคลังขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยาในภาพรวม 
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   จากพระราชบัญญัติ ระเบียบ และคำสั่งดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปเป็นแนวทางหรือ

ขั้นตอนในการกู้ยืมของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย ได้ดังนี้ 

แผนภาพที่21: หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา) 

ที่มา: พิชิตชัย กิ่งพวง (2556: 48) 

 

   ส่วนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็น

เงินทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล (เทศบาล และเมืองพัทยา) สามารถสรุปได้ตามภาพด้านล่างนี้ 
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แผนภาพที่22: หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็น  

เงินทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล (เทศบาล และเมืองพัทยา) 

ที่มา: พิชิตชัย กิ่งพวง (2556: 54) 

 

5.3.1.3หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

   เทศบาลและเมืองพัทยาสามารถกู้ยืมเงินเพื่อนำไปดำเนินโครงการต่างๆ จากกองทุน

ส่งเสริมกิจการเทศบาลได้ เนื่องจากเป็นกองทุนที่เทศบาลและเมืองพัทยาทุกแห่งต้องส่งเงินสมทบ

กองทุนทุกปี (จำนวนร้อยละ 10 ของเงินสะสม) โดยมีหลักเกณฑ์ในการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริม

กิจการเทศบาลตามหนังสือสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่ มท 0808.4/ว 20 ลงวันที่   

2 มิถุนายน 2557 ซึ่งได้สรุปหลักเกณฑ์การกู้เงินตามมติที่ประชุม ก.ส.ท. ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 
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4 มีนาคม 2553, ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553, ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่   

7 พฤศจิกายน 2554, ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555, ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่   

26 พฤษภาคม 2556 และครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 โดยมีหลักเกณฑ์   

(ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะการกู้ยืมเงินเพื่อดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ โดยไม่รวมถึงการกู้ยืมเงิน

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาล) ดังต่อไปนี ้

 <  อัตราดอกเบี้ยจำแนกออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

 o  กรณีเงินกู้ ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี 

 o กรณีเงินฝากสมทบทุน ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี 

 o  กรณีไม่ส่งชำระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี 

 <  ระยะเวลาชำระหนี้กำหนดไว้ไม่เกิน 10 ปี 

 <  วงเงินการให้กู้

 o  กำหนดให้กู้ได้ไม่เกิน 10 เท่าของเงินฝากสมทบทุนที่มีอยู่กับเงินทุนส่งเสริม

กิจการเทศบาล แต่ไม่เกินครั้งละ 150 ล้านบาท โดยต้องทำสัญญาเงินกู้

ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ และให้รับเงินกู้ภายใน 1 ปีนับจากวัน

ทำสัญญา 

 < การพิจารณาฐานะการคลัง

 o  พิจารณาจากงบพัฒนาเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

 4  งบพัฒนาไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท ยอดชำระหนี้ต่อปีไม่เกินร้อยละ 60 

ของงบพัฒนา 

 4  งบพัฒนาเกินปีละ 10 ล้านบาท แต่ไม่เกินปีละ 30 ล้านบาท ยอดชำระ

หนี้ต่อปีไม่เกินร้อยละ 70 ของงบพัฒนา 

 4  งบพัฒนาเกินปีละ 30 ล้านบาท ยอดชำระหนี้ต่อปีไม่เกินร้อยละ 80 

ของงบพัฒนา 

 4  ยอดชำระหนี้ที่นำมาพิจารณาให้คำนวณจากยอดชำระหนี้ที่ขอกู้ใหม่  

รวมกับยอดชำระหนี้ทุกสัญญาที่ยังไม่ได้มีการตั้งงบประมาณชำระหนี้  

ไว้ในงบกลาง และยอดชำระหนี้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินแล้วแต่ยังไม่ได้ทำ

สัญญา 

 4  กรณีที่เทศบาลไม่ผ่านหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ฐานะการคลัง แต่มี  

เงินฝากสมทบทุนคงเหลืออยู่ ให้กู้ได้ไม่เกินวงเงินฝากสมทบทุนเงินทุน

ส่งเสริมกิจการเทศบาลที่คงเหลืออยู ่

 < หลักเกณฑ์การซื้อที่ดิน กำหนดให้เทศบาลระบุรายละเอียดของที่ดินที่จะซื้อ 

ได้แก่ บริเวณที่ตั้งของที่ดิน จำนวนเนื้อที่ และวงเงินค่าซื้อที่ดินโดยประมาณ 

 <  วาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีวาระการดำรงตำแหน่ง  

คงเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน (นับจากวันที่เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลได้รับ

หนังสือการขอกู้จากจังหวัด 
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 < ระยะเวลาการเช่าที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการต่างๆ การกู้เงินเพื่อ

ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างถาวรในพื้นที่เช่า กำหนดให้ต้องมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า

ระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู ้

 < เอกสารประกอบการขอกู้เงินดังต่อไปนี้ 

 o  หนังสือให้ความเห็นชอบให้กู้เงินจากจังหวัด 

 o  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 

 o  โครงการที่ขอกู้เงิน 

 o  แบบแสดงฐานะการคลังย้อนหลัง 3 ปี 

 o  แบบฟอร์มการขอกู้เงินของเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 

 o  กรณีก่อสร้าง แบบแปลนโครงการที่จะขอกู้ พร้อมประมาณการราคา  

ค่าก่อสร้าง (ยกเว้นก่อสร้างตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ไม่ต้องส่งแบบแปลน) 

 o  กรณีจัดซื้อครุภัณฑ์ คุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่ประสงค์จะซื้อ 

 o  แผนผังแสดงแนวเขตพร้อมระบุสถานที่ที่จะดำเนินการให้ชัดเจน 

 o  หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือเอกสารหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่  

ในการก่อสร้าง 

 o  ราคาซื้อขายที่ดินข้างเคียง 

 o  เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการขอกู้เงิน 

 <	การไม่ส่งชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญาเงินกู้ให้คิดดอกเบี้ยเพิ่มจากยอดเงินที่ต้อง

ชำระหนี้ตามสัญญากู้เงิน โดยไม่ทบต้นในอัตราที่ ก.ส.ท. กำหนด และมีเงื่อนไข

ดังนี ้

 o  หากชำระหนี้ภายใน 3 เดือนจากวันครบกำหนดชำระหนี้ (30 กันยายน   

ของทุกปี) ไม่คิดดอกเบี้ยเพิ่ม 

 o  หากเกิน 3 เดือน คิดดอกเบี้ยเพิ่มตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดชำระหนี้ (1 ตุลาคม 

ของทุกปี) จนถึงวันที่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลได้รับเงิน 

�.3.2สถานภาพปัจจุบัน

จากผลการสำรวจข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจากการกู้ยืมเงินและการจำหน่ายพันธบัตร สามารถจำแนกเป็น 2ส่วนได้แก่ 

 = ผลสำรวจเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการจำหน่ายพันธบัตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 = ผลสำรวจเกี่ยวกับความสนใจในการกู้ยืมเงินและการจำหน่ายพันธบัตรขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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5.3.2.1 ผลสำรวจเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการจำหน่ายพันธบัตรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

   5.3.2.1.1จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กู้ยืมเงินและไม่กู้ยืมเงิน

      การสำรวจครั้งนี้เป็นการสำรวจว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกู้ยืม

เงินหรือไม ่โดยผลการศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ จำนวน 402 แห่ง หรือ  

คิดเป็นร้อยละ 53.4 ไม่มีการกู้ยืมเงิน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 351 แห่ง หรือ  

คิดเป็นร้อยละ 46.6 มีการกู้ยืมเงิน ดังแผนภูมิที่ 9 

แผนภูมิที่9: แสดงจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กู้ยืมเงินและไม่กู้ยืมเงิน  

        

 

 

  

 

 

 

 

     

      นอกจากนี้หากแยกพิจารณาตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนใหญ่ จำนวน 27แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 65.9 มีการกู้ยืมเงิน 

และองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 14 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 35.1 ไม่มีการกู้ยืมเงิน ขณะที่

เทศบาลส่วนใหญ่ จำนวน 341 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 51.8 ไม่มีการกู้ยืมเงิน และเทศบาล จำนวน 

317 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 48.2 มีการกู้ยืมเงิน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่ จำนวน 

47 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 88.5 ไม่มีการกู้ยืมเงิน และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 6 แห่ง 

หรือคิดเป็นร้อยละ 11.5 มีการกู้ยืมเงิน ดังแผนภูมิที่ 10     
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แผนภูมิที่10: แสดงจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทที่กู้ยืมและไม่กู้ยืมเงิน 

      นอกจากนี้ การศึกษาวิจัยยังมีการสำรวจว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

มีการจำหน่ายพันธบัตรหรือไม่ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด คือ 

จำนวน 753 แห่ง ไม่มีการจำหน่ายพันธบัตร ดังแผนภูมิที่ 11 

แผนภูมิที่11: แสดงจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำหน่ายและไม่จำหน่ายพันธบัตร 
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      นอกจากนี้จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า สถานการณ์ปัจจุบันของการ  

กู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 – วันที่ 30 กันยายน 

2555 เฉพาะกรณีการกู้เงินจากสถาบันการเงิน และเป็นจำนวนเงินอนุมัติเท่านั้น) พบว่า ในช่วงปี 

พ.ศ. 2540 ถึงปี พ.ศ. 2553 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวโน้มในการกู้เงินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 

(ลดลงเล็กน้อยในช่วงปี พ.ศ. 2547 และในช่วงปี พ.ศ. 2541-2542 ไม่มีสถิติข้อมูลการกู้เงิน)   

ซึ่งผู้ศึกษาได้ให้ข้อสังเกตว่าการที่การขอกู้เงินในปี พ.ศ. 2554 ลดลงอย่างมากจากปี พ.ศ. 2553 คือ

จาก 327 โครงการ มาเป็น 105 โครงการ เกิดจากการมีการประกาศใช้คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 

449/2553 ลงวนัที ่13 ตลุาคม พ.ศ. 2553 ดงัแผนภมูทิี ่12 และ 13 (พชิติชยั กิง่พวง, 2556: 72) 

แผนภูมิที่12: กราฟแสดงจำนวนโครงการการกู้เงินขององค์กรปกครองท้องถิ่นระหว่างปี พ.ศ. 

2541-2555 (เป็นจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ และเป็นกรณีการกู้เงินจากสถาบันการเงินเท่านั้น) 

ที่มา: พิชิตชัย กิ่งพวง, 2556: 73 
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แผนภูมิที่13: กราฟแสดงจำนวนเงินในการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างปี พ.ศ. 

2541-2555 (เป็นจำนวนเงินที่ได้รับการอนุมัติ และเป็นกรณีการกู้เงินจากสถาบันการเงินเท่านั้น) 

ที่มา: พิชิตชัย กิ่งพวง, 2556: 73 

      

      โดยวัตถุประสงค์ในการกู้ เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย  

ในปัจจุบันสามารถจำแนกออกเป็น 2 ประการ คือ เงินกู้เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และเงินกู้

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาลซึ่งหากพิจารณาถึงประเภทของโครงการที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นกู้เงิน (โดยไม่รวมเงินกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล) จะพบว่า ประเภท

โครงการที่มีโครงการกู้มากที่สุด 5 อันดับ ซึ่งเรียงอันดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ โครงการจัดซื้อ

ที่ดินและก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, โครงการ

ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน, โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์, โครงการเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับ

ตลาดสด และโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 51 นี้ 
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ตารางที่51:ประเภทของโครงการที่มีการกู้ เงินมากที่สุด 5 อันดับ (ไม่รวมเงินกู้ เพื่อเป็น

ทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล) ระหว่างปี พ.ศ. 2541 – วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555   

(โดยเป็นจำนวนเงินที่ได้รับการอนุมัติ และเป็นกรณีการกู้เงินจากสถาบันการเงินเท่านั้น) 

ลำดับ
ที่ ประเภทโครงการ จำนวน

โครงการ
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)

จำนวนเงิน
ต่อโครงการ
(ล้านบาท)

1) โครงการจัดซื้ อที่ ดินและก่อสร้ างอาคาร

สำนักงานและอาคารต่างๆขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

254  

(27.88%) 

6,631.28  

(22.96%) 

26.11 

2) โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 243  

(26.67%) 

9,545.26  

(33.05%) 

39.28 

3) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 140  

(15.37%) 

1,872.96  

(6.49%) 

13.38 

4) โครงการเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับตลาดสด 57  

(6.26%) 

1,171.48  

(4.06%) 

20.55 

5) โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ 43  

(4.72%) 

829.43  

(2.87%) 

19.29 

ที่มา: พิชิตชัย กิ่งพวง, 2556: 86 

 

      สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศุภชัย ศรีสุชาติ (2556) ซึ่งได้กล่าวว่า 

วัตถุประสงค์หลักในการกู้ยืมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยม ี5 ประการ คือ เพื่อการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อโครงการลงทุนที่สร้างรายได้ เพื่อก่อสร้างอาคารและ

ซื้อที่ดิน และเพื่อใช้ในการบริหารกระแสเงินสดของสถานสินเชื่อและสถานธนานุบาล ที่ผ่านมาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะกู้ยืมเงินจาก 1) คณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.),   

2) กรรมการควบคุมเงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.) และ 3) ธนาคารและ

สถาบันการเงินต่างๆ อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคาร

กรุงไทย และกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (กพม.) ซึ่งแหล่งเงินกู้แต่ละแห่งจะมีเงื่อนไขการให้กู้ยืม  

ที่ต่างกัน เช่น ลักษณะโครงการที่ให้กู้ ระยะเวลาให้การกู้ยืมซึ่งมีทั้งระยะสั้น (ไม่เกิน 3 ปี) และ  

ระยะยาว (15-20 ปี) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ วงเงินกู้ หลักประกันเงินกู้ และอัตราค่าปรับกรณีผิดนัด

ชำระหนี้  

  5.3.2.1.2 แหล่งกู้ยืมเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      การศึกษาวิจัยครั้งนี้สำรวจว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้ยืมเงินจาก

แหล่งใดบ้าง ซึ่งผลการศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการ

ท้องถิ่นมากที่สุด คือ จำนวน 173 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 23 รองลงมา คือ สถาบันการเงินหรือ

ธนาคาร จำนวน 136 แห่ง หรือ คิดเป็นร้อยละ 18.1 ลำดับสาม คือ กระทรวง ทบวง กรม องค์การ 

หรือนิติบุคคล จำนวน 5 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.7 และลำดับสี่ คือ ต่างประเทศหรือองค์การ  

ต่างประเทศ จำนวน 1 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.1 ดังแผนภาพที่ 23 
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แผนภาพที่23: แสดงแหล่งกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือธนาคารมากที่สุด จำนวน 16 แห่ง หรือ

คิดเป็นร้อยละ 39 รองลงมา คือ กองทุนส่งเสริมกิจการท้องถิ่น จำนวน 12 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 

29.3 และลำดับสาม คือ กระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคล จำนวน 5 แห่ง หรือคิดเป็น

ร้อยละ 12.1 ดังแผนภาพที่ 24 

แผนภาพที่24: แสดงแหล่งกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

      ขณะที่เทศบาลกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการท้องถิ่นมากที่สุด จำนวน 

161 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 24.5 รองลงมาลำดับสอง คือ สถาบันการเงินหรือธนาคาร จำนวน 

120 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 18.2 และลำดับสาม คือ กระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคล 

จำนวน 3 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 ดังแผนภาพที่ 25 
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แผนภาพที่25:แสดงแหล่งกู้ยืมเงินของเทศบาล 

      นอกจากนี้หากพิจารณาเฉพาะแหล่งเงินกู้ที่มาจากสถาบันการเงินจะพบว่า 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการกู้เงินจากสถาบันการเงินต่างๆ ตามตารางที่ 52 นี้ (พิชิตชัย   

กิ่งพวง, 2556: 75-77) 

ตารางที่52:การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำแนกตามตามสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้และ

จุดประสงค์ในการกู้เงิน ระหว่างปี พ.ศ.2541– วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 (โดยเป็นจำนวนเงิน

ที่ได้รับการอนุมัติ และเป็นกรณีการกู้เงินจากสถาบันการเงินเท่านั้น) 

ลำดับที่ สถาบันการเงิน

เงินกู้เพื่อดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่

เงินกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน
ของสถานธนานุบาล

รวม

จำนวน
โครงการ

จำนวนเงิน
จำนวน
โครงการ

จำนวนเงิน
จำนวน
โครงการ

จำนวนเงิน

1) ธนาคารกรุงไทย 449 
(49.3%) 

14,456.98 
(50.1%) 

230 
(46.1%) 

6,572.42 
(48.3%) 

679 
(48.2%) 

21,029.40 
(49.5%) 

2) ธนาคารออมสิน 232 
(25.5%) 

9,862.22 
(34.2%) 

218 
(43.7%) 

5,056.52 
(37.2%) 

450 
(31.9%) 

14,928.50 
(35.1%) 

3) ธกส. 103 
(11.3%) 

2,109.75 
(7.3%) 

44 
(8.8%) 

1,809.00 
(13.3%) 

147 
(10.4%) 

3,918.75 
(9.2%) 

4) ธนาคารธนชาต 0  
(0%) 

0  
(0%) 

5  
(1.0%) 

96.00 
(0.7%) 

5  
(0.4%) 

96.00 
(0.2%) 

5) กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค 122 
(13.4%) 

1,610.74 
(5.6%) 

0  
(0%) 

0  
(0%) 

122 
(8.7%) 

1,610.74 
(3.8%) 

6) กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกร 

1  
(0.1%) 

15.00 
(0.1%) 

0  
(0%) 

0  
(0%) 

1  
(0.1%) 

15.00  
(0%) 

7) รัฐบาลเดนมาร์ก 1  
(0.1%) 

786.96 
(2.7%) 

0  
(0%) 

0  
(0%) 

1  
(0.1%) 

786.96 
(1.9%) 

8) SME Bank 2  
(0.2%) 

17.54 
(0.1%) 

0  
(0%) 

0  
(0%) 

2  
(0.1%) 

17.54  
(0%) 

9) ธนาคารนครหลวงไทย 0  
(0%) 

0  
(0%) 

2  
(0.4%) 

60.00 
(0.4%) 

2 
 (0.1%) 

60.00 
(0.1%) 

10) ไม่ระบุ 1  
(0.1%) 

8.00  
(0.0%) 

0  
(0%) 

0  
(0%) 

1  
(0.1%) 

8.00  
(0%) 

รวมทั้งสิ้น 911 28,876.96 499 13,593.93 1,410 42,470.89
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      จากตารางที่ 52 พบว่า สถาบันการเงินที่มีจำนวนโครงการปล่อยกู้ให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรียงตามอันดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย, 

ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค, 

ธนาคารธนชาต, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank), 

ธนาคารนครหลวงไทย, กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และรัฐบาลเดนมาร์ก โดยมีจำนวน

โครงการ ดังนี้ 679, 450, 147, 122, 5, 2, 2, 1, และ 1 ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 48.2, 

31.9, 10.4, 8.7, 0.4, 0.1, 0.1, 0.1 และ 0.1 ตามลำดับ และคิดเป็นจำนวนเงินจากมากไปน้อย 

ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, กองทุน

พัฒนาเมืองในภูมิภาค, รัฐบาลเดนมาร์ก, ธนาคารธนชาต, ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) เป็นจำนวนเงิน ดังนี้ 21,029.40, 

14,928.50, 3,918.75, 1,610.74, 786.96, 96.00, 60.00 และ 17.54 ล้านบาท ตามลำดับ 

หรือคิดเป็นร้อยละ 49.5, 35.1, 9.2, 3.8, 1.9, 0.2 และ 0.1 ตามลำดับ (พิชิตชัย กิ่งพวง, 2556: 

75-77) 

      สำหรับในกรณีการกู้ยืมโดยการออกพันธบัตรนั้น องค์การบริหาร  

ส่วนตำบลและเมืองพัทยาไม่ได้รับอนุญาตให้ออกพันธบัตร ในขณะที่เทศบาล องค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานครสามารถออกพันธบัตรได้แต่ต้องได้รับการอนุมัติโดยกระทรวง

มหาดไทย (Varanyuwatana, 2003, p. 528) จนถึงปัจจุบันยังไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด

ของไทยดำเนินการออกพันธบัตรด้วยตนเอง (ศุภชัย ศรีสุชาติ, 2556) ทั้งนี้เนื่องจากหลายปัจจัย   

ไม่ว่าจะเป็นกฎและระเบียบปฏิบัติที่ท้องถิ่นต้องขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง ความสามารถและ

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเงินในท้องถิ่นที่ไม่ดีพอการไม่มีประวัติการจัดลำดับความ  

น่าเชื่อถือ ระบบบัญชี งบประมาณและตรวจสอบที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และการที่ท้องถิ่น  

ไม่มีความสามารถเพียงพอในการหารายได้ (Varanyuwatana, 2003, pp. 528-529)     

   5.3.2.2ผลสำรวจเกี่ยวกับความสนใจในการกู้ยืมเงินและการจำหน่าย

พันธบัตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      การสำรวจในส่วนนี้เป็นการสำรวจว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ

สนใจหรือมีแผนการในการกู้ยืมเงินและการจำหน่ายพันธบัตรหรือไม่ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 490 แห่ง หรือคิดเป็น

ร้อยละ 65.1 ไม่สนใจกู้ยืมเงินและจำหน่ายพันธบัตร ขณะที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียง 171 

แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 22.7 เท่านั้นที่สนใจกู้ยืมเงิน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 แห่ง 

หรือคิดเป็นร้อยละ 0.7 สนใจการจำหน่ายพันธบัตร ดังแผนภาพที่ 26 
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แผนภาพที่26: แสดงจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจและไม่สนใจการกู้ยืมเงิน 

      และเมื่อพิจารณาแยกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนใหญ่ จำนวน 21 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 51.2 ไม่สนใจกู้ยืมเงินและ

จำหน่ายพันธบัตรขณะที่มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพียง 12 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 29.3 เท่านั้น

ที่สนใจกู้ยืมเงิน และองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 2.4 สนใจ  

การจำหน่ายพันธบัตร ดังแผนภาพที่ 27 

แผนภาพที่27:แสดงจำนวนองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่สนใจและไม่สนใจการกู้ยืมเงิน 

      เช่นเดียวกับเทศบาล กล่าวคือ เทศบาลส่วนใหญ่ จำนวน 424 แห่ง หรือ

คิดเป็นร้อยละ 64.4 ไม่สนใจกู้ยืมเงินและจำหน่ายพันธบัตร มีเทศบาลเพียง 159 แห่ง หรือคิดเป็น

ร้อยละ 24.2 เท่านั้นที่สนใจกู้ยืมเงิน และเทศบาล จำนวน 1 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2 สนใจ  

การจำหน่ายพันธบัตร ดังแผนภาพที่ 28 
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แผนภาพที่28:แสดงจำนวนเทศบาลที่สนใจและไม่สนใจการกู้ยืมเงิน 

      สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลส่วน

ใหญ่จำนวน 45 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 84.9 ไม่สนใจกู้ยืมเงินและจำหน่ายพันธบัตร และมีองค์การ

บริหารส่วนตำบล เพียง 2 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 3.8 เท่านั้นที่สนใจจำหน่ายพันธบัตร และไม่มี

องค์การบริหารส่วนตำบลใดสนใจการกู้ยืมเงิน ดังแผนภาพที่ 6-9 

ภาพที่6-9แสดงจำนวนองค์การบริหารส่วนตำบลที่สนใจและไม่สนใจการกู้ยืมเงิน 

�.3.3กรณีตัวอย่างการกู้ยืมและการออกพันธบัตรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไทย

จังหวัดอุตรดิตถ์มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลรวม 27 แห่ง โดยจากข้อมูลพบว่า   

มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กู้เงินจำนวน 12 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 44.44 ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดและเทศบาลทั้งหมดในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีการกู้เงินทั้งหมด 21 โครงการ เป็นเงิน

ทั้งหมด 286.77 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้ (พิชิตชัย กิ่งพวง, 2556: 103-

104) 
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     โดยสามารถแบ่งโครงการเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้ (พิชิตชัย กิ่งพวง, 2556: 

121-122) 

 <  โครงการก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 4 โครงการ   

เป็นเงิน 30.02 ล้านบาท 

 <  โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน และอาคารต่างๆ ของหน่วยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 59.09 ล้านบาท 

 <  เงินกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล จำนวน 4 โครงการ 

เป็นเงิน 105.00 ล้านบาท 

 <  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 74.69 ล้านบาท 

 <  โครงการสร้างบ้านแปงเมืองเชิงวิถีเมืองลับแล จำนวน 1 โครงการ   

เป็นเงิน 10.00 ล้านบาท 

 <  โครงการด้านการพาณิชย์ (โครงการสมทบซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้าง

พิพิธภัณฑ์และศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP) จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 

6.13 ล้านบาท 

 <  โครงการเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 

1.85 ล้านบาท 

     นอกจากนี้ยังพบว่า เทศบาลส่วนใหญ่จะกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการ

เทศบาล (กสท.) โดยมีดอกเบี้ยร้อยละ 3 ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมีการกู้เงินจาก

กองทุนเงินสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.) นอกจากนี้ยังมีสถาบันการเงินอื่นๆ ที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์กู้เงิน คือ ธนาคารกรุงไทย จำนวน 4 โครงการ และธนาคาร

ออมสิน จำนวน 3 โครงการ และพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวโน้มที่จะกู้เงินจากสถาบัน

การเงินต่างๆเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการกู้ยืมเงินจากกองทุนของท้องถิ่นเอง โดยระยะเวลาการชำระ

เงินคืนเงินกู้ส่วนมากจะอยู่ในช่วง 10 และ 15 ปี (พิชิตชัย กิ่งพวง, 2556: 122) 

     ในส่วนของการประเมินว่ารายจ่ายเพื่อการชำระคืนหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ย   

ผู้ศึกษาได้ใช้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง (Fiscal Sustainability Framework) ของรัฐบาล เกี่ยวกับ

ขนาดของรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ (Debt Service Ratio) ที่กำหนดไว้ว่าไม่ควรสูงเกินกว่าร้อยละ 

15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี (วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2554: 78) ซึ่งพบว่าไม่มีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใดที่มีรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้สูงเกินกว่าร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีการผ่อนชำระคืนหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยตรงตามระยะเวลา  

ที่กำหนดไว้ (พิชิตชัย กิ่งพวง, 2556: 123) 

     ส่วนกรณีตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยที่ได้รับการทักท้วงนั้น

อาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบันยังไม่พบการทักท้วงเกี่ยวกับการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

อย่างเป็นรูปธรรม แต่จากการศึกษาพบว่ามีเพียงลักษณะของการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ 



3�0 นวัตกรรมการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Approved) หรือ การไม่ให้ความเห็นชอบหรือไม่อนุมัติ (Not Approved) ให้องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นกู้เงิน โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณาการกู้เงินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 4715 ลงวันที่ 23 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) และเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะให้ความเห็นชอบ  

หรืออนุมัติการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีที่วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท แต่ถ้าหาก  

วงเงินกู้เกิน 50 ล้านบาทอำนาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบและอนุมัติจะเป็นของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย (ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 64/2555 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555) 

     

�.�วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น

�.�.1วิเคราะห์สภาพปัญหาทางด้านกฎหมาย

 = องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีอำนาจในการกู้เงินเนื่องจากไม่มีระเบียบของ

กระทรวงมหาดไทยรองรับ กล่าวคือ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ  

กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จะบัญญัติไว้ใน มาตรา 28 

(9) และ (10) ว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะมีรายรับ ดังต่อไปนี้ “เงินกู้จาก

กระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ” และ “เงินกู้จากต่างประเทศ องค์การ

ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ” และ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ

บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537ใน มาตรา 83 ได้บัญญัติไว้ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล  

อาจกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ ได้ เมื่อได้รับอนุญาตจาก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล การกู้เงินตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวง

มหาดไทย” เพราะฉะนั้นตามกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถกู้ยืมเงินได้ โดยให้

เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย แต่ในปัจจุบันนี้กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบ

มารองรับการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยาเท่านั้น เพราะ

ฉะนั้นในทางปฏิบัติแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถกู้เงินได้เหมือนกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น  

 = การออกพันธบัตรของกรุงเทพมหานครยังมีข้อจำกัดทางด้านกฎหมายหลายประการ

ทั้งกฎหมายภายในของกรุงเทพมหานคร และกฎระเบียบในการออกพันธบัตรของหน่วยงาน

ต่างๆ กล่าวคือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

กำหนดไว้ในมาตรา 117 (7) ว่ากรุงเทพมหานครอาจมีรายได้รายได้จากการจำหน่าย

พันธบัตร เมื่ อ ได้ รั บความ เห็นชอบจากคณะรั ฐมนตรี และตรา เป็นข้ อบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร เพราะฉะนั้นหากกรุงเทพมหานครจะออกพันธบัตรจึงต้องได้รับความเห็น

ชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน ดังนั้นการออกพันธบัตรจึงมีขั้นตอนที่ยากลำบากกว่า กล่าวคือ 

ต้องยื่นเรื่องและเสนอโครงการเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาซึ่งต้องผ่านการพิจารณาจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายหน่วยงาน เช่น สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ ดังนั้นจึงต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน อีกประการหนึ่ง
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คือ กฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ

การออกพันธบัตร ซึ่งกำหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำตามหลักเกณฑ์ และ

แนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับหน่วยงานเอกชนอื่นที่ออกพันธบัตร กล่าวคือ ถ้าหากหน่วยงาน

เอกชนใช้งบการเงินอย่างไร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน แต่ใน

ความเป็นจริงแล้วงบการเงินของท้องถิ่นทำให้เป็นปัจจุบันยาก และต้องผ่านการตรวจสอบ

ของสำนักงานคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินก่อน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้ระยะเวลานาน 

โดยเจ้าหน้าที่สำนักเศรษฐกิจการคลังกรุงเทพมหานครท่านหนึ่ง ที่ได้แสดงความคิดเห็น  

ไว้ว่า 

 

“การออกพันธบัตรต้องไปปลดล็อกเรื่องกฎหมายให้เอื้ออำนวยต่อองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นกว่านี้ไม่ใช่ทำเหมือนบริษัทซึ่งมองแล้วเป็นไปได้ค่อนข้างยาก	โดย

ปัญหาที่สำคัญก็คือ	กฎหมาย”	

 

 = ขั้นตอนการดำเนินงานยุ่งยากซับซ้อนและใช้งบประมาณสูง ขั้นตอนในการออก

พันธบัตรมีความยุ่งยากซับซ้อนมากกว่าการกู้เงิน และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาก   

ทั้งค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย และนายทะเบียน ซึ่งเป็นรายจ่ายที่เพิ่ม

ขึ้นมากกว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินตามปกติ 

�.�.2วิเคราะห์สมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงาน

 = เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำพันธบัตรเพราะถือ  

เป็นเรื่องใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย และต้องอาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านในการวางแผนการดำเนินงานต่างๆ จะสังเกตได้จาก กรณีของกรุงเทพมหานคร

นั้นจำเป็นที่จะต้องจ้างที่ปรึกษาเข้ามาดูแลและศึกษากระบวนการทำงานต่างๆ เพราะ  

เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ความสามารถในการ

วิเคราะห์ การวางแผน และการดำเนินการเกี่ยวกับการออกพันธบัตรท้องถ่ิน 

�.�.3วิเคราะห์สภาพปัญหาเจตนารมณ์ทางการเมือง

 = การกู้เงินมาดำเนินโครงการเพื่อสร้างคะแนนนิยม กล่าวคือ ผู้บริหารบางแห่งใช้วิธีการ

กู้เงินมาดำเนินโครงการต่างๆจำนวนมาก เพื่อสร้างคะแนนนิยมของตน โดยละเลยถึงความ

สามารถในการชำระคืน และสถานะทางการคลังของท้องถิ่น นอกจากนี้การกู้ยืมยังก่อให้เกิด

ผลผูกพันในระยะยาวที่ต้องชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เพราะฉะนั้นถ้าหากกู้ยืมเงินมาก

เกินไปก็จำเป็นต้องตั้งงบประมาณเพื่อชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยมากตามไปด้วย ส่งผลให้

เหลืองบประมาณไปดำเนินภารกิจหรือจัดบริการสาธารณะต่างๆน้อยลง ซึ่งจะส่งผลกระทบ

ต่อประชาชนโดยตรง 

 = ความสนใจของผู้บริหารท้องถิ่นจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผลสำรวจเบื้องต้นพบว่า องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ (ทุกประเภท) ขาดความสนใจหรือไม่มีมีแผนการในการกู้ยืม
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เงินและการจำหน่ายพันธบัตร กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วน จำนวนกว่า   

490 แห่ง หรือร้อยละ 65.1 ไม่สนใจกู้ยืมเงินและจำหน่ายพันธบัตร ในขณะที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนเพียง 171 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 22.7 เท่านั้นที่สนใจกู้ยืม

เงิน รวมทั้งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียง 5 แห่งเท่านั้นที่มีความสนใจในการจำหน่าย

พันธบัตร ดังแผนภาพที่ 29 

แผนภาพที่29: แสดงจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจและไม่สนใจการกู้ยืมเงิน 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดส่วนใหญ่จำนวน 21 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 51.2 ไม่สนใจกู้ยืมเงินและจำหน่าย

พันธบัตร ขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 12 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 29.3 เท่านั้นที่สนใจ

กู้ยืมเงิน และองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 2.4 เท่านั้นที่สนใจ  

การจำหน่ายพันธบัตร ดังแผนภาพที่ 30 

แผนภาพที่30:แสดงจำนวนองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่สนใจและไม่สนใจการกู้ยืมเงิน 

เช่นเดียวกับเทศบาล ซึ่งพบว่า เทศบาลส่วนใหญ่จำนวน 424 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 64.4 

ไม่สนใจกู้ยืมเงินและจำหน่ายพันธบัตร โดยมีเทศบาลเพียง 159 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 24.2 

เท่านั้นที่สนใจกู้ยืมเงิน และมีเทศบาลเพียง 1 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2 เท่านั้นที่สนใจ  

การจำหน่ายพันธบัตร ดังแผนภาพที่ 31 
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แผนภาพที่31: แสดงจำนวนเทศบาลที่สนใจและไม่สนใจการกู้ยืมเงิน 

ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบล พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่จำนวน 45 แห่ง หรือ

คิดเป็นร้อยละ 84.9 ไม่สนใจกู้ยืมเงินและจำหน่ายพันธบัตร โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลเพียง 2 

แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 3.8 เท่านั้นที่สนใจการจำหน่ายพันธบัตร และไม่มีองค์การบริหารส่วนตำบล

ใดสนใจการกู้ยืมเงิน ดังแผนภาพที่ 32 

แผนภาพที่32: แสดงจำนวนองค์การบริหารส่วนตำบลที่สนใจและไม่สนใจการกู้ยืมเงิน 

จากผลสำรวจข้างต้นแสดงให้เห็นว่าถ้าหากผู้บริหารหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองไม่มี

ความสนใจกู้ยืมเงินหรืออกพันธบัตร ก็เป็นการยากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยจะแสวงหา  

รายได้จากช่องทางนี้เพื่อเพิ่มรายรับของตน ส่วนกรณีการออกพันธบัตรของกรุงเทพมหานครนั้น 

ความสำเร็จหรือไม่สำเร็จส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับตัวผู้บริหารเอง ว่าเห็นด้วยและมีแนวคิดที่จะสนับสนุน

มากน้อยเพียงใดเพราะการออกพันธบัตรต้องใช้เงินลงทุนสูง อีกทั้งยังใช้ระยะเวลาในการศึกษานาน 

เพราะฉะนั้นการออกพันธบัตรจึงไม่สามารถออกมาเพื่อระดมทุนได้อย่างรวดเร็วนัก และใช้ระยะเวลา

นานกว่าการกู้ยืมเงินปกติ เพราะฉะนั้นผู้บริหารจึงอาจลดความสำคัญของการออกพันธบัตรและหันไป

ใช้วิธีอื่นแทน 
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�.�วิเคราะห์แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ

�.�.1ข้อเสนอแนะเชิงหลักการ

ในปัจจุบันนี้ความสามารถในการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นอยู่กับประเภทของ

ท้องถิ่นกล่าวคือ การที่ท้องถิ่นประเภทไหนจะสามารถกู้ยืมเงินได้ต้องมีระเบียบของกระทรวง

มหาดไทยรองรับ ซึ่งปัจจุบันนี้อนุญาตให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และ

เมืองพัทยาเท่านั้นที่สามารถกู้ยืมเงินได้ ซึ่งไม่ได้หมายรวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบล แต่ในความ

เป็นจริงแล้วการอนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไหนกู้ยืมเงินควรพิจารณาดูที่ความสามารถ  

ในการกู้ยืมและความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยมากกว่าจำกัดการกู้ยืมจากประเภท

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะฉะนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเชิงหลักการ ดังต่อไปนี้ 

 = การกู้ยืมเงินควรพิจารณาจากความสามารถในการชำระคืนและความสามารถ

ทางการคลังมากกว่าจำกัดการกู้ยืมจากประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กล่าวคือ การอนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้ยืมเงินควรพิจารณาจากความสามารถ

ทางการคลัง และความสามารถในการบริหารหนี้มากกว่าจำกัดการกู้ยืมจากประเภทของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะฉะนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเชิงหลักการว่า การ

พิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้เงินให้พิจารณาจากสถานะทางการคลังของท้องถิ่น 

จำนวนเงินกู้ โครงการที่กู้ยืมเงิน และความสามารถในการชำระคืน โดยไม่ควรใช้ประเภท

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นปัจจัยกำหนดว่าท้องถิ่นแห่งใดสามารถกู้ยืมเงินได้ 

 = สร้างค่านิยม ว่า “การก่อหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรอยู่บนฐานของความคุ้มค่า 

ผลตอบแทน และผลประโยชน์ที่จะได้รับ” โดยการก่อหนี้ควรมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการ

ลงทุน ที่อาจต้องการเงินลงทุนขนาดใหญ่ ที่รอการสะสมเงินทุนอย่างเดียวอาจช้าเกินไป 

(ศุภชัย ศรีสุชาติ, 2558) เนื่องจากการก่อหนี้ก่อให้เกิดผลผูกพันระยะยาวในการชำระคืน

เงินต้นและดอกเบี้ย ดังนั้นผู้บริหารท้องถิ่นควรมีค่านิยมในการกู้ยืมเงินที่ดี โดยเลือกลงทุน

ในโครงการที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ระยะยาว หรือมีผลตอบแทนที่คุ้มค่าเพียงพอต่อการ

ชำระคืนหนี้ 

 = การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเนื่องจากการกู้ยืมเงิน  

เปรียบเสมือนการนำเงินในอนาคตมาใช้ ซึ่งผู้รับผิดชอบภาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยก็คือ

ประชาชนผ่านการจัดเก็บภาษี โดยประชาชนควรเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น

เพราะจะส่งผลให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงเหตุผลในการกู้ยืมเงิน และเป็นการสร้าง

ระบบการกำกับดูแลโดยประชาชนซึ่งเป็นวิธีการที่ยั่งยืนกว่าวิธีการอื่น เช่นเดียวกับ  

นายกเทศมนตรีแห่งหนึ่งซึ่งได้เสนอว่า 
 

“การออกพันธบัตร	ควรเป็นพันธบัตรที่อยู่ในพื้นที่	เนื่องจากคนในพื้นที่จะเข้าใจ

มากที่สุด	และจะได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในการตรวจสอบด้วย	เพราะการที่ให้

ประชาชนเข้ามาถือหุ้น	หรือขายหุ้นกู้ให้คนในพื้นที่ให้มาถือหุ้นกู้ในบริษัทของเรา	ความ

เป็นเจ้าของในท้องถิ่นก็จะมากขึ้นด้วย	เป็นช่องทางในมุมกลับก็เข้ามาตรวจสอบด้วย”	
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 = การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการกำกับดูแลตนเอง

(Self-Regulation)เพราะหากสามารถส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกำกับ

ดูแลตนเองได้ ย่อมเป็นวิธีการที่มีผลดีกว่าการบังคับโดยกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ   

ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจไม่เต็มใจปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ นั้น (พิชิตชัย กิ่ง

พวง, 2556: 128) ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของเจ้าหน้าที่สำนักเศรษฐกิจการคลัง

กรุงเทพมหานครท่านหนึ่ง ที่ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า 

 

“ก่อนที่จะกู้หรือจะออกพันธบัตรก็แล้วแต่	ต้องศึกษาเรื่องความสามารถในการ

ชำระหนี้ของเราก่อน	เมื่อเราทำไปแล้ว	เรามีความสามารถในการชำระหนี้แค่ไหน			

ซึ่งกำลังทำการศึกษาจ้างสถาบันการศึกษาเข้าไปเพื่อศึกษาความสามารถของเราก่อน	

สามารถชำระหนี้ได้มากเพียงใด	แนะนำเสนอแนะ	หรือวิธีการ	แนวทางในการหาแหล่ง

เงินทุน	เป็นวิธีที่เหมาะสมแก่สภาพของ	กทม.	สถานะทางการเงินของ	กทม.	ซึ่งอยู่ใน

ระหว่างการดำเนินการอยู่”				

   

�.�.2ข้อเสนอแนะเชิงกฎหมาย

 = เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทกู้ยืมเงินได้โดยพิจารณาจาก

สถานะทางการคลัง ความสามารถทางการคลัง ความสามารถในการบริหารหนี้ และ  

ความสามารถในการชำระคืนหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 

 = เพิ่มตัวแทนของฝ่ายท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญด้านการพิจารณาสินเชื่อเข้าไปใน

คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้เนื่องจากคณะกรรมการที่พิจารณาการกู้เงินของท้องถิ่น

ไทยในปัจจุบันนี้คือ “คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ระดับจังหวัด” ประกอบไปด้วย   

ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ปลัดจังหวัด คลังจังหวัด 

สรรพากรพื้นที่ พาณิชย์จังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด 

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ผู้ว่าฯ เห็นสมควร ไม่เกิน   

3 หน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ โดยมีท้องถิ่นจังหวัด   

เป็นกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณา

ความเหมาะสมของโครงการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา 

ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะให้ความเห็นชอบและส่งเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทยพิจารณาต่อไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการดังกล่าวยังขาดตัวแทนของฝ่าย

ท้องถิ่น และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพิจารณาสินเชื่อ เพราะฉะนั้นจึงเสนอให้เพิ่มตัวแทน

ของฝ่ายท้องถิ่น และผู้เชี่ยวชาญด้านการพิจารณาสินเชื่อเข้าไปในคณะกรรมการชุดดังกล่าว 

โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการพิจารณาสินเชื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้   

ความเหมาะสม และความสามารถทางการคลังของท้องถิ่นเพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับวินัย

ทางการคลัง ส่วนตัวแทนท้องถิ่นจะช่วยให้คณะกรรมการดังกล่าวทราบถึงความจำเป็นและ

ความสำคัญในการขออนุมัติการกู้เงินมาดำเนินโครงการดังกล่าว 
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 = การปรับปรุงหลักเกณฑ์กลางในการกู้ยืมเงินและออกพันธบัตรท้องถิ่น ให้มีความ

ชัดเจน และรัดกุม อีกทั้งยังควรเป็นหลักเกณฑ์เดียวที่ครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทุกประเภท เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ง่ายต่อการบริหารจัดการ และการกำกับดูแล   

โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติการกู้เงินต้องคำนึงถึงฐานะทางการคลังและประโยชน์  

ที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการเป็นหลักตามหลักการของการก่อหนี้สาธารณะ รวมทั้ง

พัฒนากลไกการกำกับดูแลการก่อหนี้ที่เหมาะสมและรัดกุม อีกทั้งยังควรมีหน่วยงานกลาง  

ที่ดูแลเกี่ยวกับการกู้เงินและออกพันธบัตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ แต่ใน

ขณะเดียวกันจะต้องไม่เป็นการควบคุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากเกินไป รวมทั้ง  

การแก้กฎหมายหรือระเบียบต่างๆที่เคยเป็นข้อจำกัด ให้กลายเป็นกฎหมายหรือระเบียบ  

ที่เปิดโอกาสให้สามารถกู้เงินหรือออกพันธบัตรได้ แต่อย่างไรก็ตามต้องตั้งอยู่บนพื้นฐาน

ของความโปร่งใส ความชัดเจน ถูกต้อง รัดกุม และอยู่ภายใต้กฎหมายหรือการกำกับดูและ  

ที่เหมาะสม โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องและอาจจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขก็คือ หนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 4715 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2554, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และกฎหมาย

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 = การกู้ยืมเงินภายใต้เงื่อนไข โดยมีกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลและติดตามการก่อหนี้  

เพื่อไม่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อหนี้มากเกินไปจนกระทบต่อความมั่นคงทาง  

การคลัง และฐานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากการศึกษาพบว่า 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศบางแห่งมีการก่อหนี้หรือออกพันธบัตรที่ล้มเหลว 

ส่งผลให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อฐานะทางการคลัง โดยอาจกำหนดเงื่อนไขด้วยการกำหนด 

“เพดานในการก่อหนี้” เพื่อไม่ให้ท้องถิ่นก่อหนี้มากเงินไปจนอาจส่งผลกระทบต่อวินัย

ทางการคลังในอนาคต รวมทั้งการกำหนด “ประเภทโครงการที่สามารถกู้ยืมเงินไปดำเนิน

การ” ว่าควรเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาว มีผลตอบแทนในอนาคต และ

สามารถจัดหางบประมาณเพื่อชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ เช่น โครงการกิจการพาณิชย์

ของท้องถิ่น (Local public enterprises) การลงทุนและการปล่อยสินเชื่อ (Investments and 

loans) โครงการฉุกเฉิน การฟื้นฟู และบรรเทาสาธารณภัย (Emergency measures, 

recovery works and relief measures in time of disaster) และโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวย

ความสะดวกสำหรับประชาชนและงานสาธารณะ เป็นต้น      

�.�.3ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสมรรถนะองค์การ

 = จัดทำ“คู่มือการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”พร้อมทั้งอบรมและให้ความรู้

เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และขั้นตอน

ในการกู้ยืมเงินมากขึ้น ส่วนการออกพันธบัตรของท้องถิ่นนั้นมีความซับซ้อนมากกว่าการ  

กู้เงินจากกองทุนและสถาบันการเงินต่างๆ เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี

การอบรมให้ความรู้เพื่อให้ทราบถึงหลักการ วิธีการดำเนินงาน และข้อจำกัดต่างๆ 
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 = การตั้งที่ปรึกษา หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุน การบริหารหนี้ 

และการออกพันธบัตรท้องถิ่น 

 = การสรา้งความรว่มมอืระหวา่งหนว่ยงานในการออกพนัธบตัร เนือ่งจากองคก์รปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นของไทยยังขาดประสบการณ์เกี่ยวกับการออกพันธบัตร รวมทั้งการออก

พันธบัตรยังต้องอาศัยเงินลงทุนจำนวนมาก ประกอบกับฐานะทางการคลังของท้องถิ่น  

ยังไม่มีความเข้มแข็งมากนัก เพราะฉะนั้นในขั้นตอนการปฏิบัติอาจใช้วิธีการร่วมมือกัน

ระหว่างท้องถิ่นในการออกพันธบัตรเพื่อช่วยให้การออกพันธบัตรลดความเสี่ยงลง และ  

มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

 = ให้ความรู้ด้านการบริหารหนี้โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น  

มีความรู้ความสามารถในการบริหารหนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การบริหารหนี้ของท้องถิ่น

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการคลังในอนาคต โดยให้ความรู้

แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นในการการวางแผนการบริหารหนี้ โดยอาจจำแนก  

ออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) กระบวนการก่อหนี้ คือ การวิเคราะห์รูปแบบของโครงการ   

การพยากรณ์ความสามารถในการก่อหนี้ รูปแบบสะท้อนวิธีการก่อหนี้ และเงื่อนไขของ  

การก่อหนี้ 2) กระบวนการบริหารจัดการดำเนินโครงการ คือ การพิจารณาเกี่ยวกับ  

การดำเนนิโครงการเปน็ไปตามระยะเวลาทีก่ำหนด กระแสรายไดเ้ขา้ตามทีก่ำหนด การปรบัเปา้ 

กระแสรายได้ การเตรียมการชำระดอกเบี้ย และคืนเงินต้น และการพิจารณาการทำ 

Refinancing และ 3) การชำระคืนหนี้ ได้แก่ การวางแผนทางการเงิน การตรวจสอบสภาพ

คล่อง ปัจจุบันและอนาคต การทำประมาณการเงินสด รายเดือน รายไตรมาส รายปี   

เป็นประจำ และการพิจารณาอัตราส่วนทางการเงิน (ศุภชัย ศรีสุชาติ, 2558) 
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ผลการสำรวจข้อมูลการพัฒนารายได้
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ทำการสำรวจข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ด้วยแบบสอบถาม เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จากแหล่งรายได้ที่สำคัญ 4 แหล่งตามขอบเขตการศึกษาวิจัย ได้แก่  

 1.  ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ (User Charges)  

 2.  กิจการพาณิชย์ 

 3.  การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ (Local Economic Development) 

 4.  การกู้ยืมเงิน/การจำหน่ายพันธบัตร 

โดยการศึกษาวิจัยมุ่งสำรวจข้อมูลในประเด็นการพัฒนารายได้ที่ผ่านมาและความ

สนใจในการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั้ง 4 แหล่งรายได้ รวมทั้ง

ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ทั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่และขนาดกลาง

จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,586 ชุด และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จำนวน 753 ชุด   

แบ่งเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 41 แห่ง เทศบาล 658 แห่ง และองค์การบริหาร

ส่วนตำบล 53 แห่ง 
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ตารางที่1แสดงจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งแบบสอบถามกลับคืนมา         

ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน(แห่ง)

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 41 

เทศบาล 658 

องค์การบริหารส่วนตำบล 53 

รวม 753 

 

เนื้อหาส่วนนี้ ผู้ศึกษาวิจัยจะนำเสนอผลการสำรวจข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ตามหัวข้อแหล่งรายได้ที่ศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 

1.ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ(UserCharges)
และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต(UserFees)

การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการจัดเก็บค่า

ธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ดังนี้  

 = การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้บริการสาธารณะการออกใบอนุญาต และการให้เช่า

ทรัพย์สิน 

 = ความสนใจในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้บริการสาธารณะ การออกใบอนุญาต

และการให้เช่าทรัพย์สิน 

1.1การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้บริการสาธารณะการออก
ใบอนุญาตและการให้เช่าทรัพย์สิน

1.1.1 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้บริการสาธารณะ

   การศึกษาวิจัยครั้งนี้สำรวจว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดเก็บค่าธรรมเนียมจาก

การจัดให้บริการสาธารณะอะไรบ้าง โดยการศึกษาครั้งนี้ได้จัดกลุ่มบริการสาธารณะออกเป็น   

12 กลุ่ม ดังนี้  

 1)  การจัดให้บริการสาธารณะทางการศึกษา ได้แก ่โรงเรียน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, 

ศูนย์การเรียนรู้, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และห้องสมุด  

 2)  การจัดให้บริการสาธารณะทางด้านสาธารณสุขและอนามัย ได้แก่ การฉีดวัคซีน, 

รถพยาบาลฉุกเฉิน, ศูนย์บริการสาธารณสุข, โรงพยาบาล, ศูนย์การแพทย์ทาง

เลือก, การให้บริการทางการแพทย์, การจัดตั้งสุสาน/ฌาปนสถาน, การเป็น  

ผู้จัดการสุสาน/ฌาปนสถาน และห้องน้ำ/สุขาสาธารณะ  
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 3)  การจัดให้บริการสาธารณะทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเก็บและขนมูลฝอย,   

การกำจัดขยะมูลฝอย, การเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล, การบำบัดน้ำเสีย และ

การบำบัดน้ำทิ้ง  

 4) การจัดให้บริการสาธารณะทางด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ การให้บริการ

คอมพิวเตอร์, อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง, และเคเบิ้ลทีวี  

 5)  การจัดให้บริการสาธารณะทางด้านกีฬาและสันทนาการ ได้แก่ สนามกีฬา,   

สระว่ายน้ำ และศูนย์ออกกำลังกาย  

 6)  การจัดให้บริการสาธารณะทางด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า น้ำบาดาล  

 7) การจัดให้บริการสาธารณะทางด้านการคมนาคมขนส่ง ได้แก่ สถานีขนส่ง,   

ท่าเทียบเรือ/ท่าข้าม/ท่าเรือ, รถเมล์/รถโดยสาร และที่จอดรถ  

 8)  การจัดให้บริการโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์  

 9)  การจัดให้มีร้าน/ศูนย์ขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  

 10)  การจัดให้มีพื้นที่ปิดประกาศ/โฆษณา  

 11)  การจัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา  

 12)  การให้บริการอื่นๆ ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส       

   ผลการศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่จัดเก็บค่าธรรมเนียม  

จากการจัดให้บริการโรงฆ่าสัตว์/โรงพักสัตว์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.9 รองลงมาลำดับสอง คือ   

การจัดให้บริการสาธารณะทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเก็บและขนมูลฝอย, การกำจัดขยะมูลฝอย, 

การเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล, การบำบัดน้ำเสีย และการบำบัดน้ำทิ้ง คิดเป็นร้อยละ 77.4 ลำดับ

สาม คือ การจัดให้บริการพื้นที่ปิดประกาศ/โฆษณา คิดเป็นร้อยละ 73 ลำดับสี่ คือ การจัดให้บริการ

สาธารณะทางด้านการคมนาคมขนส่ง ได้แก่ สถานีขนส่ง, ท่าเทียบเรือ/ท่าข้าม/ท่าเรือ, รถเมล์/  

รถโดยสารสาธารณะ และที่จอดรถ คิดเป็นร้อยละ 55.4 และลำดับห้า คือ การจัดให้บริการ

สาธารณูปโภค ได้แก่ ประปา, ไฟฟ้า และน้ำบาดาล คิดเป็นร้อยละ 46.3 ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่2 แสดงการจัดเก็บและไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้บริการสาธารณะของ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ลำดับ การบริการสาธารณะ

จัดให้บริการ

สาธารณะ

การจัดเก็บค่าธรรมเนียม

จัดเก็บ ไม่จัดเก็บ ไม่ตอบ

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

1 โรงฆ่าสัตว ์ 161 

(100) 

148 

(91.9) 

6.5  

(4.0) 

6.5  

4.0 

2 ด้านสิ่งแวดล้อม 254 

(100) 

197 

(77.4) 

36  

(14.0) 

22  

(8.6) 

3 พื้นที่ปิดประกาศ/โฆษณา 270 

(100) 

197 

(73.0) 

53  

(19.6) 

20  

(7.4) 

4 ด้านการคมนาคมขนส่ง 58  

(100) 

32  

(55.4) 

19  

(32.9) 

7  

(11.7) 

5 ด้านสาธารณูปโภค 233 

(100) 

108 

(46.3) 

102 

(43.7) 

23  

(10.0) 

6 การให้บริการอื่นๆ 23  

(100) 

8  

(34.8) 

14  

(60.9) 

1  

(4.3) 

7 ร้าน/ศูนย์ขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 97  

(100) 

29 

(29.9) 

60  

(61.9) 

8  

(8.2) 

8 สาธารณสุขและอนามัย 259 

(100) 

67  

(26.0) 

162 

(62.5) 

30  

(11.5) 

9 กีฬาและสันทนาการ 146 

(100) 

26  

(17.8) 

106 

(73.0) 

13  

(9.2) 

10 การศึกษา 273 

(100) 

45  

(16.3) 

186 

(67.9) 

43  

(15.7) 

11 สวัสดิการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 47  

(100) 

5  

(10.6) 

33  

(70.2) 

9  

(19.1) 

12 สารสนเทศและการสื่อสาร 265 

(100) 

25  

(9.3) 

206 

(77.9) 

34  

(12.9) 

           

   เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดส่วนใหญ่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้บริการสาธารณะทางด้านการคมนาคมขนส่ง 

ได้แก่ สถานีขนส่ง ท่าเทียบเรือ/ท่าข้าม/ท่าเรือ, รถเมล์/รถโดยสารสาธารณะ และที่จอดรถ คิดเป็น

ร้อยละ 83.3 ลำดับสอง คือ จากการจัดให้มีร้าน/ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 

61.5 ลำดับสาม คือ จากการให้บริการสาธารณะทางด้านกีฬาและสันทนาการ ได้แก่ สนามกีฬา,   

สระว่ายน้ำ และศูนย์ออกกำลังกาย คิดเป็นร้อยละ 53.3 ลำดับที่สี่ คือ จากการจัดให้บริการสาธารณะ
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ทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเก็บและขนมูลฝอย, การกำจัดขยะมูลฝอย, การเก็บขนอุจจาระหรือ  

สิ่งปฏิกูล, การบำบัดน้ำเสีย และการบำบัดน้ำทิ้ง คิดเป็นร้อยละ 50 และลำดับที่ห้า คือ จากด้าน

สาธารณูปโภค ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า น้ำบาดาล คิดเป็นร้อยละ 33.3 ดังตารางที่ 3 

ตารางที่3 แสดงการจัดเก็บและไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้บริการสาธารณะของ  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ลำดับ การบริการสาธารณะ

จัดให้บริการ

สาธารณะ

การจัดเก็บค่าธรรมเนียม

จัดเก็บ ไม่จัดเก็บ ไม่ตอบ

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

1 ด้านการคมนาคมขนส่ง 6  

(100) 

5  

(83.3) 

0  

(0.0) 

1  

(16.6) 

2 ร้าน/ศูนย์ขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 13  

(100) 

8  

(61.5) 

4  

(30.8) 

1  

(7.7) 

3 กีฬาและสันทนาการ 15  

(100) 

8  

(53.3) 

6  

(40.0) 

1  

(6.6) 

4 ด้านสิ่งแวดล้อม 2  

(100) 

1  

(50.0) 

1  

(50.0) 

0  

(0.0) 

5 ด้านสาธารณูปโภค 3  

(100) 

1  

(33.3) 

2  

(66.6) 

0  

(0.0) 

6 การศึกษา 12  

(100) 

3  

(25.7) 

7  

(58.3) 

2  

(16.7) 

7 สาธารณสุขและอนามัย 3  

(100) 

1  

(33.3) 

2  

(66.6) 

0  

(0.0) 

8 สารสนเทศและการสื่อสาร 6  

(100) 

1  

(16.7) 

5  

(83.3) 

0  

(0.0) 

9 สวัสดิการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 6  

(100) 

0  

(0.0) 

6  

(100) 

0  

(0.0) 

10 การให้บริการอื่นๆ 2  

(100) 

0  

(0.0) 

2  

(100) 

0  

(0.0) 

11 โรงฆ่าสัตว์ 1  

(100) 

0  

(0.0) 

0  

(0.0) 

1  

(100) 

 

   ขณะที่เทศบาลส่วนใหญ่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้บริการโรงฆ่าสัตว์       

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.4 รองลงมาลำดับสอง คือ จากการจัดให้บริการสาธารณะทางด้าน  

สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเก็บและขนมูลฝอย, การกำจัดขยะมูลฝอย, การเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล, 

การบำบัดน้ำเสีย และการบำบัดน้ำทิ้ง คิดเป็นร้อยละ 78.2 ลำดับสาม คือ จากการจัดให้บริการพื้นที่

ปิดประกาศ/โฆษณา คิดเป็นร้อยละ 74.2 ลำดับสี่ คือ จากการจัดให้บริการสาธารณะทางด้าน  
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การคมนาคมขนส่ง ได้แก่ สถานีขนส่ง ท่าเทียบเรือ/ท่าข้าม/ท่าเรือ, รถเมล์/รถโดยสารสาธารณะ 

และที่จอดรถ คิดเป็นร้อยละ 52 และลำดับที่ 5 คือ ด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ ประปา, ไฟฟ้า และ  

น้ำบาดาล คิดเป็นร้อยละ 46.9 ดังตารางที่ 4           

ตารางที่4แสดงการจัดเก็บและไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้บริการสาธารณะของเทศบาล 

ลำดับ การบริการสาธารณะ

จัดให้บริการ

สาธารณะ

การจัดเก็บค่าธรรมเนียม

จัดเก็บ ไม่จัดเก็บ ไม่ตอบ

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

1 โรงฆ่าสัตว ์ 158 

(100) 

146 

(92.4) 

7  

(4.4) 

6  

(3.7) 

2 ด้านสิ่งแวดล้อม 239 

(100) 

187 

(78.2) 

33  

(13.7) 

19  

(8.1) 

3 พื้นที่ปิดประกาศ/โฆษณา 252 

(100) 

187 

(74.2) 

50  

(19.8) 

15  

(6.0) 

4 ด้านการคมนาคมขนส่ง 50  

(100) 

26  

(52) 

19  

(38.0) 

5  

(10.0) 

5 ด้านสาธารณูปโภค 211 

(100) 

99 

(46.9) 

91  

(43.1) 

20  

(10.0) 

6 การให้บริการอื่นๆ 20  

(100) 

7  

(35.0) 

12  

(60.0) 

1  

(5.0) 

7 สาธารณสุขและอนามัย 239 

(100) 

63  

(26.4) 

148 

(62.1) 

28  

(11.5) 

8 ร้าน/ศูนย์ขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 79  

(100) 

20  

(25.3) 

52  

(65.8) 

7  

(8.9) 

9 การศึกษา 243 

(100) 

38  

(15.8) 

168 

(68.9) 

37  

(15.3) 

10 กีฬาและสันทนาการ 122 

(100) 

16  

(13.1) 

94  

(77.0) 

12  

(9.9) 

11 สวัสดิการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 38  

(100) 

5  

(13.2) 

26  

(68.4) 

7  

(18.4) 

12 สารสนเทศและการสื่อสาร 239 

(100) 

23  

(9.4) 

185 

(77.6) 

31  

(13.0) 

           

   สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการให้บริการ  

โรงฆ่าสัตว์ การจัดให้บริการสาธารณะทางด้านการคมนาคมขนส่ง ได้แก่ สถานีขนส่ง ท่าเทียบเรือ/

ท่าข้าม/ท่าเรือ, รถเมล์/รถโดยสารสาธารณะ และที่จอดรถ และการให้บริการอื่นๆ ได้แก่   

เคาน์เตอร์เซอร์วิส มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 เท่ากัน รองลงมาลำดับสอง คือ จากการจัดให้
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บริการสาธารณะทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเก็บและขนมูลฝอย, การกำจัดขยะมูลฝอย, การเก็บ

ขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล, การบำบัดน้ำเสีย และการบำบัดน้ำทิ้ง คิดเป็นร้อยละ 69.4 และลำดับสาม 

คือ จากการจัดให้บริการพื้นที่ปิดประกาศ/โฆษณา คิดเป็นร้อยละ 56.3 ดังตารางที่ 5                   

ตารางที่5 แสดงการจัดเก็บและไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้บริการสาธารณะของ  

องค์การบริหารส่วนตำบล 

ลำดับ การบริการสาธารณะ

จัดให้บริการ

สาธารณะ

การจัดเก็บค่าธรรมเนียม

จัดเก็บ ไม่จัดเก็บ ไม่ตอบ

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

1 โรงฆ่าสัตว ์ 2  

(100) 

2  

(100) 

0  

(0.0) 

0  

(0.0) 

1 ด้านการคมนาคมขนส่ง 1  

(100) 

1  

(100) 

0  

(0.0) 

0  

(0.0) 

1 การให้บริการอื่นๆ 1  

(100) 

1  

(100) 

0  

(0.0) 

0  

(0.0) 

2 ด้านสิ่งแวดล้อม 13  

(100) 

9  

(69.4) 

2  

(14.5) 

2  

(16.1) 

3 พื้นที่ปิดประกาศ/โฆษณา 16  

(100) 

9  

(56.3) 

2  

(12.5) 

5  

(31.3) 

4 ด้านสาธารณูปโภค 20  

(100) 

8  

(39.7) 

10  

(50.0) 

2  

(10.3) 

5 ร้าน/ศูนย์ขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 5  

(100) 

1  

(20.0) 

4  

(80.0) 

0  

(0.0) 

6 สาธารณสุขและอนามัย 16  

(100) 

3  

(18.4) 

11  

(70.4) 

2  

(11.2) 

7 การศึกษา 17  

(100) 

3  

(17.3) 

11  

(65.4) 

3  

(17.3) 

8 กีฬาและสันทนาการ 9  

(100) 

1  

(8.0) 

7  

(80.0) 

1  

(12.0) 

9 สารสนเทศและการสื่อสาร 20  

(100) 

1  

(5.1) 

16  

(82.1) 

3  

(12.8) 

10 สวัสดิการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 2  

(100) 

0  

(0.0) 

0  

(0.0) 

2  

(100.0) 
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1.1.2 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการออกใบอนุญาต

   การศึกษาวิจัยครั้งนี้สำรวจว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดเก็บค่าธรรมเนียมจาก

การออกใบอนุญาตเรื่องใดบ้าง ผลการศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกินกึ่งหนึ่งจัดเก็บ  

ค่าธรรมเนียมจากการออกใบอนุญาตทุกเรื่องตามที่ได้ศึกษา โดยใบอนุญาตที่มีการจัดเก็บ  

ค่าธรรมเนียมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากที่สุดในห้าลำดับแรก ได้แก่ ลำดับที่หนึ่ง คือ   

ใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 93 รองลงมา  

ลำดับสอง คือ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร คิดเป็นร้อยละ 91.4  ลำดับสาม คือ 

ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคารเช่น ปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย เปลี่ยนการใช้   

คิดเป็นร้อยละ 91.1 ลำดับสี่ คือ ใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง คิดเป็น  

ร้อยละ 90.9 และลำดับห้า คือ ใบอนุญาตการขายสุราคิดเป็นร้อยละ 90.4 ดังตารางที่ 6 

ตารางที่6 แสดงการจดัเกบ็และไมจ่ดัเกบ็คา่ธรรมเนยีมจากใบอนญุาตขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ลำดับ ใบอนุญาต

ออก
ใบอนุญาต

การจัดเก็บค่าธรรมเนียม

จัดเก็บ ไม่จัดเก็บ ไม่ตอบ

จำนวน
(ร้อยละ)

จำนวน
(ร้อยละ)

จำนวน
(ร้อยละ)

จำนวน
(ร้อยละ)

1 ใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

602 
(100) 

560 
(93.0) 

1  
(0.2) 

41  
(6.8) 

2 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสม
อาหาร 

521 
(100) 

476 
(91.4) 

9  
(1.7) 

36  
(6.9) 

3 ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคารเช่น 
ปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย 
เปลี่ยนการใช้ 

541 
(100) 

493 
(91.1) 

12  
(2.2) 

36  
(6.7) 

4 ใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง
ขยายเสียง 

482 
(100) 

438 
(90.9) 

8  
(1.7) 

36  
(7.5) 

5 ใบอนุญาตการขายสุรา 136 
(100) 

123 
(90.4) 

5  
(3.7) 

8  
(5.9) 

6 ใบอนุญาตการพนัน 89  
(100) 

80  
(89.9) 

3  
(3.4) 

6  
(6.7) 

7 ใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย 

365 
(100) 

322 
(88.2) 

21  
(5.8) 

22  
(7.0) 

8 ใบอนุญาตโฆษณาทำนองการค้า 214 
(100) 

188 
(87.9) 

6  
(2.8) 

20  
(9.3) 

9 ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะเช่น 
เร่ขาย หรือแผงลอย 

373 
(100) 

325 
(87.1) 

22  
(5.9) 

26  
(7.0) 

10 ใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 314 
(100) 

272 
(86.6) 

22  
(7.0) 

20  
(6.4) 

11 ใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และ
การฆ่าสัตว ์

169 
(100) 

142 
(84.0) 

13  
(7.7) 

14  
(8.3) 

12 ใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย 

243 
(100) 

203 
(83.5) 

23  
(9.5) 

17  
(7.0) 
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   จากการสำรวจข้อมูลด้วยแบบสอบถามครั้งนี้ มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพียง   

1 แห่งที่ได้ให้คำตอบในเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากใบอนุญาต ซึ่งผลการศึกษาแสดงว่า 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 แห่ง จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากใบอนุญาต ดังนี้ ใบอนุญาต

ประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ, ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือ  

สะสมอาหาร, ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร เช่น ปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย 

เปลี่ยนการใช้, ใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง, ใบอนุญาตการขายสุรา,  

ใบอนุญาตการพนัน, ใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย, ใบอนุญาตโฆษณาทำนอง  

การค้า, ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ เช่น เร่ขาย หรือแผงลอย, ใบอนุญาตให้ตั้งตลาด

เอกชนและใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

   ขณะที่เทศบาลเกินกึ่งหนึ่งจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการออกใบอนุญาตทุกเรื่องตามที่

ได้ศึกษา โดยใบอนุญาตที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากเทศบาลมากที่สุดในห้าลำดับแรก ได้แก่ 

ลำดับที่หนึ่ง คือ ใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 93 

ลำดับสอง คือ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร คิดเป็นร้อยละ 91.5 ลำดับสาม คือ 

ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร เช่น ปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย เปลี่ยนการใช้   

คิดเป็นร้อยละ 91.2 ลำดับสี่ คือ ใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง คิดเป็น  

ร้อยละ 91.1 และลำดับห้า คือ ใบอนุญาตการขายสุราคิดเป็นร้อยละ 90.1 ดังตารางที่ 7 

ตารางที่7แสดงการจัดเก็บและไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากใบอนุญาตของเทศบาล 

ลำดับ ใบอนุญาต

ออก

ใบอนุญาต

การจัดเก็บค่าธรรมเนียม

จัดเก็บ ไม่จัดเก็บ ไม่ตอบ

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

1 ใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

554 

(100) 

515 

(93.0) 

1  

(0.2) 

38  

(6.9) 

2 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสม

อาหาร 

484 

(100) 

443 

(91.5) 

8  

(1.7) 

33  

(6.8) 

3 ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคารเช่น 

ปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย 

เปลี่ยนการใช ้

499 

(100) 

455 

(91.2) 

12  

(2.4) 

32  

(6.4) 

4 ใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง

ขยายเสียง 

474 

(100) 

432 

(91.1) 

7  

(1.5) 

35  

(7.4) 

5 ใบอนุญาตการขายสุรา 131 

(100) 

118 

(90.1) 

5  

(3.8) 

8  

(6.1) 

6 ใบอนุญาตการพนัน 85  

(100) 

76  

(89.4) 

3  

(3.5) 

6  

(7.1) 

7 ใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือ

มูลฝอย 

342 

(100) 

304 

(88.9) 

19  

(5.6) 

19  

(5.6) 
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ลำดับ ใบอนุญาต

ออก

ใบอนุญาต

การจัดเก็บค่าธรรมเนียม

จัดเก็บ ไม่จัดเก็บ ไม่ตอบ

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

8 ใบอนุญาตโฆษณาทำนองการค้า 210 

(100) 

184 

(87.6) 

6  

(2.9) 

20  

(9.5) 

9 ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะเช่น 

เร่ขาย หรือแผงอย 

351 

(100) 

306 

(87.2) 

22  

(6.3) 

23  

(6.6) 

10 ใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 293 

(100) 

254 

(86.7) 

22  

(7.5) 

17  

(5.8) 

11 ใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ

มูลฝอย 

225 

(100) 

191 

(84.9) 

20  

(8.9) 

14  

(6.2) 

12 ใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และ

การฆ่าสัตว ์

162 

(100) 

137 

(84.6) 

12  

(7.4) 

13  

(8.0) 

           

   สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเกินกึ่งหนึ่งจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการออก  

ใบอนุญาตทุกเรื่องตามที่ได้ศึกษา โดยใบอนุญาตที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากองค์การบริหาร  

สว่นตำบลมากทีส่ดุในหา้ลำดบัแรก ไดแ้ก ่ลำดบัทีห่นึง่ คอื ใบอนญุาตการขายสรุา ใบอนญุาตการพนนั 

และใบอนุญาตโฆษณาทำนองการค้า คิดเป็นร้อยละ 100 ลำดับสอง คือ ใบอนุญาตประกอบการค้า

สำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 93 ลำดับสาม คือ ใบอนุญาตเกี่ยวกับการ

ควบคุมอาคาร เช่น ปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย เปลี่ยนการใช้ คิดเป็นร้อยละ 90.2 

ลำดับสี่ คือ ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ เช่น เร่ขาย หรือแผงลอย คิดเป็นร้อยละ 90 และ

ลำดับห้า คือ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารคิดเป็นร้อยละ 88.9 ดังตารางที่ 8 

ตารางที่8 แสดงการจัดเก็บและไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากใบอนุญาตขององค์การบริหารส่วนตำบล 

ลำดับ ใบอนุญาต

ออก

ใบอนุญาต

การจัดเก็บค่าธรรมเนียม

จัดเก็บ ไม่จัดเก็บ ไม่ตอบ

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

1 ใบอนุญาตการขายสุรา 4  

(100) 

4  

(100) 

0  

(0.0) 

0  

(0.0) 

1 ใบอนุญาตโฆษณาทำนองการค้า 3  

(100) 

3  

(100) 

0  

(0.0) 

0  

(0.0) 

1 ใบอนุญาตการพนัน 3  

(100) 

3  

(100) 

0  

(0.0) 

0  

(0.0) 

2 ใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

47 

 (100) 

44  

(93) 

0  

(0.0) 

3  

(6.4) 
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ลำดับ ใบอนุญาต

ออก

ใบอนุญาต

การจัดเก็บค่าธรรมเนียม

จัดเก็บ ไม่จัดเก็บ ไม่ตอบ

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

3 ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคารเช่น 

ปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย 

เปลี่ยนการใช ้

41 

(100) 

37 

(90.2) 

0 

(0.0) 

4 

(9.8) 

4 ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะเช่น 

เร่ขาย หรือแผงลอย 

20 

(100) 

18 

(90.0) 

0 

(0.0) 

2 

(10.0) 

5 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสม

อาหาร 

36 

(100) 

32 

(88.9) 

1 

(2.8) 

3 

(8.3) 

6 ใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 20 

(100) 

17 

(85.0) 

0 

(0.0) 

3 

(15.0) 

7 ใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือ

มูลฝอย 

21 

(100) 

17 

(81.0) 

1 

(4.8) 

3(14.3

) 

8 ใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง

ขยายเสียง 

7 

(100) 

5 

(71.4) 

1 

(14.3) 

1 

(14.3) 

9 ใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และ

การฆ่าสัตว์ 

6 

(100) 

4 

(66.7) 

1 

(16.7) 

1 

(16.7) 

10 ใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ

มูลฝอย 

17 

(100) 

11 

(64.7) 

3 

(17.6) 

3 

(17.6) 

          

1.1.3 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการให้เช่าทรัพย์สิน

   การศึกษาวิจัยครั้งนี้สำรวจว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดเก็บค่าธรรมเนียมจาก

การให้เช่าทรัพย์สินอะไรบ้าง ผลการศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่จัดเก็บ  

ค่าธรรมเนียมจากการให้เช่าทรัพย์สินทุกอย่างตามที่ได้ศึกษา โดยการให้เช่าทรัพย์สินที่มีการจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากที่สุดในห้าลำดับแรกได้แก่ ลำดับที่หนึ่ง คือ ให้เช่า

ที่ดิน คิดเป็นร้อยละ 94.8 รองลงมาลำดับที่สอง คือ ให้เช่าที่ตั้งวางขายของในตลาด คิดเป็นร้อยละ 

93.2 ลำดับสาม คือ ให้เช่าตลาด คิดเป็นร้อยละ 93.1 ลำดับสี่ คือ ให้เช่าร้านแผงลอย คิดเป็นร้อยละ 

92.6 ลำดับห้า คือ ให้เช่าที่ฝากรถ คิดเป็นร้อยละ 91.7 ดังตารางที่ 9 
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ตารางที่9  แสดงการจัดเก็บและไม่จัด เก็บค่าธรรมเนียมจากการให้ เช่ าทรัพย์สินของ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ลำดับ ทรัพย์สิน

จัดให้

บริการ

การจัดเก็บรายได้

จัดเก็บ ไม่จัดเก็บ ไม่ตอบ

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

1 ให้เช่าที่ดิน 116 

100 

110 

(94.8) 

1 

(0.9) 

5 

(4.3) 

2 ให้เช่าที่ตั้งวางขายของในตลาด 192 

100 

179 

(93.2) 

3 

(1.6) 

10 

(5.2) 

3 ให้เช่าตลาด 145 

100 

135 

(93.1) 

2 

(1.4) 

8 

(5.5) 

4 ให้เช่าร้านแผงลอย 148 

100 

137 

(92.6) 

3 

(2.0) 

8 

(5.4) 

5 ให้เช่าที่ฝากรถ 12 

100 

11 

(91.7) 

0 

(0.0) 

1 

(8.3) 

6 ให้เช่าห้องแถว/ อาคาร/ สถานที่ 210 

100 

192 

(91.4) 

2 

(1.0) 

16 

(7.6) 

7 ให้เช่าห้องน้ำ/ สุขา 143 

100 

129 

(90.2) 

4 

(2.8) 

10 

(7.0) 

8 ให้เช่าท่าเทียบเรือ 18 

100 

15 

(83.3) 

1 

(5.6) 

2 

(11.1) 

9 ให้เช่าโรงฆ่าสัตว์ 40 

100 

33 

(82.5) 

3 

(7.5) 

4 

(10.0) 

10 ให้เช่าเรือจักรยานน้ำ 5  

100 

4 

(80.0) 

0 

(0.0) 

1 

(20.0) 

11 ให้เช่าเขตทางหลวง 5  

100 

4 

(80.0) 

0 

(0.0) 

1 

(20.0) 

12 ให้เช่าโรงมหรสพ 3  

100 

2 

(66.7) 

0 

(0.0) 

1 

(33.3) 

13 ให้เช่าเครื่องจักรกล 28 

100 

18 

(64.3) 

2 

(7.1) 

8 

(28.6) 

 

   เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดส่วนใหญ่เก็บค่าธรรมเนียมในการให้เช่าทรัพย์สินทุกอย่างตามที่ได้ศึกษา คือ ให้เช่าที่ดิน 

ให้เช่าตลาด ให้เช่าท่าเทียบเรือ ให้เช่าร้านแผงลอย ใช้เช่าที่ฝากรถ ให้เช่าที่ตั้งวางของในตลาด และ

ให้เช่าเรือจักรยานน้ำ  คิดเป็นร้อยละ 100 เท่ากัน ดังตารางที่ 10 
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ตารางที่10  แสดงการจัดเก็บและไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการให้ เช่าทรัพย์สินของ  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ลำดับ ทรัพย์สิน

จัดให้

บริการ

การจัดเก็บรายได้

จัดเก็บ ไม่จัดเก็บ ไม่ตอบ

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

1 ให้เช่าที่ดิน 15 

(100) 

15 

(100) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1 ให้เช่าตลาด 4 

(100) 

4 

(100) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1 ให้เช่าท่าเทียบเรือ 4 

(100) 

4 

(100) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1 ให้เช่าร้านแผงลอย 3 

(100) 

3 

(100) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1 ให้เช่าที่ฝากรถ 2 

(100) 

2 

(100) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1 ให้เช่าที่ตั้งวางขายของในตลาด 1 

(100) 

1 

(100) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1 ให้เช่าเรือจักรยานน้ำ 1 

(100) 

1 

(100) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

2 ให้เช่าเครื่องจักรกล 5 

(100) 

4 

(80.0) 

0 

(0.0) 

1 

(20.0) 

3 ให้เช่าห้องแถว/ อาคาร/ สถานที่ 19 

(100) 

15 

(78.9) 

1 

(5.3) 

3 

(15.8) 

4 ให้เช่าห้องน้ำ/ สุขา 8 

(100) 

6 

(75.0) 

0 

(0.0) 

2 

(25.0) 

 

   ขณะที่เทศบาลส่วนใหญ่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการให้เช่าทรัพย์สินทุกอย่างตามที่

ได้ศึกษา โดยทรัพย์สินที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากเทศบาลมากที่สุดในห้าลำดับแรก ได้แก่ 

ลำดับที่หนึ่ง คือ ให้เช่าที่ดิน คิดเป็นร้อยละ 94.8 รองลงมาลำดับที่สอง คือ ให้เช่าตลาด คิดเป็น  

ร้อยละ 93.5 ลำดับที่สาม คือให้เช่าที่ตั้งวางขายของในตลาด คิดเป็นร้อยละ 93.0 ลำดับที่สี่ คือ  

ให้เช่าห้องแถว/อาคาร/สถานที่ คิดเป็นร้อยละ 92.4 ลำดับที่ห้า คือ ให้เช้าร้านแผงลอย คิดเป็น  

ร้อยละ 92.3 ดังตารางที่ 11 



�12 นวัตกรรมการพัฒนารายได้
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ตารางที่11แสดงการจัดเก็บและไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาล 

ลำดับ ทรัพย์สิน

จัดให้

บริการ

การจัดเก็บรายได้

จัดเก็บ ไม่จัดเก็บ ไม่ตอบ

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

1 ให้เช่าที่ดิน 96 

(100) 

91 

(94.8) 

1 

(1.0) 

4 

(4.2) 

2 ให้เช่าตลาด 138 

(100) 

129 

(93.5) 

1 

(0.7) 

8 

(5.8) 

3 ให้เช่าที่ตั้งวางขายของในตลาด 187 

(100) 

174 

(93.0) 

3 

(1.6) 

10 

(5.3) 

4 ให้เช่าห้องแถว/ อาคาร/ สถานที่ 185 

(100) 

171 

(92.4) 

1 

(0.5) 

13 

(7.0) 

5 ให้เช่าร้านแผงลอย 143 

(100) 

132 

(92.3) 

3 

(2.1) 

8 

(5.6) 

6 ให้เช่าห้องน้ำ/ สุขา 132 

(100) 

121 

(91.7) 

4 

(3.0) 

7 

(5.3) 

7 ให้เช่าที่ฝากรถ 9 

(100) 

8 

(88.9) 

0 

(0.0) 

1 

(11.1) 

8 ให้เช่าโรงฆ่าสัตว์ 40 

(100) 

33 

(82.5) 

3 

(7.5) 

4 

(10.0) 

9 ให้เช่าเขตทางหลวง 5 

(100) 

4 

(80.0) 

0 

(0.0) 

1 

(20.0) 

10 ให้เช่าท่าเทียบเรือ 13 

(100) 

10 

(76.9) 

1 

(7.7) 

2 

(15.4) 

11 ให้เช่าเรือจักรยานน้ำ 4 

(100) 

3 

(75.0) 

0 

(0.0) 

1 

(25.0) 

12 ให้เช่าโรงมหรสพ 3 

(100) 

2 

(66.7) 

0 

(0.0) 

1 

(33.3) 

 

   สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการให้เช่า  

ทรัพย์สิน ประเภท ห้องแถว/อาคาร/สถานที่  ที่ตั้งวางขายของในตลาด ให้เช่าแผงลอย และให้เช่าที่

ฝากรถ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 เท่ากัน ลองลงมาลำดับสองคือ ให้เช่าที่ดิน คิดเป็นร้อยละ 75 

ลำดับสาม คือ ให้เช่าห้องน้ำ/สุขา คิดเป็นร้อยละ 66.7 ลำดับที่สี่ คือ ให้เช่าตลาด คิดเป็นร้อยละ 50 

ดังตารางที่ 12 
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ตารางที่12แสดงการจัดเก็บและไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการให้ เช่าทรัพย์สินของ  

องค์การบริหารส่วนตำบล 

ลำดับ ทรัพย์สิน

จัดให้

บริการ

การจัดเก็บรายได้

จัดเก็บ ไม่จัดเก็บ ไม่ตอบ

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

1 ให้เช่าห้องแถว/ อาคาร/ สถานที ่ 5 

(100) 

5  

(100) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

2 ให้เช่าที่ตั้งวางขายของในตลาด 3 

(100) 

3 

(100.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3 ให้เช่าร้านแผงลอย 1 

(100) 

1 

(100.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4 ให้เช่าที่ฝากรถ 1 

(100) 

1 

(100.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

5 ให้เช่าที่ดิน 4 

(100) 

3 

(75.0) 

0 

(0.0) 

1 

(25.0) 

6 ให้เช่าห้องน้ำ/ สุขา 3 

(100) 

2 

(66.7) 

0 

(0.0) 

1 

(33.3) 

7 ให้เช่าตลาด 2 

(100) 

1 

(50.0) 

1 

(50.0) 

0 

(0.0) 

8 ให้เช่าเครื่องจักรกล 3 

(100) 

1 

(33.3) 

0 

(0.0) 

2 

(66.7) 

 

1.2ความสนใจในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้บริการสาธารณะ
และการออกใบอนุญาต

1.2.1 ความสนใจในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้บริการสาธารณะ

ที่ยังไม่ได้จัดให้บริการในปัจจุบัน

   การศึกษาวิจัยครั้งนี้สำรวจว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสนใจหรือมีแผนการ

ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้บริการสาธารณะใดบ้าง โดยการศึกษาครั้งนี้ได้จัดกลุ่ม  

การบริการสาธารณะออกเป็น 12 กลุ่ม 1) การจัดให้บริการสาธารณะทางการศึกษา ได้แก่   

โรงเรียน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ศูนย์การเรียนรู้, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และห้องสมุด 2) การจัดให้บริการ

สาธารณะทางด้านสาธารณสุขและอนามัย ได้แก่ การฉีดวัคซีน, รถพยาบาลฉุกเฉิน, ศูนย์บริการ

สาธารณสุข, โรงพยาบาล, ศูนย์การแพทย์ทางเลือก, การให้บริการทางการแพทย์, การจัดตั้งสุสาน/

ฌาปนสถาน, การเป็นผู้จัดการสุสาน/ฌาปนสถาน และห้องน้ำ/สุขาสาธารณะ 3) การจัดให้บริการ

สาธารณะทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเก็บและขนมูลฝอย, การกำจัดขยะมูลฝอย, การเก็บขน
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อุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล, การบำบัดน้ำเสีย และการบำบัดน้ำทิ้ง 4)  การจัดให้บริการสาธารณะทางด้าน

สารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก ่การให้บริการคอมพิวเตอร์, อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง, และเคเบิ้ลทีวี 

5) การจัดให้บริการสาธารณะทางด้านกีฬาและสันทนาการ ได้แก่ สนามกีฬา, สระว่ายน้ำ และ  

ศูนย์ออกกำลังกาย 6) การจัดให้บริการสาธารณะทางด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า   

น้ำบาดาล 7) การจัดให้บริการสาธารณะทางด้านการคมนาคมขนส่ง ได้แก่ สถานีขนส่ง,   

ท่าเทียบเรือ/ท่าข้าม/ท่าเรือ, รถเมล์/รถโดยสาร และที่จอดรถ 8) การจัดให้บริการโรงฆ่าสัตว์และ

โรงพักสัตว์ 9) การจัดให้มีร้าน/ศูนย์ขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 10) การจัดให้มีพื้นที่ปิดประกาศ/

โฆษณา 11) การจัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา และ 

12) การให้บริการอื่นๆ ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส  

   ผลการศกึษาพบวา่ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่สว่นใหญไ่มส่นใจจดัเกบ็คา่ธรรมเนยีม 

จากการบริการสาธารณะใดๆ ที่ยังไม่ได้จัดให้บริการในปัจจุบัน ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บางส่วนสนใจจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการบริการสาธารณะที่ยังไม่ได้จัดให้บริการในปัจจุบันโดยเรียง

ตามลำดับในห้าลำดับแรกได้ ดังนี้ ลำดับที่หนึ่ง คือ ร้าน/ศูนย์ขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 

32.9 ลำดับสอง คือ  การจัดให้บริการสาธารณะทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเก็บและขนมูลฝอย, 

การกำจัดขยะมูลฝอย, การเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล, การบำบัดน้ำเสีย และการบำบัดน้ำทิ้ง   

คิดเป็นร้อยละ 30.1 ลำดับสาม คือ การจัดให้มีพื้นที่ปิดประกาศ/โฆษณา คิดเป็นร้อยละ 28 ลำดับสี่ 

คือ การจัดให้บริการสาธารณะทางการศึกษา ได้แก่ โรงเรียน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ศูนย์การเรียนรู้, 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และห้องสมุดคิดเป็นร้อยละ 26.3 และลำดับห้า คือ การจัดสวัสดิการช่วยเหลือ  

ผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กและคนชราคิดเป็นร้อยละ 22.2 ดังตารางที่ 13 

ตารางที่13 แสดงความสนใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการ  

จัดให้บริการสาธารณะ  

ลำดับ การบริการสาธารณะ

ไม่จัดให้

บริการ

สนใจ/มีแผนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

สนใจ

จัดเก็บ

ไม่สนใจ

จัดเก็บ
ไม่ตอบ

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

1 ร้าน/ศูนย์ขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 532 

(100) 

175 

(32.9) 

289 

(54.3) 

68 

(12.8) 

2 สิ่งแวดล้อม 394 

(100) 

119 

(30.1) 

213 

(54.1) 

62 

(15.8) 

3 พื้นที่ปิดประกาศ/โฆษณา 368 

(100) 

103 

(28.0) 

214 

(58.2) 

51 

(13.9) 

4 การศึกษา 359 

(100) 

94 

(26.3) 

198 

(55.2) 

67 

(18.6) 

5 สวัสดิการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 549 

(100) 

122 

(22.2) 

321 

(58.5) 

106 

(19.3) 
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ลำดับ การบริการสาธารณะ

ไม่จัดให้

บริการ

สนใจ/มีแผนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

สนใจ

จัดเก็บ

ไม่สนใจ

จัดเก็บ
ไม่ตอบ

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

6 โรงฆ่าสัตว์,โรงพักสัตว ์ 485 

(100) 

106 

(21.9) 

306 

(63.1) 

73 

(15.1) 

7 กีฬาและสันทนาการ 492 

(100) 

95 

(19.2) 

322 

(65.4) 

75 

(15.3) 

8 สาธารณสุขและอนามัย 372 

(100) 

69 18.5 241 

64.9 

62 

(16.7) 

9 การให้บริการอื่นๆ 610 

(100) 

111 

(18.2) 

411 

(67.4) 

88 

(14.4) 

10 สาธารณูปโภค 391 

(100) 

60 

(15.4) 

268 

(68.5) 

63 

(16.1) 

11 การคมนาคมขนส่ง 578 

(100) 

84 

(14.5) 

412 

(71.4) 

82 

(14.2) 

12 สารสนเทศและการสื่อสาร 373 

(100) 

53.5 

(14.4) 

262 

(70.2) 

58 

(15.4) 

           

   เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดส่วนใหญ่ไม่สนใจจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการบริการสาธารณะใดๆ ที่ยังไม่ได้จัดให้

บริการในปัจจุบัน ขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบางส่วนสนใจจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการบริการ

สาธารณะที่ยังไม่ได้จัดให้บริการในปัจจุบันโดยเรียงตามลำดับในห้าลำดับแรกได้ ดังนี้ ลำดับที่หนึ่ง 

คือ การจัดให้บริการสาธารณะทางด้านกีฬาและสันทนาการ ได้แก่ สนามกีฬา, สระว่ายน้ำ และ  

ศูนย์ออกกำลังกาย คิดเป็นร้อยละ 26.3 ลำดับสอง คือ ร้าน/ศูนย์ขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น คิดเป็น  

ร้อยละ 23.5 ลำดับสาม คือ การจัดให้บริการสาธารณะทางการศึกษา ได้แก่ โรงเรียน, ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก, ศูนย์การเรียนรู้, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และห้องสมุด คิดเป็นร้อยละ 20.6 ลำดับสี ่คือ การจัด

สวัสดิการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา คิดเป็นร้อยละ 16.7 ลำดับ

ห้า คือ การจัดให้บริการสาธารณะทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเก็บและขนมูลฝอย, การกำจัดขยะ

มูลฝอย, การเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล, การบำบัดน้ำเสีย และการบำบัดน้ำทิ้ง คิดเป็นร้อยละ 

12.2 ดังตารางที่ 14                    
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ตารางที่14 แสดงความสนใจและไม่สนใจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

จากการจัดให้บริการสาธารณะ 

ลำดับ การบริการสาธารณะ

ไม่จัดให้

บริการ

สนใจ/มีแผนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

สนใจ

จัดเก็บ

ไม่สนใจ

จัดเก็บ
ไม่ตอบ

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

1 กีฬาและสันทนาการ 19 

(100) 

5 

(26.3) 

12 

(61.4) 

2 

(12.3) 

2 ร้าน/ศูนย์ขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 17 

(100) 

4 

(23.5) 

11 

(64.7) 

2 

(11.8) 

3 การศึกษา 21 

(100) 

4 

(20.6) 

14 

(68.3) 

2 

(11.1) 

4 สวัสดิการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 24 

(100) 

4 

(16.7) 

16 

(66.7) 

4 

(16.7) 

5 สิ่งแวดล้อม 30 

(100) 

4 

(12.2) 

23 

(77.7) 

3 

(10.1) 

6 การให้บริการอื่นๆ  29 

(100) 

3 

(10.3) 

21 

(72.4) 

5 

(17.2) 

7 การคมนาคมขนส่ง 26 

(100) 

3 

(9.5) 

18 

(68.6) 

5.75 

(21.9) 

8 สาธารณูปโภค 29 

(100) 

2 

(8.0) 

22 

(77.0) 

4 

(14.9) 

9 สาธารณสุขและอนามัย 27 

(100) 

2 

(7.4) 

21 

(79.2) 

4 

(13.4) 

10 พื้นที่ปิดประกาศ/โฆษณา 29 

(100) 

2 

(6.9) 

24 

(82.8) 

3 

(10.3) 

11 สารสนเทศและการสื่อสาร 25 

(100) 

1 

(4.1) 

18 

(71.4) 

6 

(24.5) 

12 โรงฆ่าสัตว์,โรงพักสัตว์ 30 

(100) 

0 

(0.0) 

26 

(86.7) 

4 

(13.3) 

      

   เทศบาลส่วนใหญ่ไม่สนใจจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการบริการสาธารณะใดๆ ที่ยัง  

ไม่ได้จัดให้บริการในปัจจุบัน ขณะที่เทศบาลบางส่วนสนใจจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการบริการ

สาธารณะที่ยังไม่ได้จัดให้บริการในปัจจุบันโดยเรียงตามลำดับในห้าลำดับแรกได้ ดังนี้ ลำดับที่หนึ่ง 

คือ ร้าน/ศูนย์ขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 33.9 ลำดับสอง คือ การจัดให้บริการสาธารณะ

ทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเก็บและขนมูลฝอย, การกำจัดขยะมูลฝอย, การเก็บขนอุจจาระหรือ  
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สิ่งปฏิกูล, การบำบัดน้ำเสีย และการบำบัดน้ำทิ้ง คิดเป็นร้อยละ 32.3 ลำดับสาม คือ การจัดให้มีพื้นที่

ปิดประกาศ/โฆษณา คิดเป็นร้อยละ 30.7 ลำดับสี่ คือ การจัดให้บริการสาธารณะทางการศึกษา 

ได้แก่ โรงเรียน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ศูนย์การเรียนรู้, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และห้องสมุด  คิดเป็น  

ร้อยละ 26.2 และลำดับห้า คือ การจัดให้บริการโรงฆ่าสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 24.6 ดังตารางที่ 15 

ตารางที่15 แสดงความสนใจและไม่สนใจในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้บริการสาธารณะ  

ของเทศบาล 

ลำดับ การบริการสาธารณะ

ไม่จัดให้

บริการ

สนใจ/มีแผนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

สนใจ

จัดเก็บ

ไม่สนใจ

จัดเก็บ
ไม่ตอบ

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

1 ร้าน/ศูนย์ขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 475 

(100) 

161 

(33.9) 

254 

(53.5) 

60 

(12.6) 

2 สิ่งแวดล้อม 333 

(100) 

107 

(32.3) 

171 

(51.5) 

54 

(16.2) 

3 พื้นที่ปิดประกาศ/โฆษณา 309 

(100) 

95 

(30.7) 

170 

(55.0) 

44 

(14.2) 

4 การศึกษา 311 

(100) 

82 

(26.2) 

169 

(54.4) 

60 

(19.4) 

5 โรงฆ่าสัตว์,โรงพักสัตว์ 413 

(100) 

101.5 

(24.6) 

249.5 

(60.5) 

61.5 

(14.9) 

6 สวัสดิการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 486 

(100) 

109 

(22.4) 

280 

(57.6) 

97 

(20.0) 

7 สาธารณสุขและอนามัย 316 

(100) 

61 

(19.4) 

201 

(63.6) 

54 

(17.0) 

8 กีฬาและสันทนาการ 436 

(100) 

82 

(18.7) 

287 

(65.8) 

68 

(15.5) 

9 การให้บริการ 537 

(100) 

97 

(18.1) 

364 

(67.8) 

76 

(14.2) 

10 สาธารณูปโภค 337 

(100) 

54 

(16.1) 

227 

(67.4) 

55 

(16.4) 

11 สารสนเทศและการสื่อสาร 321 

(100) 

49 

(15.3) 

226 

(70.4) 

46 

(14.3) 

12 การคมนาคมขนส่ง 509 

(100) 

75 

(14.7) 

365 

(71.6) 

69 

(13.6) 

 



�1� นวัตกรรมการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่ไม่สนใจจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการ

บริการสาธารณะใดๆ ที่ยังไม่ได้จัดให้บริการในปัจจุบัน ขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วนสนใจ

จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการบริการสาธารณะที่ยังไม่ได้จัดให้บริการในปัจจุบันโดยเรียงตามลำดับ  

ในห้าลำดับแรกได้ ดังนี้ ลำดับที่หนึ่ง คือ การจัดให้บริการสาธารณะทางการศึกษา ได้แก่ โรงเรียน, 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ศูนย์การเรียนรู้ , พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และห้องสมุด  คิดเป็นร้อยละ 30.9   

รองลงมาลำดับสอง คือ การให้บริการอื่นๆ ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส และร้าน/ศูนย์ขายผลิตภัณฑ์

ท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 25.6 เท่ากัน ลำดับสาม คือ การจัดให้บริการสาธารณะทางด้านสิ่งแวดล้อม 

ได้แก่ การเก็บและขนมูลฝอย, การกำจัดขยะมูลฝอย, การเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล, การบำบัด  

น้ำเสีย และการบำบัดน้ำทิ้ง คิดเป็นร้อยละ 24.2 ลำดับสี่ คือ การจัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 

ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา คิดเป็นร้อยละ 23.1 และลำดับห้า คือ การจัดให้บริการ

สาธารณะทางด้านกีฬาและสันทนาการ ได้แก่ สนามกีฬา, สระว่ายน้ำ และศูนย์ออกกำลังกาย คิดเป็น

ร้อยละ 22 ดังตารางที่ 16           

ตารางที่16 แสดงความสนใจและไม่สนใจในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดให้บริการสาธารณะ

ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

ลำดับ การบริการสาธารณะ

ไม่จัดให้

บริการ

สนใจ/มีแผนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

สนใจ

จัดเก็บ

ไม่สนใจ

จัดเก็บ
ไม่ตอบ

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

1 การศึกษา 27 

(100) 

8 

(30.9) 

15 

(54.3) 

4 

(14.8) 

2 การให้บริการอื่นๆ  43 

(100) 

11 

(25.6) 

25 

(58.1) 

7 

(16.3) 

3 ร้าน/ศูนย์ขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 39 

(100) 

10 

(25.6) 

23 

(59.0) 

6 

(15.4) 

4 สิ่งแวดล้อม 32 

(100) 

8 

(24.2) 

19 

(59.0) 

5 

(16.8) 

5 สวัสดิการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 39 

(100) 

9 

(23.1) 

25 

(64.1) 

5 

(12.8) 

6 กีฬาและสันทนาการ 36 

(100) 

8 

(22.0) 

23 

(63.3) 

5 

(14.7) 

7 พื้นที่ปิดประกาศ /โฆษณา 30 

(100) 

6 

(20.0) 

20 

(66.7) 

4 

(13.3) 

8 สาธารณสุขและอนามัย 28 

(100) 

5 

(18.6) 

19 

(65.5) 

5 

(15.9) 

9 สาธารณูปโภค 25 

(100) 

4 

(14.9) 

18 

(71.6) 

3 

(13.5) 
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ลำดับ การบริการสาธารณะ

ไม่จัดให้

บริการ

สนใจ/มีแผนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

สนใจ

จัดเก็บ

ไม่สนใจ

จัดเก็บ
ไม่ตอบ

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

10 การคมนาคมขนส่ง 43 

(100) 

6 

(14.1) 

30 

(69.4) 

7 

(16.5) 

11 สารสนเทศและการสื่อสาร 27 

(100) 

3.5 

(13.2) 

18 

(66.0) 

6 

(20.8) 

12 โรงฆ่าสัตว์,โรงพักสัตว์ 42 

(100) 

4.5 

(10.8) 

30.5 

(73.5) 

6.5 

(15.7) 

 

1.2.2 ความสนใจในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากใบอนุญาตที่ยังไม่ได้จัดให้

บริการในปัจจุบัน

   การศึกษาวิจัยครั้งนี้สำรวจว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสนใจหรือมีแผนการ

ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการออกใบอนุญาตใดบ้างที่ปัจจุบันยังไม่ได้มีการจัดให้บริการ ผลการ

ศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่สนใจจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการออกใบ

อนุญาตใดๆ ที่ปัจจุบันยังไม่ได้มีการจัดให้บริการ ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนสนใจจัด

เก็บค่าธรรมเนียมจากการออกใบอนุญาตที่ปัจจุบันยังไม่ได้มีการจัดให้บริการ โดยเรียงตามลำดับ  

ในห้าลำดับแรกได้ ดังนี้ ลำดับที่หนึ่ง คือ ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ เช่น เร่ขาย หรือ

แผงลอย คิดเป็นร้อยละ 39.5 รองลงมาลำดับสอง คือ ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร เช่น 

ปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย เปลี่ยนการใช้ คิดเป็นร้อยละ 38.9 ลำดับสาม คือ ใบอนุญาต

จัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร คิดเป็นร้อยละ 36.3 ลำดับสี่ คือ ใบอนุญาตเกี่ยวกับการ

โฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง คิดเป็นร้อยละ 34.9 ลำดับห้า คือ ใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน  

คิดเป็นร้อยละ 31.4 ดังตารางที่ 17        
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ตารางที่17 แสดงความสนใจและไม่สนใจในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากใบอนุญาตของ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ลำดับ ใบอนุญาต

ไม่จัดให้

บริการ

สนใจ/มีแผนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

สนใจ

จัดเก็บ

ไม่สนใจ

จัดเก็บ
ไม่ตอบ

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

1 ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ เช่น 

เร่ขาย หรือแผงลอย 

266 

(100) 

105 

(39.5) 

113 

(42.5) 

48 

(18.0) 

2 ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร เช่น 

ปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย 

เปลี่ยนการใช้ 

113 

(100) 

44 

(38.9) 

44 

(38.9) 

25 

(22.1) 

3 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสม

อาหาร 

146 

(100) 

53 

(36.3) 

71 

(48.6) 

22 

(15.1) 

4 ใบอนุญาตเกี่ ยวกับการโฆษณาโดยใช้  

เครื่องขยายเสียง 

169 

(100) 

59 

(34.9) 

79 

(46.7) 

31 

(18.3) 

5 ใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 315 

(100) 

99 

(31.4) 

154 

48.9 

62  

19.7 

6 ใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ  

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

77 

(100) 

24 

(31.2) 

41 

(53.2) 

12 

(15.6) 

7 ใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ

มูลฝอย 

401 

(100) 

107 

(26.7) 

236 

(58.9) 

58 

(14.5) 

8 ใบอนุญาตโฆษณาทำนองการค้า 395 

(100) 

95 

(24.1) 

220 

(55.7) 

80 

(20.3) 

9 ใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และ  

การฆ่าสัตว ์

478 

(100) 

111 

(23.2) 

296 

(61.9) 

71 

(14.9) 

10 ใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือ

มูลฝอย 

298 

(100) 

69 

(23.2) 

177 

(59.4) 

52 

(17.4) 

11 ใบอนุญาตการขายสุรา 459 

(100) 

91 

(19.8) 

288 

(62.7) 

80 

(17.4) 

12 ใบอนุญาตการพนัน 498 

(100) 

88 

(17.7) 

321 

(64.5) 

89 

(17.9) 

 

   เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดส่วนใหญ่ไม่สนใจจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการออกใบอนุญาตใดๆ ที่ปัจจุบันยังไม่ได้มี  

การจัดให้บริการ ขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบางส่วนสนใจจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการออก  

ใบอนุญาตที่ปัจจุบันยังไม่ได้มีการจัดให้บริการ โดยเรียงตามลำดับในห้าลำดับแรกได้ ดังนี้ ลำดับที่
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หนึ่ง คือใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 10.3 รองลงมาลำดับสอง คือ 

ใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 6.9 และลำดับสาม คือ ใบอนุญาต

จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ เช่น เร่ขาย หรือแผงลอย คิดเป็นร้อยละ 4 ดังตารางที่ 18 

ตารางที่18 แสดงความสนใจและไม่สนใจในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากใบอนุญาตของ  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ลำดับ ใบอนุญาต

ไม่จัดให้

บริการ

สนใจ/มีแผนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

สนใจ

จัดเก็บ

ไม่สนใจ

จัดเก็บ
ไม่ตอบ

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

1 ใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ

มูลฝอย 

29 

(100) 

3 

(10.3) 

22 

(75.9) 

4 

(13.8) 

2 ใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือ

มูลฝอย 

29 

(100) 

2 (6.9) 23 

(79.3) 

4 

(13.8) 

3 ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ เช่น 

เร่ขาย หรือแผงลอย 

25 

(100) 

1 (4.0) 21 

(84.0) 

3 

(12.0) 

4 ใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ  

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

27 

(100) 

1 (3.7) 23 

(85.2) 

3 

(11.1) 

4 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสม

อาหาร 

27 

(100) 

1 (3.7) 23 

(85.2) 

3 

(11.1) 

4 ใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 27 

(100) 

1 (3.7) 23 

(85.2) 

3 

(11.1) 

4 ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร เช่น 

ปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย 

เปลี่ยนการใช้ 

27 

(100) 

1 (3.7) 23 

(85.2) 

3 

(11.1) 

4 ใบอนุญาตโฆษณาทำนองการค้า 27 

(100) 

1 (3.7) 23 

(85.2) 

3 

(11.1) 

4 ใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง

ขยายเสียง 

27 

(100) 

1 (3.7) 23 

(85.2) 

3 

(11.1) 

4 ใบอนุญาตการขายสุรา 27 

(100) 

1 (3.7) 23 

(85.2) 

3 

(11.1) 

4 ใบอนุญาตการพนัน 27 

(100) 

1 (3.7) 23 

(85.2) 

3 

(11.1) 

5 ใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และ  

การฆ่าสัตว์  

30 

(100) 

1 (3.3) 24 

(80.0) 

5 

(16.7) 
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   ขณะที่เทศบาลส่วนใหญ่สนใจจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการออกใบอนุญาตที่ปัจจุบัน

ยังไม่ได้มีการจัดให้บริการ โดยเรียงตามลำดับในห้าลำดับแรกได้ ดังนี้ ลำดับที่หนึ่งคือ ใบอนุญาต  

เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร เช่น ปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย เปลี่ยนการใช้ คิดเป็นร้อยละ 

51.3 รองลงมาลำดับสอง คือ ใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

คิดเป็นร้อยละ 50 ลำดับสาม คือใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร คิดเป็นร้อยละ 

45.3 ลำดับสี่ คือ ใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง คิดเป็นร้อยละ 43 และ

ลำดับห้า คือ ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะเช่น เร่ขาย หรือแผงลอย คิดเป็นร้อยละ 42.3 

ดังตารางที่ ตารางที่ 19           

ตารางที่19 แสดงความสนใจและไม่สนใจในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากใบอนุญาตของเทศบาล 

ลำดับ ใบอนุญาต

ไม่จัดให้

บริการ

สนใจ/มีแผนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

สนใจ

จัดเก็บ

ไม่สนใจ

จัดเก็บ
ไม่ตอบ

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

1 ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร เช่น 

ปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย 

เปลี่ยนการใช ้

80 

(100) 

41 

(51.3) 

17 

(21.3) 

22 

(27.5) 

2 ใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ  

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

46 

(100) 

23 

 (50.0) 

15 

(32.6) 

8 

(17.4) 

3 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสม

อาหาร 

106 

(100) 

48 

(45.3) 

42 

(39.6) 

16 

(15.1) 

4 ใบอนุญาตเกี่ ยวกับการโฆษณาโดยใช้  

เครื่องขยายเสียง 

107 

(100) 

46 

(43.0) 

39 

(36.4) 

22 

(20.6) 

5 ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ เช่น 

เร่ขาย หรือแผงลอย 

215 

(100) 

91 

(42.3) 

84 

(39.1) 

40 

(18.6) 

6 ใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 262 

(100) 

91 

(34.7) 

118 

(45.0) 

53 

(20.2) 

7 ใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ

มูลฝอย 

342 

(100) 

92 

(26.9) 

200 

(58.5) 

50 

(14.6) 

8 ใบอนุญาตโฆษณาทำนองการค้า 329 

(100) 

85 

(25.8) 

176 

(53.5) 

68 

(20.7) 

9 ใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และ  

การฆ่าสัตว์ 

409 

(100) 

100 

(24.4) 

251 

(61.4) 

58 

(14.2) 

10 ใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือ

มูลฝอย 

241 

(100) 

56 

(23.2) 

142 

(58.9) 

43 

(17.8) 
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ลำดับ ใบอนุญาต

ไม่จัดให้

บริการ

สนใจ/มีแผนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

สนใจ

จัดเก็บ

ไม่สนใจ

จัดเก็บ
ไม่ตอบ

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

11 ใบอนุญาตการขายสุรา 394 

(100) 

80 

(20.3) 

242 

(61.4) 

72 

(18.3) 

12 ใบอนุญาตการพนัน 432 

(100) 

78 

(18.1) 

274 

(63.4) 

80 

(18.5) 

 

   สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่สนใจจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการออก  

ใบอนุญาตที่ปัจจุบันยังไม่ได้มีการจัดให้บริการ เพียง 1 เรื่อง ได้แก่ ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม

อาคาร เช่น ปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย เปลี่ยนการใช้ คิดเป็นร้อยละ 52 ดังตารางที่ 20 

ตารางที่20 แสดงความสนใจและไม่สนใจในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบจากอนุญาตของ  

องค์การบริหารส่วนตำบล 

ลำดับ ใบอนุญาต

ไม่จัดให้

บริการ

สนใจ/มีแผนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

สนใจ

จัดเก็บ

ไม่สนใจ

จัดเก็บ
ไม่ตอบ

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

1 ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ เช่น 

เร่ขาย หรือแผงลอย 

25 

(100) 

13 

(52.0) 

8 

(32.0) 

4 

(16.0) 

2 ใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ

มูลฝอย 

29 

(100) 

12 

(41.4) 

13 

(44.8) 

4 

(13.8) 

3 ใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือ

มูลฝอย 

27 

(100) 

11 

(40.7) 

11 

(40.7) 

5 

(18.5) 

4 ใบอนุญาตเกี่ ยวกับการโฆษณาโดยใช้  

เครื่องขยายเสียง 

34 

(100) 

12 

(35.3) 

17 

(50.0) 

5 

(14.7) 

5 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสม

อาหาร 

12 

(100) 

4 

(33.3) 

6 

(50.0) 

2 

(16.7) 

6 ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร เช่น 

ปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย 

เปลี่ยนการใช้ 

6 

(100) 

2 

(33.3) 

4 

(66.7) 

0 

(0.0) 

7 ใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 25 

(100) 

7 

(28.0) 

13 

(52.0) 

5 

(20.0) 

8 ใบอนุญาตการขายสุรา 37 

(100) 

10 

(27.0) 

23 

(62.2) 

4 

(10.8) 
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ลำดับ ใบอนุญาต

ไม่จัดให้

บริการ

สนใจ/มีแผนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

สนใจ

จัดเก็บ

ไม่สนใจ

จัดเก็บ
ไม่ตอบ

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

9 ใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และ

การฆ่าสัตว ์

39 

(100) 

10 

(25.6) 

21 

(53.8) 

8 

(20.5) 

10 ใบอนุญาตโฆษณาทำนองการค้า 38 

(100) 

9 

(23.7) 

21 

(55.3) 

8 

(21.1) 

11 ใบอนุญาตการพนัน 38 

(100) 

9 

(23.7) 

24 

(63.2) 

5 

(13.2) 

12 ใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

3 

(100) 

0 

(0.0) 

3 

(100.0

0 

(0.0) 



1.2.3 ความสนใจในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการให้เช่าทรัพย์สินที่ยังไม่

ได้จัดให้บริการในปัจจุบัน

   การศึกษาวิจัยครั้งนี้สำรวจว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสนใจหรือมีแผนการ

ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการให้เช่าทรัพย์สินอะไรบ้างที่ปัจจุบันยังไม่ได้มีการจัดให้บริการ   

ผลการศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่สนใจจัดเก็บค่าธรรมเนียม จากการให้เช่า

ทรัพย์สินใดๆ ที่ปัจจุบันยังไม่ได้มีการจัดให้บริการ ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนสนใจ

จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการให้เช่าทรัพย์สินที่ปัจจุบันยังไม่ได้มีการจัดให้บริการ โดยเรียงลำดับจาก

ในห้าลำดับแรกได้ ดังนี้ ลำดับที่หนึ่ง คือ ให้เช่าตลาด คิดเป็นร้อยละ 19.6 รองลงมาลำดับสอง คือ 

ให้เช่าร้านแผงลอย คิดเป็นร้อยละ 18.5 ลำดับสาม คือใช้เช่าที่ตั้งวางขายของในตลาด ลำดับสี่ ให้เช่า

ห้องแถว/อาคาร/สถานที่ (สนามกีฬา) คิดเป็นร้อยละ 15.1 ลำดับห้า คือ ให้เช่าห้องน้ำห้องสุขา   

คิดเป็นร้อยละ 14.5  ดังตารางที่ 21                  
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ตารางที่21 แสดงความสนใจและไม่สนใจในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากใบอนุญาตของ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ลำดับ ทรัพย์สิน

ปัจจุบัน

ไม่จัดให้

บริการ

สนใจ/มีแผนการจัดเก็บรายได้

ในอนาคต

สนใจ

จัดเก็บ

ไม่สนใจ

จัดเก็บ
ไม่ตอบ

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

1 ให้เช่าตลาด 495 

(100) 

97 

(19.6) 

318 

(64.2) 

80 

(16.2) 

2 ให้เช่าร้านแผงลอย 492 

(100) 

91 

(18.5) 

319 

(64.8) 

82 

(16.7) 

3 ให้เช่าที่ตั้งวางขายของในตลาด 456 

(100) 

80 

(17.5) 

307 

(67.3) 

69 

(15.1) 

4 ให้เช่าห้องแถว/ อาคาร/ สถานที่ 

(สนามกีฬา) 

444 

(100) 

67 

(15.1) 

311 

(70.0) 

66 

(14.9) 

5 ให้เช่าห้องน้ำ/ สุขา 505 

(100) 

73 

(14.5) 

354 

(70.1) 

78 

(15.4) 

6 ให้เช่าที่ดิน 529 

(100) 

74 

(14.0) 

365 

(69.0) 

90 

(17.0) 

7 ให้เช่าโรงฆ่าสัตว์ 595 

(100) 

78 

(13.1) 

418 

(70.3) 

99 

(16.6) 

8 ให้เช่าที่ฝากรถ 620 

(100) 

65 

(10.5) 

458 

(73.9) 

97 

(15.6) 

9 ให้เช่าเขตทางหลวง 625 

(100) 

63 

(10.1) 

462 

(73.9) 

100 

(16.0) 

10 ให้เช่าเครื่องจักรกล 602 

(100) 

59 

(9.8) 

449 

(74.6) 

94 

(15.6) 

11 ให้เช่าเรือจักรยานน้ำ 624 

(100) 

50 

(8.0) 

475 

(76.1) 

99 

(15.9) 

12 ให้เช่าท่าเทียบเรือ 615 

(100) 

46 

(7.5) 

470 

(76.4) 

99 

(16.1) 

13 ให้เช่าโรงมหรสพ 626 

(100) 

37 

(5.9) 

487 

(77.8) 

102 

(16.3) 

 

   เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดส่วนใหญ่ไม่สนใจจัดเก็บค่าธรรมเนียมจาการให้เช่าทรัพย์สินใดๆ ที่ปัจจุบันยังไม่ได้มีการ

จัดให้บริการ ขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบางส่วนสนใจจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการให้เช่า
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ทรัพย์สินโดยเรียงตามลำดับในห้าลำดับแรกได้ ดังนี้ ลำดับที่หนึ่ง คือ ให้เช่าเครื่องจักรกล คิดเป็น  

ร้อยละ 8.0 ลำดับที่สอง คือ ให้เช่าตลาดและให้เช่าท่าเทียบเรือ คิดเป็นร้อยละ 7.4 เท่ากัน   

ลำดับที่สาม คือ ให้เช่าที่ตั้งวางขายของในตลาดและให้เช่าเรือจักรยานน้ำ คิดเป็นร้อยละ 6.9 เท่ากัน 

ลำดับที่สี่ คือ ให้เช่าเขตทางหลวง คิดเป็นร้อยละ 6.7 ลำดับที่ห้า คือ ให้เช่าห้องน้ำ/สุขา คิดเป็น  

ร้อยละ 4.5 ดังตารางที่ 22 

ตารางที่22 แสดงความสนใจและไม่สนใจในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากใบอนุญาตของ  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ลำดับ ทรัพย์สิน

ปัจจุบัน

ไม่จัดให้

บริการ

สนใจ/มีแผนการจัดเก็บรายได้

ในอนาคต

สนใจ

จัดเก็บ

ไม่สนใจ

จัดเก็บ
ไม่ตอบ

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

1 ให้เช่าเครื่องจักรกล 25 

(100) 

2 

(8.0) 

19 

(76.0) 

4 

(16.0) 

2 ให้เช่าตลาด 27 

(100) 

2 

(7.4) 

21 

(77.8) 

4 

(14.8) 

2 ให้เช่าท่าเทียบเรือ 27 

(100) 

2 

(7.4) 

20 

(74.1) 

5 

(18.5) 

3 ให้เช่าที่ตั้งวางขายของในตลาด 29 

(100) 

2 

(6.9) 

23 

(79.3) 

4 

(13.8) 

3 ให้เช่าเรือจักรยานน้ำ 29 

(100) 

2 

(6.9) 

22 

(75.9) 

5 

(17.2) 

4 ให้เช่าเขตทางหลวง 30 

(100) 

2 

(6.7) 

23 

(76.7) 

5 

(16.7) 

5 ให้เช่าห้องน้ำ/ สุขา 22 

(100) 

1 

(4.5) 

16 

(72.7) 

5 

(22.7) 

6 ให้เช่าร้านแผงลอย 27 

(100) 

1 

(3.7) 

22 

(81.5) 

4 

(14.8) 

7 ให้เช่าโรงฆ่าสัตว์ 29 

(100) 

1 

(3.4) 

23 

(79.3) 

5 

(17.2) 

8 ให้เช่าโรงมหรสพ 30 

(100) 

1 

(3.3) 

23 

(76.7) 

6 

(20.0) 

 

   ขณะที่เทศบาลส่วนใหญ่ก็ไม่สนใจจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการให้เช่าทรัพย์สิน  

ที่ปัจจุบันยังไม่ได้มีการจัดให้บริการ เช่นเดียวกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่มีเทศบาลบางส่วน

สนใจจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการให้เช่าทรัพย์สินที่ยังไม่ได้มีการจัดให้บริการ โดยเรียงตามลำดับห้า
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ลำดับแรกได้ ดังนี้ ลำดับที่หนึ่ง ให้เช่าตลาด คิดเป็นร้อยละ 20.4 ลำดับที่สอง คือ ให้เช่าร้านแผงลอย 

คิดเป็นร้อยละ 18.7 ลำดับที่สาม คือให้เช่าที่ตั้งวางขายของในตลาด คิดเป็นร้อยละ18.3 ลำดับที่สี่ 

คือ ให้เช่าโรงฆ่าสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 13.4 ลำดับที่ห้า คือ ให้เช่าที่ดิน คิดเป็นร้อยละ 14.2 ดังตาราง

ที่ 23 

ตารางที่23 แสดงความสนใจและไม่สนใจในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากใบอนุญาตของเทศบาล 

ลำดับ ทรัพย์สิน

ปัจจุบัน

ไม่จัดให้

บริการ

สนใจ/มีแผนการจัดเก็บรายได้

ในอนาคต

สนใจ

จัดเก็บ

ไม่สนใจ

จัดเก็บ
ไม่ตอบ

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

จำนวน

(ร้อยละ)

1 ให้เช่าตลาด 427 

(100) 

87 

(20.4) 

270 

(63.2) 

70 

(16.4) 

2 ให้เช่าร้านแผงลอย 423 

(100) 

79 

(18.7) 

272 

(64.3) 

72 

(17.0) 

3 ให้เช่าที่ตั้งวางขายของในตลาด 387 

(100) 

71 

(18.3) 

257 

(66.4) 

59 

(15.2) 

4 ให้เช่าโรงฆ่าสัตว์ 522 

(100) 

70 

(13.4) 

365 

(69.9) 

87 

(16.7) 

5 ให้เช่าที่ดิน 472 

(100) 

67 

(14.2) 

327 

69.3 

78 

16.5 

6 ให้เช่าห้องน้ำ/ สุขา 442 

(100) 

66 

(14.9) 

307 

(69.5) 

69 

(15.6) 

7 ให้เช่าห้องแถว/ อาคาร/ สถานที่ 393 

(100) 

58 

(14.8) 

278 

(70.7) 

57 

(14.5) 

8 ให้เช่าที่ฝากรถ 549 

(100) 

58 

(10.6) 

405 

(73.8) 

86 

(15.7) 

9 ให้เช่าเขตทางหลวง 551 

(100) 

54 

(9.8) 

408 

(74.0) 

89 

(16.2) 

10 ให้เช่าเครื่องจักรกล 535 

(100) 

53 

(9.9) 

397 

(74.2) 

85 

(15.9) 

11 ให้เช่าเรือจักรยานน้ำ 551 

(100) 

45 

(8.2) 

418 

(75.9) 

88 

(16.0) 

12 ให้เช่าท่าเทียบเรือ 545 

(100) 

41 

(7.5) 

416 

(76.3) 

88 

(16.1) 

13 ให้เช่าโรงมหรสพ 552 

(100) 

33 

(6.0) 

429 

(77.7) 

90 

(16.3) 
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   สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่ก็ไม่สนใจจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการให้

เช่าทรัพย์สินที่ปัจจุบันยังไม่ได้มีการจัดให้บริการเช่นกัน ขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน

สนใจจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการให้เช่าทรัพย์สินที่ปัจจุบันยังไม่ได้จัดให้บริการ โดยเรียงตามลำดับ  

ห้าลำดับแรกได้ ดังนี้ ลำดับที่หนึ่ง คือ ให้เช่าร้านแผงลอย คิดเป็นร้อยละ 26.2 รองลงมาลำดับที่สอง 

คือ ให้เช่าห้องแถว/อาคาร/สถานที่ (สนามกีฬา) คิดเป็นร้อยละ 23.7 ลำดับที่สามคือ ให้เช่าตลาด   

คิดเป็นร้อยละ 19.5 ลำดับที่สี่คือ ให้เช่าที่ดิน และ ให้เช่าที่วางขายของในตลาด คิดเป็นร้อยละ 17.5 

เท่ากัน ลำดับที่ห้าคือ ให้เช่าที่ฝากรถ คิดเป็นร้อยละ 16.7 ดังตารางที่ 24   

ตารางที่24แสดงความสนใจและไม่สนใจในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากใบอนุญาตของ  

องค์การบริหารส่วนตำบล 

ลำดับ ทรัพย์สิน

ปัจจุบัน
ไม่จัดให้
บริการ

สนใจ/มีแผนการจัดเก็บรายได้
ในอนาคต

สนใจ
จัดเก็บ

ไม่สนใจ
จัดเก็บ

ไม่ตอบ

จำนวน
(ร้อยละ)

จำนวน
(ร้อยละ)

จำนวน
(ร้อยละ)

จำนวน
(ร้อยละ)

1 ให้เช่าร้านแผงลอย 42 
(100) 

11 
(26.2) 

25 
(59.5) 

6 
(14.3) 

2 ให้เช่าห้องแถว/ อาคาร/ สถานที่ 
(สนามกีฬา) 

38 
(100) 

9 
(23.7) 

23 
(60.5) 

6 
(15.8) 

3 ให้เช่าตลาด 41 
(100) 

8 
(19.5) 

27 
(65.9) 

6 
(14.6) 

4 ให้เช่าที่ดิน 40 
(100) 

7 
(17.5) 

26 
(65.0) 

7 
(17.5) 

4 ให้เช่าที่ตั้งวางขายของในตลาด 40 
(100) 

7 
(17.5) 

27 
(67.5) 

6 
(15.0) 

5 ให้เช่าที่ฝากรถ 42 
(100) 

7 
(16.7) 

29 
(69.0) 

6 
(14.3) 

6 ให้เช่าโรงฆ่าสัตว์ 43 
(100) 

7 
(16.3) 

30 
(69.8) 

6 
(14.0) 

7 ให้เช่าเขตทางหลวง 43 
(100) 

7 
(16.3) 

30 
(69.8) 

6 
(14.0) 

8 ให้เช่าห้องน้ำ/ สุขา 40 
(100) 

6 
(15.0) 

30 
(75.0) 

4 
(10.0) 

9 ให้เช่าเครื่องจักรกล 41 
(100) 

4 
(9.8) 

32 
(78.0) 

5 
(12.2) 

10 ให้เช่าท่าเทียบเรือ 43 
(100) 

3 7 
.0 

34 
(79.1) 

6 
(14.0) 

11 ให้เช่าเรือจักรยานน้ำ 43 
(100) 

3 
(7.0) 

34 
(79.1) 

6 
(14.0) 

12 ให้เช่าโรงมหรสพ 43 
(100) 

3 
(7.0) 

34 
(79.1) 

6 
(14.0) 
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2.กิจการพาณิชย์

การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการดำเนิน

กิจการพาณิชย์ แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ดังนี้ 

= การดำเนินกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

=	ความสนใจในการดำเนินกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1การดำเนินกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.1.1 จำนวนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีด่ำเนนิและไมด่ำเนนิกจิการพาณชิย์

   การศกึษาวจิยัครัง้นีส้ำรวจวา่ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ดำเนนิกจิการพาณชิยห์รอืไม่ 

ผลการศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ จำนวน 389 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 51.7   

ไม่ได้ดำเนินกิจการพาณิชย์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 295 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 39.2 

ดำเนินกิจการพาณิชย์ ดังแผนภาพที่ 1           

แผนภาพที่1 แสดงจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินและไม่ดำเนินกิจการพาณิชย์           

   เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดส่วนใหญ่จำนวน 32 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 78 เทศบาลส่วนใหญ่จำนวน 318 แห่ง คิดเป็น

ร้อยละ 48.3 และองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่ จำนวน 39 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 73.6 ไม่ได้

ดำเนินกิจการพาณิชย์ ขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.2 

เทศบาล จำนวน 277 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.1และองค์การบริการส่วนตำบล จำนวน 12 แห่ง   

คิดเป็นร้อยละ 22.6 ดำเนินกิจการพาณิชย์ ดังแผนภาพที่ 2  
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แผนภาพที่2 แสดงจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทที่ดำเนินและไม่ดำเนิน  

กิจการพาณิชย์ 

2.1.2 กิจการพาณิชย์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

   การศึกษาวิจัยครั้งนี้สำรวจว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการพาณิชย์อะไร

บ้าง ผลการศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการพาณิชย์ประปามากที่สุด จำนวน 

169 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.4 รองลงมาลำดับสอง คือ ตลาด จำนวน 129 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 

17.1 ลำดับสาม คือ โรงฆ่าสัตว์ จำนวน 90 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12 ลำดับสี่ คือ โรงรับจำนำ จำนวน 

70 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.3 และลำดับห้า คือ บ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.7                 

ดังแผนภาพที่ 3 
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แผนภาพที่3แสดงกิจการพาณิชย์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ    

   เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเพียง 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14.6 ดำเนินกิจการพาณิชย์ โดยดำเนินกิจการพาณิชย์ตลาด 

ขนส่งมวลชน ศูนย์แสดงสินค้า  จำนวนกิจการละ 1 แห่งเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 2.4 ดังแผนภาพที่ 4            

แผนภาพที่4  แสดงกิจการพาณิชย์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการ              

   ขณะที่เทศบาลดำเนินกิจการพาณิชย์ประปามากที่สุด จำนวน 159 แห่ง คิดเป็น  

ร้อยละ 24.2 รองลงมาลำดับสอง คือ ตลาด จำนวน 125 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19 ลำดับสาม คือ   

โรงฆ่าสัตว์ จำนวน 90 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.7 ลำดับสี่ คือ โรงรับจำนำ จำนวน 69 คิดเป็นร้อยละ 

10.5 และลำดับห้า คือ บ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3 ดังแผนภาพที่ 5              
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แผนภาพที่5 แสดงกิจการพาณิชย์ที่เทศบาลดำเนินการ   

   สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินกิจการพาณิชย์ประปามากที่สุด จำนวน   

10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.9 รองลงมาลำดับสองคือ ตลาด จำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.8 

แผนภาพที่6 แสดงกิจการพาณิชย์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการ 
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2.2ความสนใจในการดำเนนิกจิการพาณชิยข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

2.2.1 จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจและไม่สนใจดำเนินกิจการ

พาณิชย์

   การศึกษาวิจัยครั้งนี้สำรวจว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสนใจหรือมีแผน  

ดำเนินกิจการพาณิชย์หรือไม่ ผลการศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ จำนวน   

369 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 49 ไม่สนใจดำเนินกิจการพาณิชย์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 

270 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 35.9 สนใจดำเนินกิจการพาณิชย์ ดังแผนภาพท่ี 7 

แผนภาพที่7 แสดงจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจและไม่สนใจดำเนินกิจการพาณิชย์ 

   เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดส่วนใหญ่ จำนวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 48.8 เทศบาลส่วนใหญ่ จำนวน 312 แห่ง   

คิดเป็นร้อยละ 47.4 และองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่ จำนวน 37 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 69.8 

ไม่สนใจดำเนินกิจการพาณิชย์ ขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 

39.0 เทศบาล จำนวน 239 แห่ง คิดเป็นร้อยละ36.3 และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 14 

แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.4 สนใจดำเนินกิจการพาณิชย์ ดังแผนภาพที่ 8           
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แผนภาพที่8 แสดงจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทที่สนใจและไม่สนใจดำเนิน

กิจการพาณิชย ์

2.2.2 กิจการพาณิชย์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนใจดำเนินการ

   การศึกษาวิจัยครั้งนี้สำรวจว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสนใจหรือมีแผน  

ดำเนินกิจการพาณิชย์อะไรบ้าง ผลการศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนใจ  

ดำเนินกิจการพาณิชย์ตลาดมากที่สุด จำนวน 100 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.3 รองลงมาลำดับสอง คือ 

โรงรับจำนำ จำนวน 97 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.9 ลำดับสาม คือ โรงฆ่าสัตว์ จำนวน 59 แห่ง   

คิดเป็นร้อยละ 7.8 ลำดับสี่ คือ ประปา จำนวน 53 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7 และลำดับห้า คือ บ่อบำบัด

น้ำเสีย จำนวน 44 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.8 ดังแผนภาพที่ 9 
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แผนภาพที่9 แสดงกิจการพาณิชย์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนใจดำเนินการ 

   เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสนใจดำเนินกิจการขนส่งมวลชนมากที่สุด จำนวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14.6 รองลงมา

ลำดับสองคือ คือ โรงรับจำนำและสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 3 แห่งเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 7.3 และ

ลำดับสาม คือ ผลิตไฟฟ้า จำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.9 ดังแผนภาพที่ 10           

แผนภาพที่10 แสดงกิจการพาณิชย์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสนใจดำเนินการ 
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เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา องคการบริหาร
สวนจังหวัดสนใจดําเนินกิจการขนสงมวลชนมากที่สุด จํานวน 6 แหง คิดเปนรอยละ 14.6 รองลงมา
ลําดับสองคือ คือ โรงรับจํานําและสถานที่ทองเที่ยว จํานวน 3 แหงเทากัน คิดเปนรอยละ 7.3 และลําดับ
สาม คือ ผลิตไฟฟา จํานวน 2 แหง คิดเปนรอยละ 4.9 ดังแผนภาพที่ 10 

 
แผนภาพท่ี 10 แสดงกิจการพาณิชยท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดสนใจดําเนินการ 
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   ขณะที่เทศบาลสนใจดำเนินกิจการพาณิชย์ตลาดมากที่สุด จำนวน 94 แห่ง คิดเป็น

ร้อยละ 14.3 รองลงมาลำดับสอง คือ โรงรับจำนำ จำนวน 89 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.5 ลำดับสาม 

คอื โรงฆา่สตัว ์จำนวน 56 แหง่ คดิเปน็รอ้ยละ 8.5 ลำดบัสี ่คอื ประปา จำนวน 49 แหง่ คดิเปน็รอ้ยละ 

7.4 และลำดับห้า คือ บ่อบำบัดนำเสีย จำนวน 42 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.4 ดังแผนภาพที่ 11           

แผนภาพที่11 แสดงกิจการพาณิชย์ที่เทศบาลสนใจดำเนินการ 

   สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลสนใจดำเนินกิจการพาณิชย์ตลาดและโรงรับจำนำ

มากที่สุด จำนวน 5 แห่งเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 9.4 รองลงมาลำดับสอง คือ ประปาและน้ำดื่ม จำนวน 

3 แห่งเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 5.7 ลำดับสาม คือ โรงฆ่าสัตว์ บ่อบำบัดน้ำเสีย ผลิตไฟฟ้า อินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูง และการให้เช่าพื้นที่ติดป้าย/โฆษณา จำนวน 2 แห่งเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 3.8   

ดังแผนภาพที่ 12           

แผนภาพที่12แสดงกิจการพาณิชย์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนใจดำเนินการ 
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3.การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่

การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการพัฒนา

เศรษฐกิจในพื้นที่ แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ดังนี้ 

= การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

= ความสนใจในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.1.1 จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินและไม่ดำเนินการพัฒนา

เศรษฐกิจในพื้นที่

   การศึกษาวิจัยครั้งนี้สำรวจว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ

ในพื้นที่หรือไม่ ผลการศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ จำนวน 273 แห่ง คิดเป็น

ร้อยละ 36.3 ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 269 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 35.7 ไม่ได้ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ดังแผนภาพที่ 13           

แผนภาพที่13 แสดงจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินและไม่ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ

ในพื้นที่   

   เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดส่วนใหญ่ จำนวน 22 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53.4 เทศบาล จำนวน 229 แห่ง คิดเป็น  

ร้อยละ 34.8 และองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่ จำนวน 22 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 41.5 ดำเนิน

การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.4 
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เทศบาลส่วนใหญ่ จำนวน 239 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.9 และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน   

20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37.7 ไม่ได้ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ดังแผนภาพที่ 15 

แผนภาพที่15แสดงจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทที่ดำเนินและไม่ดำเนินการ

พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที ่

3.1.2 การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   การศึกษาวิจัยครั้งนี้สำรวจว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ

ในพื้นที่ด้วยกิจกรรมอะไรบ้าง ผลการศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการพัฒนา

เศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยการวางระบบประปามากที่สุด จำนวน 131 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17.4 รองลงมา 

ลำดับสอง คือ การวางระบบไฟฟ้า จำนวน 77 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.2 ลำดับสาม คือ การสร้าง

ถนน/สะพาน จำนวน 62 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.2 ลำดับสี่ คือ การก่อสร้างอาคารต่างๆ จำนวน   

58 แหง่ คดิเปน็รอ้ยละ 7.7 และลำดบัหา้ คอื การขดุคลอง/ทำฝาย จำนวน 15 แหง่ คดิเปน็รอ้ยละ 2 

ดังแผนภาพที่ 16 



นวัตกรรมการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น �3�

แผนภาพที่16 แสดงกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยการสร้างถนน/สะพานมากที่สุด จำนวน 20 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 48.8 รองลงมาลำดับสอง คือ การขุดคลอง/ทำฝาย จำนวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.8 

ลำดับสามคือ การวางระบบประปา การสร้างอาคารต่างๆ และการวางระบบไฟฟ้า จำนวน 3 แห่ง  

เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 7.3 ดังแผนภาพที่ 17     

แผนภาพที่17 แสดงกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   ขณะที่เทศบาลดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยการวางระบบประปามากที่สุด 

จำนวน 114 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17.3 รองลงมาลำดับสอง คือ การวางระบบไฟฟ้า จำนวน 64 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 9.7 ลำดับสาม คือ การสร้างอาคารต่างๆ จำนวน 52 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.9 ลำดับสี่ 

คือ การสร้างถนน/สะพาน จำนวน 40 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.1 และลำดับห้า คือ การขุดคลองน้ำ/

ทำฝาย จำนวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.7 ดังแผนภาพที่ 18           

แผนภาพที่18 แสดงกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ของเทศบาล 

   สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยการ  

วางระบบประปามากที่สุด จำนวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.4 รองลงมาลำดับสอง คือ การวาง

ระบบไฟฟ้า จำนวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.9 ลำดับสาม คือ การสร้างอาคารต่างๆ จำนวน   

3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.7 ลำดับสี่ คือ การสร้างถนน/สะพาน จำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.8 

และลำดับห้า คือ การจัดให้มีลานจอดรถ จำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.9 ดังแผนภาพที่ 19 

แผนภาพที่19 แสดงกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
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3.2ความสนใจในการพฒันาเศรษฐกจิในพืน้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

3.2.1 จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจและไม่สนใจดำเนินการ

พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่

   การศึกษาวิจัยครั้งนี้ทำการสำรวจว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสนใจหรือ  

มีแผนการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่หรือไม่ ผลการศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ 

จำนวน 286 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 38.0 ไม่สนใจดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ขณะที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 198 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.3 สนใจดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ  

ในพื้นที่ ดังแผนภาพที่ 20 

แผนภาพที่20แสดงจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจและไม่สนใจดำเนินการพัฒนา

เศรษฐกิจในพื้นที่ 

   เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด จำนวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.8 สนใจดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ และ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนใหญ่ จำนวน12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 29.3 ไม่สนใจดำเนินการพัฒนา

เศรษฐกิจในพื้นที่ ขณะที่เทศบาลส่วนใหญ่ จำนวน 251 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 38.1 ไม่สนใจดำเนิน

การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ และเทศบาล จำนวน 169 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.7 สนใจดำเนินการ

พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่ จำนวน 23 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 

43.4 ไม่สนใจดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 18 แห่ง   

คิดเป็นร้อยละ 34.0 สนใจดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ดังแผนภาพที่ 21           
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แผนภาพที่21 แสดงจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทที่สนใจและไม่สนใจ  

ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ 

3.2.2 การพฒันาเศรษฐกจิในพืน้ทีท่ีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่สนใจดำเนนิการ

   การศึกษาวิจัยครั้งนี้สำรวจว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสนใจหรือมีแผนการ

พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยกิจกรรมใดบ้าง ผลการศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนใจ

ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยการวางระบบประปามากที่สุด จำนวน 91 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 

12.1 รองลงมาลำดับสอง คือ การสร้างอาคารต่างๆ จำนวน 58 แห่ง คิดเป็นจำนวนร้อยละ 7.7 

ลำดับสาม คือ การวางระบบไฟฟ้า จำนวน 36 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.8 ลำดับสี่ คือ การสร้างถนน/

สะพาน จำนวน 33 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.4 และลำดับห้า คือ การขุดคลอง/ทำฝาย จำนวน 9 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 1.2 ดังแผนภาพที่ 22           

แผนภาพที่22 แสดงกจิกรรมการพฒันาเศรษฐกจิในพืน้ทีท่ีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่สนใจดำเนนิการ 
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   เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสนใจดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยการสร้างถนน/สะพานมากที่สุด จำนวน   

7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17.1 รองลงมาลำดับสอง คือ การสร้างอาคารและการขุดคลอง/ทำฝาย 

จำนวน 2 แห่งเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 4.9 และลำดับสาม คือ การวางระบบประปาและการวางระบบ

ไฟฟ้า จำนวน 1 แห่งเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 2.4 ดังแผนภาพที่ 23           

แผนภาพที่23แสดงกจิกรรมการพฒันาเศรษฐกจิในพืน้ทีท่ีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสนใจดำเนนิการ 

   ขณะที่เทศบาลสนใจดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยการวางระบบประปา  

มากที่สุด จำนวน 83 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.5 รองลงมาลำดับสอง คือ การสร้างอาคาร จำนวน   

54 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.2 ลำดับสาม คือ การวางระบบไฟฟ้า จำนวน 34 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.2 

ลำดับสี่ คือ การสร้างถนน/สะพาน จำนวน 22 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.3 และลำดับห้า คือ การพัฒนา

พื้นที่รกร้างและการขุดคลอง/ทำฝาย จำนวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.9 ดังแผนภาพที่ 24         

แผนภาพที่24กิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เทศบาลสนใจดำเนินการ 
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   สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลสนใจดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยการ

วางระบบประปามากที่สุด จำนวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.2 รองลงมาลำดับสอง คือ การขุดคลอง/

ทำฝาย/ จำนวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.5 ลำดับสาม คือ การสร้างอาคาร จำนวน 2 แห่ง คิดเป็น

ร้อยละ 3.8 ลำดับสี ่คือ การวางระบบไฟฟ้าและการจัดให้มีลานจอดรถ จำนวน 1 เท่ากัน คิดเป็น  

ร้อยละ 1.9 ดังแผนภาพที่ 25 

แผนภาพที่25แสดงกจิกรรมการพฒันาเศรษฐกจิในพืน้ทีท่ีอ่งคก์ารบรหิารสว่นตำบลสนใจดำเนนิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�.การกู้ยืมเงินและการจำหน่ายพันธบัตร

การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการกู้ยืมเงินและ

การจำหน่ายพันธบัตร แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ดังนี้ 

= การกู้ยืมเงินและการจำหน่ายพันธบัตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

= ความสนใจในการกู้ยืมเงินและการจำหน่ายพันธบัตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

�.1การกู้ยืมเงินและการจำหน่ายพันธบัตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.1.1 จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กู้ยืมเงินและไม่กู้ยืมเงิน

   การศึกษาวิจัยครั้งนี้สำรวจว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกู้ยืมเงินหรือไม่   

ผลการศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ จำนวน 402 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53.4 

ไมม่กีารกูย้มืเงนิ และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ จำนวน 351 แหง่ คดิเปน็รอ้ยละ 46.6 มกีารกูย้มืเงนิ 

ดังแผนภาพที่ 26 
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แผนภูมิที่26 แสดงจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กู้ยืมเงินและไม่กู้ยืมเงิน  

   เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดส่วนใหญ่จำนวน 27 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 65.9 มีการกู้ยืมเงิน และองค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัด จำนวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 35.1 ไม่มีการกู้ยืมเงิน ขณะที่เทศบาลส่วนใหญ่ จำนวน 

341 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 51.8 ไม่มีการกู้ยืมเงิน และเทศบาล จำนวน 317 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 

48.2 มีการกู้ยืมเงิน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่ จำนวน 47 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.5 

ไม่มีการกู้ยืมเงิน และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.5 มีการกู้ยืมเงิน 

ดังแผนภาพที่ 27           
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แผนภาพที่27แสดงจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทที่กู้ยืมและไม่กู้ยืมเงิน 

   นอกจากนี้ การศึกษาวิจัยยังสำรวจว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจำหน่าย

พันธบัตรหรือไม่ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด จำนวน 753 แห่ง   

คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่ได้จำหน่าย ดังแผนภาพที่ 28 

แผนภาพที่28 แสดงจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำหน่ายและไม่จำหน่ายพันธบัตร 
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   เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดทั้งหมด จำนวน 41 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่ได้จำหน่ายพันธบัตร ขณะที่เทศบาล

ทั้งหมด จำนวน 513 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100และองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด จำนวน   

53 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่ได้จำหน่ายพันธบัตร ดังแผนภาพที่ 29 

แผนภูมิที่29 แสดงจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทที่จำหน่ายและไม่จำหน่าย

พันธบัตร 

4.1.2 แหล่งกู้ยืมเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   การศึกษาวิจัยครั้งนี้สำรวจว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้ยืมเงินจากแหล่งใดบ้าง 

ผลการศึกษาพบว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการท้องถิ่นมากที่สุด 

จำนวน 173 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23 รองลงมาลำดับสอง คือ สถาบันการเงินหรือธนาคาร จำนวน 

136 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.1 ลำดับสาม คือ กระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคล จำนวน 

5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.7 และลำดับสี่ คือ ต่างประเทศหรือองค์การต่างประเทศ จำนวน 1 แห่ง   

คิดเป็นร้อยละ 0.1 ดังแผนภาพที่ 30           
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แผนภาพที่30 แสดงแหล่งกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือธนาคารมากที่สุด จำนวน 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 39 

รองลงมาลำดับสอง คือ กองทุนส่งเสริมกิจการท้องถิ่น จำนวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 29.3   

ลำดับสาม คือ กระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคล จำนวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.1   

ดังแผนภาพที่ 31            

แผนภาพที่31แสดงแหล่งกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

   ขณะที่เทศบาลกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการท้องถิ่นมากที่สุด จำนวน 161 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 24.5 รองลงมาลำดับสอง คือ สถาบันการเงินหรือธนาคาร จำนวน 120 แห่ง คิดเป็น

ร้อยละ 18.2 และลำดับสาม คือ กระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคล จำนวน 3 แห่ง คิดเป็น

ร้อยละ 0.5 ดังแผนภาพที่ 32           
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แผนภาพที่32 แสดงแหล่งกู้ยืมเงินของเทศบาล 

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่มีองค์การบริหารส่วนตำบลใดระบุถึงแหล่งกู้ยืม 

4.1.4 ความสนใจในการกูย้มืเงนิและการจำหนา่ยพนัธบตัรขององคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

   การศึกษาวิจัยครั้งนี้สำรวจว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสนใจหรือมีแผนการ

ในการกู้ยืมเงินและการจำหน่ายพันธบัตรหรือไม่ ผลการศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ส่วนใหญ่ จำนวน 490 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 65.1 ไม่สนใจกู้ยืมเงินและจำหน่ายพันธบัตร ขณะที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 171 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.7 สนใจกู้ยืมเงิน และองค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ จำนวน 5 แหง่ คดิเปน็รอ้ยละ 0.7 สนใจการจำหนา่ยพนัธบตัร ดงัแผนภาพที ่33          

แผนภาพที่33 แสดงจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจและไม่สนใจการกู้ยืมเงิน 
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         เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดส่วนใหญ่ จำนวน 21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 51.2 ไม่สนใจกู้ยืมเงินและจำหน่ายพันธบัตร

ขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 29.3 สนใจกู้ยืมเงินและองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.4 สนใจการจำหน่ายพันธบัตร ดังแผนภาพที่ 34          

แผนภาพที่34แสดงจำนวนองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่สนใจและไม่สนใจการกู้ยืมเงิน 

ขณะที่เทศบาลส่วนใหญ่ จำนวน 424 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 64.4 ไม่สนใจกู้ยืมเงินและจำหน่าย

พันธบัตรเทศบาล จำนวน 159 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.2 สนใจกู้ยืมเงินและเทศบาล จำนวน 1 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 0.2 สนใจการจำหน่ายพันธบัตร ดังแผนภาพที่ 35          

แผนภาพที่35แสดงจำนวนเทศบาลที่สนใจและไม่สนใจการกู้ยืมเงิน 
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   สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่ จำนวน 45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 84.9   

ไม่สนใจกู้ยืมเงินและจำหน่ายพันธบัตร องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.8 

สนใจการจำหน่ายพันธบัตร และไม่มีองค์การบริหารส่วนตำบลใดสนใจการกู้ยืมเงิน ดังแผนภาพที่ 36           

แผนภาพที่36 แสดงจำนวนองค์การบริหารส่วนตำบลที่สนใจและไม่สนใจการกู้ยืมเงิน 

               

�.ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนารายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การศึกษาวิจัยครั้งนี้สำรวจว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบปัญหาและอุปสรรคใดบ้างใน

การพัฒนารายได้จากแหล่งรายได้ที่ไม่ใช่ภาษี ผลการศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบ

ปัญหาและอุปสรรคในการขาดองค์ความรู้ที่เป็นแนวทางการพัฒนารายได้มากที่สุด จำนวน 419 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 55.6 รองลงมาลำดับสอง คือ กฎหมาย/ระเบียบไม่เปิดช่องทางในการพัฒนารายได้

จากแหล่งรายได้ที่ไม่ใช่ภาษี จำนวน 316 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42 ลำดับสาม คือ ทัศนคติของ  

หน่วยงานที่กำกับดูแลตรวจสอบไม่สนับสนุนการพัฒนารายได้จากแหล่งรายได้ที่ไม่ใช่ภาษี จำนวน 

206 แห่ง คิดเป็น 27.4 และลำดับสี ่คือ วิสัยทัศน์ผู้บริหารท้องถิ่นไม่มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนารายได้

จากแหล่งรายได้ที่ไม่ใช่ภาษี จำนวน 153 แห่ง คิดเป็น 20.3 ดังแผนภาพที่ 37        
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แผนภาพที่37 แสดงปัญหาอุปสรรคในการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า องค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัดประสบปัญหาและอุปสรรคที่กฎหมาย/ระเบียบไม่เปิดช่องทางในการพัฒนารายได้จาก

แหล่งรายได้ที่ไม่ใช่ภาษี จำนวน 29 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70.7 รองลงมาลำดับสอง คือ การขาด  

องค์ความรู้ที่เป็นแนวทางการพัฒนารายได้ จำนวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 48.8 ลำดับสาม คือ 

ทัศนคติของหน่วยงานที่กำกับดูแลตรวจสอบไม่สนับสนุนการพัฒนารายได้จากแหล่งรายได้ที่ไม่ใช่

ภาษี จำนวน 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.7 และลำดับสี่ คือ วิสัยทัศน์ผู้บริหารท้องถิ่นไม่มุ่งเน้นเรื่อง

การพัฒนารายได้จากแหล่งรายได้ที่ไม่ใช่ภาษี จำนวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14.6 ดังแผนภาพที่ 38        

แผนภาพที่38 แสดงปัญหาอุปสรรคในการพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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ขณะที่เทศบาลประสบปัญหาและอุปสรรคในการขาดองค์ความรู้ที่เป็นแนวทางการพัฒนา  

รายได้มากที่สุด จำนวน 371 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 56.4 รองลงมาลำดับสอง คือ กฎหมาย/ระเบียบ

ไม่เปิดช่องทางในการพัฒนารายได้จากแหล่งรายได้ที่ไม่ใช่ภาษี จำนวน 264 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 

40.2 ลำดับสาม คือ ทัศนคติของหน่วยงานที่กำกับดูแลและตรวจสอบไม่สนับสนุนการพัฒนารายได้

จากแหล่งรายได้ที่ไม่ใช่ภาษี จำนวน 178 แห่ง คิดเป็น 27.1 และลำดับสี่ คือ วิสัยทัศน์ผู้บริหาร  

ท้องถิ่นไม่มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนารายได้จากแหล่งรายได้ที่ไม่ใช่ภาษี จำนวน 136 แห่ง คิดเป็น 20.7 

ดังแผนภาพที่ 39        

แผนภาพที่39 แสดงปัญหาอุปสรรคในการพัฒนารายได้ของเทศบาล      

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลประสบปัญหาและอุปสรรคในการขาดองค์ความรู้ที่เป็น

แนวทางการพัฒนารายได้มากที่สุด จำนวน 28 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 52.8 รองลงมาลำดับสอง คือ 

กฎหมาย/ระเบียบไม่เปิดช่องทางในการพัฒนารายได้จากแหล่งรายได้ที่ไม่ใช่ภาษี จำนวน 22 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 41.5 ลำดับสาม คือ ทัศนคติของหน่วยงานที่กำกับดูแลและตรวจสอบไม่สนับสนุนการ

พัฒนารายได้จากแหล่งรายได้ที่ไม่ใช่ภาษี จำนวน 15 แห่ง คิดเป็น 28.3 และลำดับสี่ คือ วิสัยทัศน์  

ผู้บริหารท้องถิ่นไม่มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนารายได้จากแหล่งรายได้ที่ไม่ใช่ภาษี จำนวน 11 แห่ง คิดเป็น 

20.8 ดังแผนภาพที่ 40        
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แผนภาพที่40 แสดงปัญหาอุปสรรคในการพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
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ภาคผนวกของบทที่2
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะ

(UserCharges)





ภาคผนวกบทที่2-1

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มท0808.3/680

ลงวันที่26มกราคม2554

เรื่องหารือเกี่ยวกับการกระทำกิจการตัวแทนบริการชำระค่าสินค้าและบริการ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีหนังสือถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอหารือ

ว่าเทศบาลเมืองอโยธยามีความประสงค์จะจัดทำโครงการเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยเป็น

ตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ เช่น ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าสินเชื่อ 

ตลอดจนการจำหน่ายตั๋วหรือบัตรผ่านเข้าชมงานต่างๆ โดยบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส 

จำกัด จะมอบให้เทศบาลเป็นตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและบริการดังกล่าว โดยคิดค่า

ธรรมเนียมในการให้บริการติดตั้งจุดรับบริการในอัตรา 10,000 บาท ต่อปี ซึ่งเทศบาล  

จะได้รับค่าตอบแทนการชำระค่าสินค้าและบริการในอัตรา 5 บาท ต่อ 1 รายการ และ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมนั้น เทศบาล  

เมืองอโยธยาสามารถดำเนินการได้เฉพาะในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่และภารกิจของ

หน่วยงานภายนอกที่ต่อเนื่องจากภารกิจของเทศบาล เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า   

ค่าโทรศัพท์ แต่กรณีการรับเป็นตัวแทนรับชำระสินค้าและบริการ เช่น บัตรเครดิต   

ค่าสินเชื่อ โดยเสียค่าใช้จ่ายให้กับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน 

ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลจึงไม่สามารถที่จะดำเนินการในส่วนดังกล่าวได้ จึงขอ

หารือว่าความเห็นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกต้องหรือไม่ หรือมีแนวทางปฏิบัติใน

เรื่องนี้อย่างไร 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พิจารณาข้อเท็จจริงมาประกอบกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แล้วเห็นว่า ไม่มีบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) 

พ.ศ.2552 มาตรา 50 มาตรา 53 และมาตรา 54 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน  

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ซึ่งเป็นกฎหมาย  

ที่บัญญัติอำนาจและหน้าที่ของเทศบาล รวมทั้งกฎหมายอื่นใด ได้บัญญัติให้เทศบาลมีอำนาจและ

หน้าที่ที่จะกระทำการเป็นตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆจากบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส 

จำกัด ได้ ดังนั้น การที่เทศบาลเมืองอโยธยาประสงค์จะจัดทำโครงการเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยเป็น

ตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและบริการ ตลอดจนการจำหน่ายตั๋วหรือบัตรผ่านเข้าชมงานต่างๆ จึงไม่อยู่

ในอำนาจและหน้าที่ของเทศบาล 

อนึ่ง กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เคยแจ้งให้จังหวัดแนะนำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อให้บริการประชาชน โดยเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล 

แนะนำให้กับประชาชนในการดำเนินการขออนุญาต ขออนุมัติของหน่วยงานภายในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน การให้

บริการ แนะนำกรอกแบบคำขอ คำร้อง การตรวจสอบเอกสารต่างๆ ตามภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการให้

บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการให้บริการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก 

เช่น หากมีการขออนุญาตก่อสร้างบ้านอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นก็อาจรับเรื่องการขออนุญาตใช้น้ำประปา โทรศัพท์ เพื่อส่งไปให้หน่วยงาน

เจ้าของเรื่องดังกล่าวดำเนินต่อไป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว 1105 ลงวันที่ 

29 มีนาคม 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 08924/ว544 ลงวันที่ 16 

มีนาคม 2548 ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถแนะนำเทศบาลเมืองอโยธยาให้นำแนวทาง  

ดังกล่าวมาใช้ในการบริการประชาชนได้ 

 

 

 

 



นวัตกรรมการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ���

ภาคผนวกบทที่2-2

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มท0804.3/2659ลงวันที่10มีนาคม2552

เรื่องขอหารือแนวปฏิบัติการจัดตั้ง“ศูนย์อบต.แม่ข้าวต้มเซอร์วิส”

จังหวัดเชียงรายได้มีหนังสือถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอหารือเกี่ยวกับการตั้ง   

“ศูนย์ อบต.แม่ข้าวต้มเซอร์วิส” ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย   

เพื่อรับชำระค่าบริการต่างๆ โดยขอรับอนุญาตจากบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด มีวัตถุประสงค์ให้

ประชาชนมีความสะดวกเพิ่มช่องทางในการบริการประชาชนที่ดี ลดระยะทาง เวลา ค่าใช้จ่ายของ

ประชาชนที่จะต้องเดินทางไปยังตัวจังหวัดในการชำระค่าบริการด้านต่างๆ ซึ่งเป็นกิจการที่ไม่ได้จัดตั้ง

ขึ้นเพื่อแสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด และจังหวัดเชียงรายมีความเห็นว่า การดำเนินการกิจการดังกล่าว

มีลักษณะเป็นการเช่าช่วงสิทธิรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการที่บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด   

มีสิทธิให้บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ มาดำเนินการเพื่อหารายได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล 

เป็นการเข้าข่ายการประกอบกิจการพาณิชย์โดยมีการลงทุนเพื่อหวังประโยชน์ตอบแทน มิได้เป็นการ

เข้าจัดบริการสาธารณะโดยปราศจากภาระผูกพัน และอาจเป็นการประกอบกิจการที่มีลักษณะแข่งขัน

กับเอกชนตามมาตรา 84 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงขอ

หารือว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้มจะจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวได้หรือไม่ และหากสามารถทำได้มี

แนวทางปฏิบัติอย่างไร 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พิจารณาข้อเท็จจริงประกอบกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

เห็นว่า ไม่มีบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หรือกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้การจัดตั้ ง   

“ศูนย์ อบต.แม่ข้าวต้มเซอร์วิส” เพื่อรับชำระค่าบริการต่างๆ อันได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา   

ค่าโทรศัพท์ บัตรเครดิต ดังกล่าว เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแต่อย่างใด 
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ภาคผนวกบทที่2-3

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง การออกข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อกำหนดค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ

 จากนักท่องเที่ยว

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ที่ นร o1o6/19o46 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 

2546 ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหารือ

ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการออกข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง และองค์การ

บริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ จังหวัดตราด ในเรื่องการจัดหารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดย

การออกข้อบังคับตำบลเพื่อกำหนดค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากนักท่องเที่ยว ในอัตราคนละ 2o บาท 

เป็นค่าบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมในด้านการจัดขยะมูลฝอย การบำรุงรักษาป่าไม้ ทะเล ชายหาด และ  

สิง่แวดลอ้มอืน่ๆ โดยเหน็วา่ องคก์ารบรหิารสว่นตำบลสามารถออกขอ้บงัคบัตำบลได ้โดยอาศยัอำนาจ 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (24)  มาตรา 23 (19) ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กร

บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 มาตรา 71 วรรคหนึ่ง และมาตรา 82 (4) ความเห็นของ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถูกต้องหรือไม่ อย่างไร 

สำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัญหาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นกรณี

เกี่ยวกับอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลในการออกข้อบังคับตำบลโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ตามที่

กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 

2537 ซึ่งยังไม่มีแนวทางปฏิบัติไว้ และจะเป็นประโยชน์และแนวทางในการออกข้อบังคับขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่นๆ ด้วย จึงขอหารือปัญหาดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าว ประกอบกับได้รับฟังคำ

ชี้แจงจากผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี  (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) ผู้แทนกระทรวง

มหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง และผู้แทน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้  แล้วเห็นว่า แม้มาตรา 71 วรรคหนึ่ง 1 แห่งพระราชบัญญัติ  

สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 จะบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออก

ข้อบัญญัติเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่   

  ส่งพร้อมหนังสือ ที่ นร o9o1/1273 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2546  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถึง

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 1  มาตรา 71 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การ

บริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

  ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับ

เกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น  

ฯลฯ                                  ฯลฯ 
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โดยจะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บได้ก็ตาม แต่ในการที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนั้น จะต้อง

เป็นกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดบริการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ผู้เสียค่าธรรมเนียม และผู้เสีย

ค่าธรรมเนียมได้รับประโยชน์จากบริการนั้นโดยตรง อันเป็นหลักการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตาม

กฎหมายตา่งๆ ทีใ่ชบ้งัคบัอยูใ่นปจัจบุนั และหลกัการนีก้ไ็ดน้ำไปกำหนดอยา่งชดัเจนในพระราชบญัญตั ิ

กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 23 

(19) 2 ที่บัญญัติว่า องค์การบริหารส่วนตำบลจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ จะต้องเป็นกรณีที่เรียก

เก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่จัดให้มีขึ้น ฉะนั้น การที่องค์การบริหาร  

ส่วนตำบลเกาะช้างและองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้จะอาศัยอำนาจหน้าที่ในการบำรุงรักษา

สิ่งแวดล้อมตามที่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ มาตรา 67 (7) 3  หรือ

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 

16 (24) 4  ให้อำนาจไว้เพื่อออกข้อบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากนักท่องเที่ยว โดย  

อ้างว่าเพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมในด้านการกำจัดขยะมูลฝอยฯ นั้น ย่อมจะเห็นได้ว่า เป็นการ

ขัดต่อหลักการการจัดเก็บค่าธรรมเนียมข้างต้น เพราะนักท่องเที่ยวมิใช่ผู้ได้รับบริการหรือประโยชน์

จากการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่งโดยตรงแต่ประการใด   

หากแต่ตามความเป็นจริงประชาชนและผู้ประกอบการให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่อยู่ในองค์การ

บริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ทั้งในด้าน

สุขลักษณะของผู้อยู่อาศัย และประโยชน์จากการส่งเสริมการท่องเที่ยว อันจะมีผลเป็นการสร้างรายได้

ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลมากขึ้นตามไปด้วย  

นอกจากนี้ การจัดเก็บรายได้ในลักษณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองประสงค์จะดำเนินการนั้น   

มีลักษณะเป็นการเรียกเก็บภาษีจากนักท่องเที่ยว ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีอำนาจกระทำได้ 

เว้นแต่จะมีกฎหมายให้อำนาจไว้เป็นการเฉพาะเท่านั้น 

 2  มาตรา 23  เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และ

เงินรายได้ดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ                                  ฯลฯ 

  (19) ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่จัดให้มีขึ้น 

ฯลฯ                                  ฯลฯ 
 3  มาตรา 67  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วน

ตำบล ดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ                                  ฯลฯ 

  (7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ฯลฯ                                  ฯลฯ 

 4  มาตรา 16  ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ

บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

ฯลฯ                                  ฯลฯ 

  (24)  การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ฯลฯ                                  ฯลฯ 
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ด้วยเหตุผลดังกล่าว การที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างและองค์การบริหารส่วนตำบล

เกาะช้างใต้จะดำเนินการออกข้อบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมเพื่อเรียกเก็บจากนักท่องเที่ยว  

ในลักษณะนี้ จึงไม่อาจกระทำได้ 

 

       (ลงชื่อ)        พรทิพย์  จาละ 

(นางสาวพรทิพย์   จาละ) 

รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

รักษาราชการแทน  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ 

ธันวาคม 2546 
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ภาคผนวกบทที่2-�
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรื่องหารือการจัดเก็บขยะในชุมชน

  

เรื่อง    หารือการจัดเก็บขยะในชุมชน 

เรียน   ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 

อ้างอิง   หนังสือจังหวัดลำพูน ที่ ลพ oo37.4/1o727 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 

 ตามที่จังหวัดลำพูนได้มีหนังสือถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอหารือเกี่ยวกับการจัด

เก็บขยะในชุมชน กรณีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จังหวัดเชียงใหม่) ได้ตรวจสอบ

งบการเงินของเทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าขาง และได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บ

ขยะของเทศบาลตำบลม่วงน้อยว่า เทศบาลตำบลม่วงน้อยได้ใช้วิธีขายถุงดำที่มีตราขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแทนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ

การจัดเก็บขยะเฉพาะที่ใส่ไว้ในถุงดำที่มีตราขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการดำเนินการ  

ที่ไม่ถูกต้องตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ซึ่งจังหวัดลำพูนมีความเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

กับความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จังหวัดเชียงใหม่) จึงขอหารือว่า   

ความเห็นดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ นั้น 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พิจารณาข้อเท็จจริงประกอบกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แล้วมีความเห็นว่า พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 

มาตรา 5o (3) ได้กำหนดให้เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลในการกำจัดมูลฝอยและ  

สิ่งปฏิกูล แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย และในการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลนั้น   

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255o มาตรา 18 

วรรคหนึ่ง กำหนดว่าการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็น

อำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น และมาตรา 2o กำหนดว่า เพื่อกำหนดในการรักษาความสะอาด

และการจัดระเบียบในการเก็บขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออก

ข้อกำหนดของท้องถิ่นดังต่อไปนี้กล่าวคือ (4) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการของ

ราชการส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลอื่นที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดำเนินการแทน ในการเก็บ ขน หรือ

กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ การจะกำหนดอัตราค่า

ธรรมเนียมการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องด้วย  

สุขลักษณะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

 ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวแล้วเห็นว่า เทศบาลตำบลม่วงน้อย

มีหน้าที่ต้องทำในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตเทศบาล จะละเว้นไม่เก็บ ขน 

และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลม่วงน้อยมิได้ และตามมาตรา 2o (4) ได้ให้

เทศบาลตำบลม่วงน้อยออกเทศบัญญัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการดังกล่าว เทศบาล

ตำบลม่วงน้อยจึงต้องจัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตาม

วิธีที่กฎหมายกำหนดไว้ การกำหนดให้ประชาชนต้องซื้อถุงขยะที่มีตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบล
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ม่วงน้อยเพื่อใส่ขยะหรือสิ่งปฏิกูลแทนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนด และหากไม่ใช้

ถุงใส่ขยะดังกล่าว เทศบาลตำบลม่วงน้อยจะไม่เก็บขยะหรือสิ่งปฏิกูลให้ เป็นการปฏิบัติไม่ชอบด้วย

กฎหมาย 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(นายขวัญชัยวงศ์นิติกร)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่องการให้เอกชนจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ในทางหลวงหรือที่สาธารณะแทน

 เทศบาล

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ไดม้หีนงัสอื ที ่มท 0804.4/63719 ลงวนัที ่17 พฤศจกิายน 

2549 ถึงสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดขอนแก่น  

ได้หารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวกับการที่ เทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาล  

นครขอนแก่นจะให้เอกชนจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยอนยนตร์ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอด

ยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 แทนเทศบาลได้หรือไม่ อย่างไร โดยเทศบาล  

นครพิษณุโลกได้หารือไปยังจังหวัดพิษณุโลกเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการให้เอกชนดำเนินการ  

จัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ตามเทศบัญญัติเทศบาลนครพิษณุโลก เรื่อง จัดระเบียบการจอด

ยานยนตร์ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก พ.ศ. 2543 โดยจะกำหนดบริเวณที่จอดยานยนตร์มิให้  

ซ้ำซ้อนกับบริเวณที่จอดยานยนตร์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลจัดเก็บ และในส่วนของขั้นตอน

และวิธีการในการดำเนินการดังกล่าวจะถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหา

ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 โดยอนุโลมได้หรือไม่ ซึ่งจังหวัด

พิษณุโลกเห็นว่า เทศบาลสามารถให้เอกชนดำเนินการเช่นนั้นได้ ถ้าหากมีลักษณะเป็นการจัดหา  

ผลประโยชน์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว 

ส่วนเทศบาลนครขอนแก่นหารือจังหวัดขอนแก่นว่า เทศบาลจะสามารถมอบให้เอกชนจัด

ระเบียบการจอดยานยนตร์และจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้หรือไม่ ซึ่งจังหวัด

ขอนแก่นเห็นว่า ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและ

สุขาภิบาลฯ กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจตราเทศบัญญัติเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบการจอด  

ยานยนตร์ และเทศบาลสามารถมอบให้เอกชนดำเนินการแทนได้ตามมาตรา 16 (3) และมาตรา 22 

แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นฯ แต่เนื่องจากไม่ปรากฏแนวทางปฏิบัติหรือกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขในการดำเนินการเช่นนั้น จึงหารือว่าความเห็นของจังหวัดถูกต้องหรือไม่ และมีหลักเกณฑ์และ

วิธีการอย่างไร 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาข้อหารือของจังหวัดทั้งสองแห่งแล้ว เห็นว่าเทศบาล

อาศัยอำนาจตามาตรา 4 (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและ

สุขาภิบาลฯ ในการตราเทศบัญญัติเพื่อกำหนดวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อประโยชน์ในการจัด

ระเบียบการจอดยานยนตร์ โดยกำหนดให้เอกชนจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์แทนเทศบาลได้ 

โดยเทศบาลอาจดำเนินการให้เอกชนจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์โดยการประมูลการให้

  ส่งพร้อมหนังสือที่ นร 0901/0182 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

มีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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สัมปทาน หรือการจ้างเหมาตามความในมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

แต่เทศบาลไม่อาจอาศัยมาตรา 22 และมาตรา 29 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ  

ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ มอบให้เอกชนจัดเก็บค่าธรรมเนียม

จอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลแทนเทศบาลได้ เนื่องจากมาตรา 22 บัญญัติว่า องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้เอกชนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แทนได้ แต่บทบัญญัติดังกล่าว  

ไม่ครอบคลุมถึงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย ส่วนมาตรา 29 วรรคสาม บัญญัติให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น จัดเก็บ

ภาษอีากร คา่ธรรมเนยีม คา่ใบอนญุาต คา่ตอบแทน หรอืรายไดอ้ืน่ใด เพือ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

นั้นก็ได้ โดยไม่มีกำหนดให้มอบให้เอกชนจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย เทศบาลจึงไม่อาจอาศัย

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ   

มอบให้เอกชนจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถยนต์ในทางหลวงหรือที่สาธารณะแทนเทศบาลได้ 

เนื่องจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นเป็นประเด็นปัญหาสำคัญจึงหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา 

พร้อมขอคำแนะนำเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป  

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) พิจารณาข้อหารือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

และได้รับฟังข้อเท็จจริงจากผู้แทนกระทรวงการคลัง (สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ผู้แทนกระทรวงการคลัง (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) ผู้แทน

กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ผู้แทนเทศบาลนครพิษณุโลก และผู้แทน

เทศบาลนครขอนแก่น เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและ

สุขาภิบาล พ.ศ.2503 เป็นกฎหมายที่กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเกี่ยวกับการจัดระเบียบการ

จอดยานยนตร์ไว้เป็นการเฉพาะ โดยมาตรา 4 5 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้เทศบาล  

มีอำนาจตราเทศบัญญัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ และวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมจอด

ยานยนตร์ ประกอบกับมาตรา 5 6 และมาตรา 6 (2) 7 ได้กำหนดบุคคลผู้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มี

 5 มาตรา 4 ให้เทศบาลมีอำนาจตราเทศบัญญัติและให้สุขาภิบาลมีอำนาจตราข้อบังคับสุขาภิบาลเพื่อประโยชน์  

ในการจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ดังต่อไปนี้ 

  (1) กำหนดและจัดให้มีที่จอดรถยนต์ในทางหลวงหรือในที่สาธารณะสำหรับยานยนตร์แต่ละชนิดหรือประเภท 

  (2) กำหนดระเบียบการจอดยานยนตร์ในที่จอดยานยนตร์ 

  (3) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง 

  (4) กำหนดระยะเวลาจอดยายนตร์ ระยะเวลาที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม วิธีการเก็บค่าธรรมเนียมและการยกเว้น

ค่าธรรมเนียม 

 6 มาตรา 5 ให้บุคคลต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อปฏิบัติการภายในเขตอำนาจหน้าที่

ของตน 

  (1) นายกเทศมนตรี และประธานกรรมการสุขาภิบาล 

  (2) พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการจราจรตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 

  (3) พนักงานเทศบาลซึ่งคณะเทศมนตรีแต่งตั้ง และพนักงานสุขาภิบาลซึ่งคณะกรรมการสุขาภิบาลแต่งตั้ง 

 7 มาตรา 6 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ ดังต่อไปนี้ 



นวัตกรรมการพัฒนารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ���

อำนาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ไว้แล้ว จึงเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนว่า ผู้ที่มี

อำนาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ตามพระราชบัญญัตินี้มีผู้ใดบ้าง และหากมีผู้ไม่ปฏิบัติ

ตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้กำหนดบทลงโทษไว้ในมาตรา 8 8 ดังนั้น การเรียกเก็บค่า

ธรรมเนียมจอดยานยนตร์ในกรณีนี้จึงเป็นอำนาจของรัฐ ซึ่งเมื่อมิได้มีบทบัญญัติของกฎหมายใด

กำหนดให้เทศบาลสามารถแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม  

จอดยานยนตร์แทนเทศบาลได้ เทศบาลจึงไม่อาจมอบให้เอกชนใช้อำนาจของรัฐดำเนินการจัดเก็บ  

ค่าธรรมเนียมแทนเทศบาลได้   

ส่วนการที่ เทศบาลจะอาศัยอำนาจตามมาตรา 22 9 และมาตรา 29 วรรคสาม 10 แห่ง  

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ   

มอบให้เอกชนจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์แทนเทศบาลนั้น เห็นว่า แม้มาตรา 22 ซึ่งบัญญัติ

ไว้ในหมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ โดยมาตรา 22 

บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้เอกชนดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ได้ก็ตาม   

แต่เมื่อพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาลฯ ซึ่งเป็นกฎหมาย

เฉพาะเกี่ยวกับการจัดระเบียบการจอดรถยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล ไม่มีบทบัญญัติที่ให้

อำนาจเทศบาลที่จะแต่งตั้งเอกชนเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ ดังนั้น เทศบาล  

จึงไม่อาจมอบอำนาจและหน้าที่ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ให้แก่เอกชน นอกจากนี้

มาตรา 29 วรรคสาม ซึ่งบัญญัติไว้ในหมวด 3 การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากร ได้บัญญัติให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น จัดเก็บ

ภาษอีากร คา่ธรรมเนยีม คา่ใบอนญุาต คา่ตอบแทน หรอืรายไดอ้ืน่ใด เพือ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

  (1) ควบคุมการจอดยานยนต์ในที่จอดยานยนตร์ให้เป็นไปตามระเบียบการจอดยานยนต์ 

  (2) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ในที่จอดยานยนตร์ตามอัตราและวิธีการที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติ

หรือข้อบังคับสุขาภิบาล แล้วแต่กรณี 

  (3) สั่งให้ผู้ขับขี่ยานยนตร์ที่จอดยานยนตร์หรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการเสียค่าธรรมเนียม

จอดยานยนตร์ 

  (4) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้ขับขี่ยานยนตร์ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าได้ฝ่าฝืนเทศบัญญัติหรือข้อบังคับสุขาภิบาล

ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ไปชี้แจงเกี่ยวด้วยการฝ่าฝืนนั้น ณ ที่ทำการของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง

นับแต่เวลาที่ออกคำสั่งดังกล่าว ถ้าไม่พบตัวผู้ขับขี่ยานยนตร์ ให้ติดไว้กับยานยนตร์เพื่อให้ผู้ขับขี่เห็นได้เมื่อมาที่  

ยานยนตร์ 
 8 มาตรา 8 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 6 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึง

สองพันบาท 

 9 มาตรา 22 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้เอกชนดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ ตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง 

 10 มาตรา 29          

ฯลฯ                                  ฯลฯ 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมอบให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นอื่น   

จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทน หรือรายได้อื่นใด เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก็ได้ 

ทั้งนี้ โดยให้คิดค่าใช้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง 
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นั้นก็ได้ ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวไม่มีการบัญญัติถึงเอกชนเอาไว้ ดังนั้น จึงเป็นการแสดงให้เห็นชัดเจน

ว่า เทศบาลไม่อาจมอบหมายอำนาจและหน้าที่ให้เอกชนจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ในเขต

เทศบาลหรือสุขาภิบาลแทนเทศบาลได้ 

 

 

พรทิพย์ จาละ 

(คุณพรทิพย์จาละ)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา



 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

กุมภาพันธ์ 2550 
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ภาคผนวกบทที่2-�

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง การจัดตั้งโรงพยาบาลหรือศูนย์บริหารสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ที่มท 0808.2/12449 ลงวันที่ 25 กันยายน 2555 ถึง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง 

เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลหรือศูนย์บริการ

สาธารณสุขโดยซื้อกิจการโรงพยาบาลแล้วจ้างเอกชนมาบริหารซึ่งจะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อื่นๆ ที่มีแนวความคิดที่จะดำเนินการในลักษณะเช่นนี้อีกหลายแห่ง กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว

เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

2496 พระราชบัญญัติสภาตำบล พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน  

การกระจายอำนาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 กำหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

แต่ละประเภทมีอำนาจหน้าที่ ในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการสาธารณสุข การจัดให้มี  

โรงพยาบาล และการป้องกันและระงับโรคติดต่อโดยให้อำนาจกระทรวงมหาดไทยในการออกระเบียบ

เกี่ยวกับการคลัง  การงบประมาณ การซื้อ การจ้าง ตลอดจนการพัสดุต่างๆ กระทรวงมหาดไทย  

จึงเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดให้มีโรงพยาบาลหรือศูนย์บริการ

สาธารณสุขเพื่อให้บริการประชาชนโดยรวมตามอำนาจหน้าที่ได้ แต่เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นปัญหา

ข้อกฎหมาย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นประโยชน์

ต่อประชาชนจึงขอหารือดังนี ้

 1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดตั้งหรือจัดหาให้ได้มาซึ่งได้โรงพยาบาลหรือบริการ

สาธารณสุข โดยการซื้อกิจการหรืออาคารของเอกชนแล้วดำเนินการจ้างเอกชนบริหาร ถือ

เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถดำเนินการ

ได้หรือไม ่

 2.  หากเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วกระทรวงมหาดไทยสามารถออก

ระเบียบเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ้างบริหารเกี่ยวกับการจ้างบริหารกิจการ  

โรงพยาบาลหรือศูนย์บริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้หรือไม่ 

ส่งพร้อมหนังสือ ที่ นร 0901/0098 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกามีหนังสือถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) ได้พิจารณา

ขอ้หารอืของกระทรวงมหาดไทยโดยมผีูแ้ทนกระทรวงมหาดไทย (กรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

และองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต) เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า 

กระทรวงมหาดไทยมีความเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดให้มีโรงพยาบาล

หรือศูนย์บริการสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดได้แต่ประเด็นที่หารือเกิดจาก  

ข้อสังเกตของกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยว่า ในกรณีที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลเอง  แต่ซื้ออาคารและ  

จ้างเอกชนบริหารกิจการ เช่น กรณีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตซื้อที่ดินและอาคารของ  
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โรงพยาบาลสร้างและจ้างโรงพยาบาลเอกชนให้เป็นผู้บริหารกิจการและเป็นผู้จัดหาแพทย์และ

พยาบาลของโรงพยาบาลโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพียงแต่ทำหน้าที่ควบคุมนโยบายของ  

โรงพยาบาลและจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เท่านั้น กรณีเช่นนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจะ

กระทำได้หรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกหลายแห่งที่อยู่ระหว่างการ  

ดำเนินการจัดสร้างโรงพยาบาลหรือศูนย์บริการสาธารณสุขซึ่งอาจนำรูปแบบการจ้างเอกชนบริหาร

กิจการไปใช้ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้ 

ประเด็นที่หนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดตั้งหรือจัดหาให้ได้มาซึ่งโรงพยาบาลหรือ  

ศูนย์บริการสาธารณสุข โดยการซื้อกิจการหรืออาคารของเอกชนแล้วดำเนินการจ้างเอกชนบริหาร   

ถอืเปน็การดำเนนิการตามอำนาจหนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีส่ามารถดำเนนิการไดห้รอืไม่ 

นั้น เห็นว่าการดำเนินการใดๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด

ในกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตามที่มีกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อพิจารณากฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายอื่น

ปรากฏว่า กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 

และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการจัดตั้งโรงพยาบาลหรือ  

สถานพยาบาลอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ เช่น กรณีเทศบาลเมือง มาตรา 53 (4) 11   

แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 7) 

พ.ศ. 2417 และมาตรา 54 (5) 12 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม  

โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2511 กำหนดให้เทศบาลเมืองต้องจัดให้มีและบำรุง

สถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนบาดเจ็บไข้ และอาจดำเนินการให้มีและบำรุงโรงพยาบาลในเขต

เทศบาลเมืองได้ และกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาตรา 45 (8) 13 แห่งพระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำกิจการใดๆ อันเป็นอำนาจ

หน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการ

สมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ทั้งนี้   

 11  มาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ                                  ฯลฯ 

  (5) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนบาดเจ็บ 
 12  มาตรา 54 ภายใต้การบังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทำกิจการใดๆ  ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้  

ฯลฯ                                  ฯลฯ 

  (6)  ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล 
 13  มาตรา 45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด   

ดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ                                  ฯลฯ 

  (8) จัดทำการใดๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ

กิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ทั้งนี้ 

ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
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ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งปัจจุบันได้มีกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน  

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 กำหนดให้กิจการในการจัดตั้งและการบำรุง

สถานพยาบาลเปน็กจิการทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่อืน่สมควรใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัรว่มดำเนนิการ 

หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทำ 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีหรือจัดตั้งโรงพยาบาลหรือ  

ศูนย์บริการสาธารณสุขดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว การจัดให้ได้มาซึ่งสถานที่และอาคารของโรงพยาบาล

ย่อมกระทำได้ เพราะอาคารและสถานที่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปัญหาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ้างบุคคลอื่นมาบริหารจัดการหรือ

ดำเนินการกิจการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำได้หรือไม่นั้น เห็นว่าในการจัดจ้างบุคคลอื่นมา  

บริหารจัดการหรือดำเนินการกิจการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องกระทำนั้นอาจแยกได้เป็น

สองลักษณะ กล่าวคือ ถ้ากิจการนั้นเป็นภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำต้องกระทำเพื่อ  

อำนวยความสะดวกหรือเพื่อให้การปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่สามารถดำเนินการไปได้โดยสะดวก

หรือเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น การดูแลรักษาอาคารที่ทำการ การรักษาความปลอดภัยของที่ทำการ 

หรือการทำความสะอาดสถานที่ทำงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมจ้างเหมาเอกชนหรือบุคคลใด

ให้มาดำเนินการให้ได้ ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยได้เคยวางหลักเกณฑ์ไว้ในหนังสือกระทรวง

มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 แต่ในกรณีที่กิจการใดเป็น

กิจการอันเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริการประชาชน ย่อมเป็นภาระหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการนั้นเองตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น การจะมอบหมายให้เอกชนหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการนั้นแทนองค์กรปกครอง  

สว่นทอ้งถิน่ไดก้ต็อ่เมือ่มกีฎหมายบญัญตัใิหก้ระทำไดด้งัทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา 49 14 แหง่พระราชบญัญตั ิ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ว่า “มาตรา 49 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบให้เอกชนกระทำ

กิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 

หรือค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก  

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดเสียก่อน”ตามบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า

เป็นการมอบหมายให้เอกชนไปลงทุนและดำเนินกิจการและเรียกเก็บรายได้แทนองค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัดได้ โดยมีเงื่อนไขกำหนดไว้หลายประการ เช่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก  

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งในวรรคสามของมาตราดังกล่าวยังกำหนด

ให้สิทธิในการกระทำกิจการดังกล่าวเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไปไม่ได ้

 14  มาตรา 49 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบให้เอกชนกระทำกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การ

บรหิารสว่นจงัหวดัและเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีม คา่บรกิาร หรอืคา่ตอบแทนทีเ่กีย่วขอ้งแทนองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัได ้

แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดเสียก่อน 

  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการให้กระทำกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวง

มหาดไทยกำหนดสิทธิในการทำกิจการตามวรรคหนึ่ง เป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไปไม่ได้ 
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นอกจากนั้นมาตรา 47 15 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ยังได้บัญญัติให้  

ในกรณีที่หน้าที่ใดเป็นหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพึงจัดทำ แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ไม่จัดทำ รัฐมนตรีจะสั่งให้ราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนกลางจัดทำได้ก็แต่เฉพาะเมื่อได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากฎหมายได้ให้ความคุ้มครองแก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการที่จะปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของตนด้วยตนเองไว้อย่างเข้มงวด 

ทั้งนี้ ตามหลักการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 281 16 ที่รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และ  

ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ และมาตรา 

285 วรรคหนึ่งและวรรคสอง 17 ที่บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่โดยทั่วไปใน

การดูแลและจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และมีความเป็นอิสระใน

การกำหนดนโยบายการบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงิน และการคลัง 

และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ทำสัญญามอบ

หมายการบริหารงานจัดการโรงพยาบาลให้แก่เอกชน โดยเอกชนเป็นผู้รับภาระในการบริหารโรง

พยาบาลและรับผิดชอบในการให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชน จัดหาแพทย์ พยาบาล และบุคลากร

ที่เกี่ยวข้องอื่นมาดำเนินการ การดำเนินการดังกล่าวย่อมมีผลเป็นการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตให้เอกชนเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมิใช่เป็นการมอบให้เอกชนเป็นผู้

ดำเนินการตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ การดำเนินการของโรง

พยาบาลจึงเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กับบริษัท

ที่เข้ามาเป็นคู่สัญญา นอกจากนั้นการที่เอกชนเข้ามาบริหารกิจการย่อมมีวัตถุประสงค์ในการแสวงหา

 15  มาตรา 47 กิจการใดเป็นกิจการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพึงจัดทำตามอำนาจหน้าที่ถ้าองค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัดไม่จัดทำ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจมีคำสั่งให้ราชการส่วนกลางหรือราชการส่วน

ภูมิภาคจัดทำกิจการนั้นได้ 

  ในกรณีที่ข้าราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคจัดทำกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้คิดค่าใช้จ่ายและค่าภาระ

ต่างๆ ตามความเป็นจริงได้ตามอัตราและระยะเวลาที่เหมาะสม 
 16  มาตรา 281 ภายใต้บังคับมาตรา 1 รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่ง

การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน

หลักในการจัดทำบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 

  ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมีสิทธิจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ตามที่

กฎหมายบัญญัติ 

 17  มาตรา 283 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำนาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะ

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการบริหาร การจัดบริการ

สาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงิน และการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องคำนึงถึง

ความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความเข็มแข็งในการบริหารงานได้โดย

อิสระและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการคลัง  

ท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะได้โดยครบถ้วนตามอำนาจหน้าที่ จัดตั้งหรือร่วมกันจัดตั้งองค์การเพื่อการจัดทำบริการ

สาธารณะตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์ และให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง 

ฯลฯ                                  ฯลฯ 
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กำไร การดำเนินการเช่นนั้นจึงยากที่จะอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายนิติบัญญัติตามระบบการ

ปกครองท้องถิ่นที่กฎหมายกำหนดไว้ จึงไม่อาจกระทำได้ เพราะเป็นการนอกเหนือจากขอบเขตที่

กฎหมายให้อำนาจไว ้

ประเด็นที่สอง เมื่อได้ให้ความเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถจ้างเอกชนบริหาร

กิจการโรงพยาบาลได้ จึงไม่จำเป็นต้องตอบปัญหาในประเด็นที่สองอีก   

       

นายอัชพรจารุจินดา

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ภาคผนวกของบทที่3
แนวทางการเพิ่มรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:

การจัดทำกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น





ภาคผนวกบทที่3-1
กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินกิจการพาณิชย์
ในประเทศไทย

ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่ให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำกิจการ

พาณิชย์ดังนี้ 

การจัดทำกิจการพาณิชย์ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2��2

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่การจัดบริการสาธารณะ

และกิจการพาณิชย์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทดังนี ้

 1)อำนาจและหน้าที่ทำการพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน โดยให้อำนาจ  

ด้านนี้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ 1). ให้อำนาจเทศบาล เมือง

พัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา 16 (7) 2). ให้อำนาจแก่

อ งค์ การบริหารส่ วนจั งหวั ดตามมาตรา 17 (7) 3) . ให้ อำนาจแก่

กรุงเทพมหานครตามมาตรา 18 (ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจการจัดบริการ

สาธารณะอย่างดำเนินการพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุนตามมาตรา 16 และ

มาตรา 17) และ 4). ให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษไม่เต็ม

พื้นที่จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพื้นที่จังหวัด  

ตามมาตรา 19 
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 2)อำนาจและหน้าที่ดำเนินกิจการร่วมกับผู้อื่นโดยให้อำนาจในการทำกิจการร่วมกับผู้อื่น

หรือจากสหการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงสามรูปแบบ 1). องค์การบริหารส่วน

จังหวัดตามมาตรา 17 2 ) กรุงเทพมหานครตามมาตรา 18  และ 3). องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพื้นที่จังหวัดตามมาตรา 19 

 3)ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายรับจากการพาณิชย์และการทำกิจการ ไม่ว่าจะ

ดำเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่น หรือจากสหการตามมาตรา 28 

 

กิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดของไทยมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจการ

พาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด	พ.ศ.	2540	และระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการดำเนินกิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	พ.ศ.	25411  กำหนดให้ 

 1)องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถดำเนินกิจการในลักษณะการพาณิชย์ได้โดยการ

ตราเป็นข้อบัญญัติตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดตามมาตรา 50  

 2)การกำหนดรูปแบบการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ดำเนินการได้ใน   

4 รูปแบบ คือ 1). ลงทุนเอง 2). จัดตั้งนิติบุคคลขึ้นใหม่ 3). สหการ และ 4). เอกชนร่วม

ลงทุน 

 3)องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจในการจัดทำกิจการร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่น

อื่นที่อยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา 45(8) ซึ่งหมายความว่า

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถดำเนินร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น   

จึงทำให้เกิดข้อจำกัดในการดำเนินการร่วมกับบุคคลอื่นหรือราชการส่วนอื่น อย่างไรก็ตาม

พระราชบญัญตักิำหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอำนาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 ได้ปรับปรุงข้อจำกัดนี้ โดยกำหนดให้ในการทำกิจการร่วมกับผู้อื่นหรือจาก

สหการตามมาตรา 17  

 4)องค์การบริหารส่วนจังหวัดในการทำกิจการนอกเขตพื้นที่กำหนดให้องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดอาจจัดทำกิจการที่เป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอื่นที่อยู่นอกเขตจังหวัดได้ตามมาตรา 46  

 5)องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถหารายได้จากการพาณิชย์ขององค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัดตามมาตรา 73(5) 

 1  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินกิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2541 (31 

สิงหาคม 2541). ราชกิจจานุเบกษา. 115 (ตอนพิเศษ 76 ง.). หน้า 18. 
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ตามมาตรา 50 ของพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ทำให้กระทรวง

มหาดไทยจำเป็นต้องออกระเบียบที่เกี่ยวกับการดำเนินและจัดตั้งกิจการพาณิชย์คือ ระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยการดำเนินกิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2541 ซึ่งมีสาระ

สำคัญใน 4 ด้าน คือ  

 1)ความหมายของกิจการพาณิชย ์ในข้อ 4 ของระเบียบฯ ให้ความหมายของ “กิจการ

พาณิชย์” ว่าหมายถึง “การดำเนินการที่มีผลประโยชน์ในทางธุรกิจ” ซึ่งการจัดตั้ง  

และดำเนินกิจการพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดทำได้โดยการออกข้อบัญญัติจากสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 2)การจัดตั้งกิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในข้อ 5 และ 6 ของระเบียบฯ 

กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถจัดตั้งกิจการพาณิชย์ โดยตราเป็นข้อบัญญัติ

ของอบจ. ตามขั้นตอนในแผนภาพที่ 1 ดังนี้ 

 = ให้นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดทำการศึกษาเกี่ยวกับกิจการพาณิชย์ที่จะจัดทำ

แล้วนำเสนอเป็นข้อบัญญัติให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา โดยในกรณีที่

กิจการพาณิชย์ใดที่มีวงเงินหรือมีทรัพย์สินเกินห้าสิบล้านบาทขึ้นไปจะต้องว่าจ้างที่

ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษา โดยที่ปรึกษาต้องจัดทำรายงานขอบเขตของกิจการพาณิชย์ 

พร้อมทั้งจัดทำความเห็นประเมินการดำเนินกิจการพาณิชย์นั้น เพื่อใช้ประกอบการ

พิจารณา 

 = เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นด้วยกับข้อเสนอในการดำเนินกิจการพาณิชย์ 

ต้องนำเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ แต่ในกรณีที่

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่เห็นด้วยกับการดำเนินกิจการพาณิชย์ต้องแจ้งให้

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ 

 = ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่เห็นด้วยกับความเห็นของสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถเสนอความเห็นหรือ

ชี้แจงเหตุผลหรือความจำเป็นต่อข้อเสนอการตั้งกิจการพาณิชย์แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ถ้าหากผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นด้วยกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ว่าฯ ต้องส่ง

ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาการตั้งกิจการพาณิชย์อีกครั้งหนึ่ง 

 = เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราข้อบัญญัติว่าด้วยการดำเนินกิจการพาณิชย์

แล้ว ให้รายงานผลและส่งสำเนาข้อบัญญัติให้ทางจังหวัดและกระทรวงมหาดไทย

ทราบ 

 3)ข้อบัญญัติเกี่ยวกับกิจการพาณิชย์ในข้อ 7 ของระเบียบฯ กำหนดให้ข้อบัญญัติกิจการ

พาณิชย์ต้องมีสาระสำคัญดังนี้ 

 = คำจำกัดความของข้อความสำคัญ 

 = วัตถุประสงค์ที่ต้องจัดทำกิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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 = ลักษณะการลงทุน ให้ระบุลักษณะของการลงทุนกิจการพาณิชย์ เช่น ลงทุนเอง หรือ

จัดตั้งนิติบุคคลขึ้นใหม่ หรือในรูปของสหการ หรือเอกชนร่วมลงทุน 

 = หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติและเงื่อนไขของการดำเนินกิจการพาณิชย์ 

 = แหล่งเงินทุนหรือที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินกิจการพาณิชย์ 

 = สัดส่วนของการถือหุ้นในกิจการพาณิชย์ 

 = การจัดสรรผลประโยชน์และการจัดการทรัพย์สินที่ได้มาจากการดำเนินกิจการพาณิชย์ 

 = หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าไปตรวจสอบของประชาชน 

 4)การกำกับดูแล โดยระเบียบฯ กำหนดให้มีการกำกับดูแลกิจการพาณิชย์ดังนี้ 

 = การร่างสัญญา ในการทำสัญญาเกี่ยวกับกิจการพาณิชย์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ส่งร่างไปให้สำนักงานอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อนลงนาม  

 = การจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อติดตามการดำเนินงานและรายงานผล   

โดยเมื่อมีการดำเนินการกิจการพาณิชย์แล้วให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดตั้ง  

คณะกรรมการประสานงานเพื่อทำหน้าที่ 1) การกำกับดูแลและติดตามให้มีการ

ดำเนินงานตามที่กำหนดในสัญญาและ 2) รายงานผลการดำเนินงาน ความคืบหน้า 

ปัญหา และแนวทางแก้ไขต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ โดยการรายงานผลต้องไป

ไม่เกินหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง 
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แผนภาพภาคผนวกที่3-1: กระบวนการจัดตั้งและการกำกับดูแลกิจการพาณิชย์ 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ที่มา: ผู้วิจัย 

 

เทศพาณิชย์ของเทศบาล

เทศบาลของไทยมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจการพาณิชย์ ตาม  

พระราชบัญญัติเทศบาล	พ.ศ.	2496 กำหนดให้ 

 1)เทศบาลสามารถจัดทำเทศพาณิชย์โดยเปิดโอกาสให้เทศบาลจัดทำเทศพาณิชย์ตาม

อำนาจหน้าที่ที่ตนได้รับตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 คือ เทศบาลตำบล  

ตามมาตรา 51 (9) เทศบาลเมืองตามมาตรา 54 (12) และเทศบาลนครตามมาตรา 57  

 

 

ที่มา: ผูวิจัย 

 

 

 

 

เทศพาณิชยของเทศบาล 

นายกอบจ. เสนอขอบัญญัติกิจการ
พาณิชยใหสภาอบจ. พิจารณา 

สภาอบจ. พิจารณาขอบัญญัติ เห็นชอบ สภาอบจ. แจงใหนายกอบจ. 
ทราบเพ่ือดําเนินการ 

ไมเห็นชอบ 

นายกอบจ. เสนอใหผูวา
ราชการจังหวัดพิจารณา 

ผูวาฯ ไมเห็นชอบ 

ผูวาฯ เห็นชอบตาม
ขอเสนอของนายก

ผูวาฯ สงใหสภาอบจ. 
พิจารณาขอบัญญัติอีกครั้ง 

ยึดตามผลพิจารณา
ขอบัญญัติของสภาอบจ. 

กิจการพาณิชยที่มีวงเงินหรือมีทรัพยสินเกินหาสิบลานบาท
ขึ้นไปจะตองวาจางที่ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษา 

กิจการพาณิชยขององคการ
บริหารสวนจังหวัดท่ีได 

สํานักงานอัยการกํากับ
ดูแลดานการทําสัญญา 

อบจ. ตั้งคณะกรรมการ
ประสารงานเพื่อกํากับ
ดูแลการดําเนินงานตาม
สัญญาและการดําเนินการ
อื่น ๆ ของกิจการพาณิชย การกํากับดูแล 
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 2)การกำหนดรูปแบบของเทศพาณิชย์โดยเทศบาลสามารถจัดทำเทศพาณิชย์ใน   

3 รูปแบบ คือ  

 = การดำเนินการด้วยตนเอง โดยจัดตั้งผ่านการตราเทศบัญญัติตามมาตรา 61 

 = การก่อตั้งบริษัทจำกัดหรือถือหุ้นในบริษัทจำกัด โดยเทศบาลเพียงแห่งเดียวหรือ

เทศบาลหลายแห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล หรือ

สุขาภิบาลต้องถือหุ้นรวมกันเป็นมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่บริษัทจดทะเบียน 

บริษัทต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการค้าขายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค และได้รับ

การอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา 57 ตรี โดยจัดตั้งผ่าน

การตราเทศบัญญัติตามมาตรา 61 

 = การก่อตั้งสหการ โดยเทศบาลตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปมีสถานะเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 

58 และ 59 โดยจัดตั้งผ่านการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 58  

 3) เทศบาลมีอำนาจในการจัดทำกิจการร่วมกับผู้อื่นในรูปแบบที่กำหนดโดยเปิดโอกาส

ให้เทศบาลสามารถทำกิจการร่วมกับผู้อื่นในรูปของการจัดตั้งหรือถือหุ้นในบริษัทตามมาตรา 

57 ตรี หรือจัดตั้งสหการโดยเทศบาลตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปตามมาตรา 58 และ 59  

 4)เทศบาลสามารถดำเนินการทำกิจการนอกเขตพื้นที่กำหนดให้เทศบาลอาจจัดทำ

กิจการที่อยู่นอกเขตเทศบาล แต่ต้องเกี่ยวเนื่องกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลได้ตามมาตรา 

57 ทวิ  

 5)เทศบาลสามารถหารายได้จากเทศพาณิชย์ของเทศบาลตามมาตรา 66 (4) 

 

กิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจการพาณิชย์   

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 กำหนดให้ 

 1)องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจัดทำกิจการพาณิชย์ภายในเขตองค์การบริหาร  

ส่วนตำบลตามมาตรา 68 (11) อย่างไรก็ตามในกฎหมายมิได้กำหนดรูปแบบการดำเนิน

กิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแต่อย่างใด 

 2)อำนาจและหน้าที่ดำเนินกิจการร่วมกับผู้อื่นโดยเปิดโอกาสให้องค์การบริหารส่วนตำบล

ดำเนินกิจการร่วมกับหน่วยงาน ดังนี้ 1). สภาตำบล 2). องค์การบริหารส่วนตำบล   

3). องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ 4). หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตาม  

มาตรา 73 

 3)องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินกิจการนอกเขตพื้นที่โดยกำหนดให้องค์การ

บริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินกิจการนอกเขตพื้นที่ตามมาตรา 73 
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 4)องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถหารายได้จากการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วน

ตำบลตามมาตรา 82(3) 

 

การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

กรงุเทพมหานครมอีำนาจหนา้ทีใ่นการดำเนนิงานในรปูของ “การพาณชิยข์องกรงุเทพมหานคร” 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กำหนดให้ 

 1)กรุงเทพมหานครสามารถจัดทำการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร กฎหมายอนุญาตให้

กรุงเทพมหานครสามารถตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินการพาณิชย์ตามมาตรา 

97 (3) โดยให้ถือว่าข้อบัญญัติเกี่ยวกับการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครเป็นข้อบัญญัติที่

เกี่ยวกับการเงินตามมาตรา 99 (5) 

 2)การกำหนดรูปแบบการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครที่ต้องดำเนินการร่วมกับผู้อื่น 

โดยกฎหมายกำหนดให้กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการพาณิชย์ตามรูปแบบที่กฎหมาย

กำหนด โดยที่รูปแบบนั้นต้องเป็นการดำเนินกิจการร่วมกับคนอื่นในสามรูปแบบคือ  

 = การดำเนินการด้วยตนเอง เช่น การดำเนินการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครโดยจัด

ตั้งเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่ไม่ได้มีการบริหารงานตามระบบราชการ

ของกรุงเทพมหานคร จัดตั้งโดยอาศัยข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร เช่น สำนักงาน

ตลาด กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานคร ม.ป.ป.) เป็นต้น 

 = การก่อตั้งบริษัทหรือถือหุ้นในบริษัท โดยกรุงเทพมหานครสามารถก่อตั้งบริษัทหรือ

ถือหุ้นในบริษัทร่วมกับผู้อื่น ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ 1). บริษัทมีวัตถุประสงค์ดำเนินการ

เฉพาะกิจการที่เป็นสาธารณูปโภคโดยต้องไม่กระทบกับกิจการที่กรุงเทพมหานคร

ดำเนินการอยู่แล้ว 2). กรุงเทพมหานครต้องถือหุ้นเป็นมูลค่าเกินร้อยละ 50 ของทุน

ที่บริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตามสามารถนับหุ้นรวมกันได้ในกรณีที่กรุงเทพมหานคร 

ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นถือหุ้นในบริษัท

เดียวกัน 3). สภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานครทั้งหมดในการก่อตั้งหรือถือหุ้นในบริษัท และ 4) ได้รับความเห็น

ชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามมาตรา 93  

 = การก่อตั้งสหการร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ  

ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีคณะกรรมการบริหารสหการที่มีผู้แทน

จากกรุงเทพมหานคร ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ  

ส่วนท้องถิ่น โดยการจัดตั้งและยกเลิกสหการให้ทำโดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

ตามมาตรา 95 

 3)กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินกิจการนอกเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในกรณีที่

การดำเนินการนั้นจำเป็นต้องกระทำและเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
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ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยต้องได้

รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครและได้รับความยินยอมจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ราชการส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการนอกเขตพื้นที่นั้น 

ตามมาตรา 93  

 4)กำหนดให้กรุงเทพมหานครสามารถมีรายได้จากการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

การทำกิจการร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ ตามมาตรา 117 (3) 

 

การพาณิชย์ของเมืองพัทยา

เมืองพัทยามีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานในรูปของ “การพาณิชย์” ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 กำหนดให้ 

 1)เมืองพัทยาสามารถจัดทำการพาณิชย์ได้เนื่องจากเมืองพัทยามีอำนาจหน้าที่ตาม

กฎหมายเช่นเดียวกับเทศบาลนครตามมาตรา 62 (12) จึงทำให้เมืองพัทยาสามารถจัด

ทำการพาณิชย์ได้ โดยที่การประกอบการพาณิชย์เมืองพัทยาต้องให้มีการตราเป็นข้อบัญญัติ 

ตามมาตรา 64 และมาตรา 70 (4) 

 2)รูปแบบการพาณิชย์ของเมืองพัทยา สามารถทำได้ในสองรูปแบบคือ 1). การดำเนินการ

ด้วยตนเอง และ 2). การก่อตั้งสหการร่วมกับผู้อื่นตามมาตรา 69 

 3)เมืองพัทยาสามารถทำกิจการร่วมกับผู้อื่นได้ในรูปแบบสหการโดยกฎหมายกำหนด

ให้เมืองพัทยาสามารถจัดตั้งสหการร่วมกับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งในรูปของสหการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยการจัดตั้งและ

การยกเลิกสหการให้ทำโดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 69  

 4)เมืองพัทยาสามารถดำเนินกิจการนอกเขตเมืองพัทยาได้ในกรณีที่มีความจำเป็นต้อง

ทำและมีความเกี่ยวเนื่องกับอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยา โดยการดำเนินกิจการนอกเขต

ต้องได้รับความเห็นชองจากสภาเมืองพัทยาและได้รับความยินยอมจากองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่ให้เข้าไปดำเนินกิจการตามมาตรา 65 

 5) เมืองพัทยามีรายได้จากการพาณิชย์ ตามมาตรา 89 (4) 
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ภาคผนวกบทที่3-2

แนวทางเบื้องต้น

การเลือกประเภทบริการสาธารณะที่มีศักยภาพและความเป็นไปได้ในการ
จัดทำ(PotentialArea)และรูปแบบการจัดทำกิจการพาณิชย์และกิจการ
เพื่อสังคมที่เหมาสมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เนื่องจากทางผู้วิจัยเห็นว่าการที่ท้องถิ่นจะคัดเลือกประเภทบริการสาธารณะที่ท้องถิ่นต้องการ

ดำเนินการในรูปแบบการจัดทำกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมที่เหมาะสมสำหรับการจัดบริการ

สาธารณะ ต้องอาศัยแนวทางและหลักคิดบางประการ ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงได้ออกแบบ “แนวทาง  

เบื้องต้นของการเลือกประเภทบริการสาธารณะและรูปแบบการจัดทำกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อ

สังคมที่เหมาะสมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นแก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่สนใจจะดำเนินกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคม  

อยา่งไรกต็าม ทอ้งถิน่แตล่ะแหง่อาจพฒันา ปรบัปรงุหรอืเพิม่เตมิหลกัคดิหรอืแนวทางทีเ่หมาะสม 

สำหรับท้องถิ่นได้ในอนาคต 

โดยแนวทางเบื้องต้นของการเลือกประเภทบริการสาธารณะที่มีศักยภาพและความเป็นไปได้ใน

การจัดทำ (Potential Area) และรูปแบบการจัดทำกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมที่เหมาะสม

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทั้งสิ้น 3 ขั้นตอนตามแผนภาพภาคผนวกที่ 3-2  

แผนภาพภาคผนวกที่3-2: แนวทางเบื้องต้นของการเลือกประเภทบริการสาธารณะที่มีศักยภาพ

และความเป็นไปได้ในการจัดทำ (Potential Area) และรูปแบบการจัดทำกิจการพาณิชย์และกิจการ

เพื่อสังคมที่เหมาะสมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่มา: ผู้วิจัย 

 

 

แผนภาพภาคผนวกท่ี 3-2: แนวทางเบื้องตนของการเลือกประเภทบริการสาธารณะท่ีมีศักยภาพและความ
เปนไปไดในการจัดทํา (Potential Area) และรูปแบบการจัดทํากิจการพาณิชยและกิจการเพ่ือสังคมท่ีเหมาะสม

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ที่มา: ผูวิจัย 

 

1. 

ขั้นตอนที่หน่ึง การเลือกประเภทบริการสาธารณะที่มีศักยภาพและความเปนไปไดใน
การจัดทํา (Potential Area): หลักการพิจารณาความคิดสรางสรรคกับความตองการ  
การตรวจสอบทางกฎหมาย และทรัพยากร 

 

ข้ันตอนที่หนึ่งมีความสําคัญที่สุดเนื่องจากตองเลือกประเภทของบริการสาธารณะวาทองถิ่น
ประสงคจะดําเนินบริการสาธารณะประเภทใดบาง โดยพิจารณาเพียงกรอบแนวคิดกวาง ๆ (Idea)  
ของประเภทของบริการสาธารณะเสียกอนวาทองถิ่นตองการทําอะไร ? กอนที่จะลงรายละเอียดถึง
โครงการและทรัพยากร (เชน เงิน คน อุปกรณ ฯลฯ) เชน เลือกบริการสาธารณะประเภทขนสงมวลชน 
การสาธารณสุข การศึกษา ฯลฯ 
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ขั้นตอนที่หนึ่งการเลือกประเภทบริการสาธารณะที่มี
ศักยภาพและความเป็นไปได้ในการจัดทำ(PotentialArea):
หลักการพิจารณาความคิดสร้างสรรค์กับความต้องการ
การตรวจสอบทางกฎหมายและทรัพยากร

 

ขั้นตอนที่หนึ่งมีความสำคัญที่สุดเนื่องจากต้องเลือกประเภทของบริการสาธารณะว่าท้องถิ่น

ประสงค์จะดำเนินบริการสาธารณะประเภทใดบ้าง โดยพิจารณาเพียงกรอบแนวคิดกว้างๆ(Idea)

ของประเภทของบริการสาธารณะเสียก่อนว่าท้องถิ่นต้องการทำอะไร?ก่อนที่จะลงรายละเอียด

ถึงโครงการและทรัพยากร (เช่น เงิน คน อุปกรณ์ ฯลฯ) เช่น เลือกบริการสาธารณะประเภทขนส่ง

มวลชน การสาธารณสุข การศึกษา ฯลฯ 

 

หลักคิดสำหรับการพิจารณา

ขั้นตอนที่หนึ่งเราควรมีหลักการพิจารณาอยู่ 3 หลัก ดังนี้ 

1) ความคิดสร้างสรรค์กับความต้องการ

  ความต้องการหรือความใฝ่ฝันของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงสิ่งที่อยาก

ทำมากที่สุด โดยอาจสำรวจจากข้อเรียกร้องหรือความต้องการของประชาชน มาจากความคิด

สร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจหรือความบังเอิญ หรือมากจากทุนทางสังคมและวัฒนธรรมภายใน

พื้นที่ ฯลฯ   

2) การตรวจสอบทางกฎหมาย

  การนำความคิดสร้างสรรค์หรือความต้องการมาพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทาง

กฎหมายให้มากที่สุด ว่าเปิดโอกาสให้จัดบริการสาธารณะประเภทใดบ้าง โดยในกรณีของไทยต้อง

พิจารณาจาก 1).	กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพ.ร.บ.การกระจายอำนาจฯ	

พ.ศ.2542 ที่ให้อำนาจหน้าที่การจัดบริการสาธารณะเป็นลำดับแรกและทำให้เราเห็นประเภท

บริการสาธารณะได้ง่ายที่สุดก่อนจะไปพิจาณาถึง 2).	กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่ว่าด้วยการกำกับ

ดูแลหรือวางมาตรฐานบริการสาธารณะแต่ละประเภท (เช่น บริการสาธารณะประเภทการสาธารณสุข

ต้องพิจาณาถึงกฎหมายด้านการแพทย์และสาธารณสุข) และ 3).	ข้อท้วงติงจากหน่วยงานรัฐที่วาง

หลักการการดำเนินกิจการพาณิชย์ของท้องถิ่น		

  โดยการพิจารณากฎหมายต้องมิใช่เพื่อเห็นอุปสรรคแล้วไม่ทำแต่เป็นเพื่อเห็น

อุปสรรคเพื่อหาทางแก้ ไข ซึ่งข้อกำหนดทางกฎหมายนี้อาจอาศัยวิธีการแก้ไขตามสถานการณ์   

ซึ่งคณะผู้วิจัยเห็นว่าควรแก้ไขอุปสรรคทางกฎหมายที่ท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ในระยะ

เวลาอันสั้นและรวดเร็วเสียก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับการบริหารงานของท้องถิ่นให้

สามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่ว่าด้วยการกำกับดูแลหรือวางมาตรฐานบริการ

1
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สาธารณะ เช่น ถ้ามีกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่วางมาตรฐานเกี่ยวกับการสาธารณสุขและการจัดตั้ง

สถานพยาบาล ท้องถิ่นก็อาจต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สามารถดำเนินงานตามมาตรฐาน

ให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรก เป็นต้น แต่ถ้ามีกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ใดที่ท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการ

แก้ไขได้โดยลำพังเช่น การแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มประเภทบริการสาธารณะในพระราชบัญญัติก็ควรที่

จะดำเนินการผลักดันกันในอนาคตมากกว่า เป็นต้น 

3) ทรัพยากรและทุน

  ควรทำการสำรวจทรัพยากรและทุนของท้องถิ่นที่มีอยู่ว่ามีความพร้อมและเพียงพอต่อ

การดำเนินงานมากน้อยเพียงใดเพื่อพิจารณาวิธีการระดมทรัพยากรและทุนเพื่อเพิ่มหรือ

รักษาทรัพยากรเพื่อนำมาจัดบริการสาธารณะแต่ละประเภท แต่มิได้หมายความว่าจะนำการ

ขาดแคลนทรัพยากรหรือทุนมาเป็นอุปสรรค โดยทรัพยากรหรือทุนที่จำเป็นต้องการระดมต้องสามารถ

นำมาใช้ในการจัดบริการสาธารณะแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม  

  โดยทรัพยากรหรือทุนที่ควรพิจารณา เช่น ทุนด้านการเงิน (Financial capital)   

ทุนทางสังคม (Social Capital) ทุนทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Capital) ทุนทางวัฒนธรรมและ

สันทนาการ (Culture and Leisure Capital) ทุนด้านการมีส่วนร่วมและการเมือง (Participation and 

Polit ical Capital) ทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Capital) ทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

(Infrastructure Capital) และทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) (PricewaterhouseCoopers 

2011, 4) 

  

ประเภทบริการสาธารณะที่มีศักยภาพและความเป็นไปได้ใน
การจัดทำ(PotentialArea)

การเลือกประเภทของบริการสาธารณะที่สามารถนำมาจัดทำในรูปแบบกิจการพาณิชย์และ

กิจการเพื่อสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเลือกประเภทบริการสาธารณะที่มีศักยภาพ  

และความเป็นไปได้ในการจัดทำ (Potential Area) ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่มีอยู่ 

โดยผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะตามศักยภาพและความเป็นไปได้ ดังนี้ 

1. ประเภทบริการสาธารณะที่ท้องถิ่นนิยมดำเนินการในรูปแบบกิจการ
 พาณิชย์

 ศักยภาพและความเป็นไปได้:มากที่สุด

กิจการพาณิชย์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนิยมดำเนินการอยู่แล้วและมีรูปแบบการดำเนิน

กิจการที่สามารถนำมาปรับใช้เป็นแบบอย่างได้ เช่น การประปา โรงรับจำนำ โรงฆ่าสัตว์ ขนส่ง

มวลชน ตลาด เป็นต้น โดยคณะผู้วิจัยได้สำรวจประเภทบริการสาธารณะที่ท้องถิ่นนิยมดำเนินการใน

รูปแบบกิจการพาณิชย์ไว้ 12 ประเภท ดังนี้ 
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ตารางภาคผนวกที่3-1: ประเภทบรกิารสาธารณะทีท่อ้งถิน่นยิมดำเนนิการในรปูแบบกจิการพาณชิย ์

ประเภทบริการสาธารณะ

1. การประปา 7. ขนส่งมวลชนทุกประเภท 

2. การผลิตไฟฟ้า 8. การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ 

3. โรงฆ่าสัตว์ 9. สนามกีฬาและการสันทนาการ 

4. โรงรับจำนำ 10. กิจการตลาด 

5. บ่อบำบัดน้ำเสีย 11. การให้เช่าที่อยู่อาศัยและบริการสวนกลาง 

6. การกำจัดขยะและการแปรรูปขยะ 12. การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ เช่น 

ศูนย์ประชุม / ห้องประชุม 

ที่มา: สรุปจากการสำรวจของผู้วิจัย  

 

2. ประเภทบรกิารสาธารณะทีท่อ้งถิน่ดำเนนิการอยูแ่ลว้แตม่คีวามเปน็ไปได้
 ในการพัฒนาให้เป็นกิจการพาณิชย์หรือกิจการเพื่อสังคม

 ศักยภาพและความเป็นไปได้:มาก-ปานกลาง

ผู้วิจัยพบว่ามีบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการด้วยตนเองจำนวนมาก

แต่ยังไม่ได้มีการพัฒนาให้เป็นกิจการพาณิชย์หรือกิจการเพื่อสังคม ซึ่งบริการเหล่านี้ดำเนินการ  

ตามอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะของกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น   

1). พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 45-57 2). พระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50-64 3). พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 

พ.ศ.2537 มาตรา 66-73 4). พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 

มาตรา 89-108 และ 5). พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 มาตรา 

62-79 รวมถึงพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16-19 

โดยบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแต่มีความเป็นไปได้ในการพัฒนา

ให้เป็นกิจการพาณิชย์หรือกิจการเพื่อสังคม เช่น การบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะของเสียอันตรายและ

สิ่งปฏิกูล พิพิธภัณฑ์ สถานพยาบาล สถานศึกษา ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก ห้องสมุด ศูนย์ผู้สูงอายุ การดูแล

และพัฒนาชายหาดและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ฯลฯ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าบริการสาธารณะเหล่านี้

สามารถเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานให้มีลักษณะทางธุรกิจโดยที่ยังคงสามารถจัดบริการ

สาธารณะให้ครอบคลุมกับความต้องการของประชาชนได้เช่นการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติ

การพัฒนาและจัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบสองภาษาในโรงเรียนควบคู่ไปกับหลักสูตร

ปกติเป็นต้น 

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานของบริการสาธารณะให้มีลักษณะเป็น 

“กิจการพาณิชย์” โดยตรงอาจมีความเสี่ยง เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางประเภทถูก
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จำกัดให้ดำเนินกิจการพาณิชย์ได้เฉพาะบริการสาธารณะที่เป็น “สาธารณูปโภค” เท่านั้น เช่น   

เทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2494 มาตรา 57 ตรี และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา 94(1)ดังนั้นเพื่อแก้ ไขปัญหาข้อจำกัดทาง

กฎหมายผู้วิจัยเห็นว่าบริการสาธารณะประเภทใดที่ไม่เข้าข่ายการเป็นสาธารณูปโภคก็อาจ

ให้ดำเนินงานในฐานะหน่วยบริการหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเดิมแต่ต้อง

เปลี่ยนรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการให้มีลักษณะเชิงรุกอาศัยเทคนิควิธีการทางธุรกิจ

และมีแผนงานด้านหารายได้แทนโดยให้เป็นที่รับรู้กันว่าหน่วยบริการนี้มีทิศทางและ

แผนการดำเนินงานในการหารายได้

ส่วนการเลือกรูปแบบของกิจการพาณิชย์หรือกิจการเพื่อสังคมให้สอดคล้องกับประเภท

บริการสาธารณนั้นให้พิจารณาในขั้นตอนที่3การเลือกรูปแบบของกิจการพาณิชย์และ

กจิการเพือ่สงัคม:การพจิารณาจากระดบักำไรการระดมทนุการมสีว่นรว่มและความเหมาะสม

ทางสังคมวัฒนธรรม

ตารางภาคผนวกที่3-2: ประเภทบริการสาธารณะที่ท้องถิ่นดำเนินการอยู่แล้วแต่มีความเป็นไปได้

ในการพัฒนาให้เป็นกิจการพาณิชย์หรือกิจการเพื่อสังคม 

ประเภทบริการสาธารณะที่ท้องถิ่นดำเนินการอยู่แล้วแต่มีความเป็นไปได้ในการพัฒนา

ให้เป็นกิจการพาณิชย์หรือกิจการเพื่อสังคม

1. สถานศึกษา: ระดับปฐมภูมิ (ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า) ทุติยภูมิ (มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า) และ

ตติยภูมิ (อุดมศึกษาหรือเทียบเท่า) 

2. สถานพยาบาล: สถานพยาบาลในทุกขนาดตามความซับซ้อนในการรักษาพยาบาล 

3. ศูนย์รับเลี้ยงเด็กและศูนย์ผู้สูงอายุ  

4. บริการดูแลคนเฉพาะกลุ่ม เช่น ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ คนชรา เด็ก ฯลฯ 

5. สถานที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจ  

6. สถานที่ให้บริการความรู้ เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ 

7. การกำจัดขยะของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล 

ที่มา: ผู้วิจัย 

 

3. ประเภทบริการสาธารณะที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
 แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ดำเนินการ

 ศักยภาพและความเป็นไปได้:ปานกลาง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่การจัดบริการสาธารณะตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 1). พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 45-57 

2). พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50-64 3). พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ

บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 66-73 4). พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
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กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา 89-108 และ 5). พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง

พัทยา พ.ศ.2542 มาตรา 62-79 รวมถึงพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16-19 อย่างไรก็ตามยังมีองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นจำนวนมากที่ขาดความพร้อมในการจัดบริการสาธารณะที่ทำให้ไม่สามารถจัดบริการ

สาธารณะตามอำนาจหน้าที่กำหนดไว้ได้ นอกจากนี้ความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากการ  

ไม่อนุญาตให้ท้องถิ่นทำบริการสาธารณะ 

แต่ในทัศนะของผู้วิจัยเห็นว่า ตราบเท่าที่ยังไม่มีการออกกฎหมายหรือแนวทางพิจารณาที่

เป็นทางการและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรนำร่องพิจารณาจัด

ทำบริการสาธารณะที่เข้าข่ายตามอำนาจหน้าที่ในกฎหมายไปเสียก่อนหรือให้ดำเนินงาน

ผ่านการถ่ายโอนงานหรือว่าจ้างกิจการเพื่อสังคมรูปแบบต่างๆ(โปรดดูในขั้นตอนที่สาม)

มาดำเนินงานแทน

 

ขั้นตอนที่สองเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของประเภทบริการ
สาธารณะ:การพิจารณาระดับกำไรกลุ่มเป้าหมายและ
ลักษณะการพัฒนา

 

ขั้นตอนที่สองคือการวางเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของประเภทบริการสาธารณะที่เลือกใน  

ขั้นตอนที่หนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วขั้นตอนนี้จะต้องจัดประเภทบริการว่ามีโครงการหรืองานใดบ้างที่ 

“กำไรเลี้ยงตนเองได้กลุ่มเป้าหมายชัดและพัฒนาให้ถูกจุด” เพื่อให้ประเภทบริการสาธารณะที่

จะจัดสามารถเกิดประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์เพื่อชุมชน 

 

หลักคิดสำหรับการพิจารณา

ขั้นตอนที่สองเราควรมีหลักการพิจารณาอยู่ 3 หลักดังนี้ 

 1)ระดับกำไร(LevelofProfit) คือ การพิจารณาถึงโครงการหรืองานใดของบริการสาธารณะ

มีระดับหรือเพดานการแสวงหากำไรมากน้อยเพียงใด โดยแบ่งเป็น 2 ระดับคือ 1). ระดับ

การแสวงหากำไรจำกัด (Profit Moderation) คือ บริการสาธารณะที่แสวงหากำไรได้จำกัด

และเน้นหารายได้ให้พอเลี้ยงตัวเองเป็นสำคัญ ซึ่งโดยมากเป็นบริการพื้นฐานที่มีอยู่และทำ

เพื่อประโยชน์สาธารณะ และ 2). ระดับการแสวงหากำไรสูงสุด (Profit Maximization) คือ 

บริการสาธารณะสามารถแสวงหากำไรสูงสุดตามกลไกตลาด ซึ่งมักเป็นบริการทางเลือกหรือ

บริการเสริมเพิ่มเติมจากบริการพื้นฐานปกติที่ระดับการแสวงหากำไรจำกัด โดยที่การจัด

บริการทางเลือกต้องไม่กระทบกับการบริการพื้นฐานที่มีอยู่และประโยชน์สาธารณะ 

2
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 2)กลุ่มเป้าหมาย(Targets) คือ การนิยามว่าใครคือบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายของการจัดทำ

บริการสาธารณะ แบ่งออกเป็น 1). จัดบริการบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเฉพาะกลุ่ม (Service for 

Specified) เช่น กลุ่มเพศ (ชาย / หญิง / เพศทางเลือก) รายได้ (จน / ปานกลาง /

ร่ำรวย) อายุ (เด็ก / วัยทำงาน /คนชรา) ถิ่นที่อยู่ (ในพื้นที่ของอปท. / นอกพื้นที่อปท.) 

ความพิการ (พิการทางสายตา / การได้ยิน / การสื่อสาร ฯลฯ) อาชีพ หรือความต้องการ

เฉพาะทางอื่น ๆ ฯลฯ และ 2). จัดบริการที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย (Service for All) 

เช่น การจัดบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ทุกคนต้องเข้าถึงได้  

 3)ลักษณะการพัฒนา(DevelopmentalCharacters)คือ การดำเนินกิจการเพื่อเน้นการ

พัฒนาในกิจการหรือบริการนั้น ๆ ให้เกิดความมั่งคั่งในทางเศรษฐกิจหรือการเติบโตทาง

สังคมวัฒนธรรมโดยหวังผลกระทบต่อเนื่อง (Multiplied Effects) โดยแบ่งออกเป็น 1). การ

พัฒนาที่แสวงหากำไรจำกัด (Profit Moderation) และ 2). การแสวงหากำไรสูงสุด (Profit 

Maximization) 

โดยขั้นตอนที่สองเราสามารถกำหนดตารางเมตริกซ์ประเภทบริการสาธารณะว่าสอดคล้องกับ

หลักการใดบ้างตามตารางภาคผนวกที่ 3-3 และตามตัวอย่างในตารางภาคผนวกที่ 3-4 

ตารางภาคผนวกที่3-3: เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของประเภทบริการสาธารณะ:  

การพิจารณาระดับกำไร กลุ่มเป้าหมาย และลักษณะการพัฒนา 

ประเภทบริการสาธารณะที่จะดำเนินการ:.......................................................................................

................................................................................................................................................................

 จัดบริการบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลเฉพาะกลุ่ม

(ServiceforSpecified)

จัดบริการที่ครอบคลุม

ทุกกลุ่มเป้าหมาย

(ServiceforAll)

ลักษณะการพัฒนา

ระดับการแสวงหากำไร

จำกัด (Profit Moderation) 

   

ระดับการแสวงหากำไร

สูงสุด (Profit 

Maximization) 

   

ที่มา: ผู้วิจัย 
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ตารางภาคผนวกที่3-3:ตัวอย่างการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

ของประเภทบริการสาธารณะ: การพิจารณาระดับกำไร กลุ่มเป้าหมาย และลักษณะการพัฒนา 

ประเภทบริการสาธารณะที่จะดำเนินการ......................................ขนส่งสาธารณะ...............................................

.......................................................................................................................................

 จัดบริการบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลเฉพาะกลุ่ม

(ServiceforSpecified)

จัดบริการที่ครอบคลุม

ทุกกลุ่มเป้าหมาย

(ServiceforAll)

ลักษณะการพัฒนา

ระดับการแสวงหากำไร

จำกัด (Profit 

Moderation) 

การบริการรถประจำทาง

สำหรับคนพิการ 

การเดินรถประจำทาง

สำหรับประชาชนทั่วไป 

การเดินรถประจำทาง 

ในพื้นที่ห่างไกล 

ระดับการแสวงหากำไร

สูงสุด (Profit 

Maximization) 

- การบริการรถรับส่ง

เฉพาะบุคคลสำหรับ 

คนพิการ 

- การให้บริการเช่า 

รถประจำทาง 

- การเดินรถประจำทาง

ติดเครื่องปรับอากาศ 

- การคิดค่าบริการ WiFi 

บนรถประจำทาง 

การเดินรถประจำทาง 

ในพื้นที่การค้า 

ที่มา: ผู้วิจัย 

 

ขั้นตอนที่สามการเลือกรูปแบบของกิจการพาณิชย์
และกิจการเพื่อสังคม:การพิจารณาจากระดับกำไรการ
ระดมทุนการมีส่วนร่วมและความเหมาะสมทางสังคม
วัฒนธรรม

 

ขั้นตอนที่สามคือ การเลือกรูปแบบของกิจการที่เหมาะสมกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ประเภท

บริการสาธารณะในขั้นตอนที่หนึ่งและขั้นตอนที่สองให้มี “รูปแบบที่สอดคล้องกับระดับการ

แสวงหากำไรสามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมายสร้างการมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับ

สภาพสังคมวัฒนธรรมของประเภทกิจการที่ดำเนินการ” ในการเลือกรูปแบบกิจการพาณิชย์และ

กิจการเพื่อสังคม 

     

หลักคิดสำหรับการพิจารณา

ขั้นตอนที่สามเราควรมีหลักการพิจารณาอยู่ 4 หลักดังนี้ 

 1)ระดับกำไร(LevelofProfit)คือ การพิจารณาถึงโครงการหรืองานใดของบริการสาธารณะ

มีระดับหรือเพดานการแสวงหากำไรมากน้อยเพียงใด โดยแบ่งเป็น 2 ระดับคือ 1). ระดับ

การแสวงหากำไรจำกัด (Profit Moderation) คือ บริการสาธารณะที่แสวงหากำไรได้จำกัด
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และเน้นหารายได้ให้พอเลี้ยงตัวเองเป็นสำคัญ ซึ่งโดยมากเป็นบริการพื้นฐานที่มีอยู่และทำ

เพื่อประโยชน์สาธารณะ และ 2). ระดับการแสวงหากำไรสูงสุด (Profit Maximization) คือ 

บริการสาธารณะสามารถแสวงหากำไรสูงสุดตามกลไกตลาด ซึ่งมักเป็นบริการทางเลือกหรือ

บริการเสริมเพิ่มเติมจากบริการพื้นฐานปกติที่ระดับการแสวงหากำไรจำกัด โดยที่การจัด

บริการทางเลือกต้องไม่กระทบกับการบริการพื้นฐานที่มีอยู่และประโยชน์สาธารณะ โดย

พิจารณาเช่นเดียวกับขั้นตอนที่สอง 

 2)การระดมทุนและผลตอบแทน คือ รูปแบบการระดมทุนที่เหมาะสมกับรูปแบบกิจการ  

แบ่งเป็น 1). การระดมทุนผ่านตลาดทุนหรือผู้ถือหุ้นที่ให้ผลตอบแทนตามจำนวนหุ้นและ  

ผลกำไรจากการดำเนินงาน ซึ่งเหมาะสมกับการระดมทุนในวงกว้างทั้งในและนานาชาติ   

2). การระดมทุนผ่านการบริจาคหรืออุดหนุนตามความสมัครใจโดยไม่ได้ผลตอบแทน   

ซึ่งเหมาะสมกับกิจการที่มีข้อจำกัดในการแสวงหากำไร 3). การระดมทุนผ่านสมาชิกของ

กิจการโดยได้ผลตอบแทนที่มาจากการดำเนินงาน 4). การดำเนินกิจการเพื่อนำผลกำไรมา

ใช้ในกิจการโดยไม่มีการปันส่วนให้ผู้ถือหุ้น และ 5). การอุดหนุนจากภาครัฐในบริการ

สาธารณะพื้นฐานโดยไม่ได้ผลตอบแทนซึ่งเหมาะสมกับกิจการที่รัฐต้อการสนับสนุนให้

ดำเนินบริการสาธารณะ 

 3)การมสีว่นรว่มในกจิการคอื ลกัษณะการมสีว่นรว่มในกจิการแบง่ออกเปน็ 1). การมสีว่นรว่ม 

ในฐานะผู้ถือหุ้นและยึดเสียงส่วนใหญ่ตามจำนวนหุ้น 2). การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ถือหุ้นแต่

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงเท่ากัน 3). การมีส่วนร่วมโดยสมาชิกของกิจการต่อการ

บริหารกิจการอย่างใกล้ชิด 4). การมีส่วนร่วมผ่านการบริจาคและอิทธิพลของผู้บริจาค และ 

5). ควบคุมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง 

 4)ความเหมาะสมทางสังคมวัฒนธรรมคือการเลือกรูปแบบกิจการที่ เหมาะสมกับ

ธรรมเนียมของประเภทกิจการนั้น เช่น กิจการห้องสมุดหรือโรงเรียนที่เหมาะกับการดำเนิน

กิจการในรูปแบบมูลนิธิโดยที่แสวงหากำไรจำกัด เป็นต้น ซึ่งการพิจารณาในเรื่องนี้อาศัยดุล

พินิจและความต้องการของสังคมเป็นหลัก 

 

รูปแบบกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคม

ผู้วิจัยได้นิยามรูปแบบกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถทำได้ออกเป็น 6 รูปแบบที่มีหลักคิดสำหรับการพิจารณาดังที่กล่าวไปตอนต้นแตกต่างกัน 

ได้แก่ 
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กิจการพาณิชย์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

* รูปแบบดำเนินงานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง (Local Public 

Enterprise in Local Government Structure) คือ กิจการพาณิชย์ที่เป็น  

ส่วนหนึ่งในโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

* รูปแบบบริษัทจำกัดที่แสวงหาผลกำไรที่มีการดำเนินกิจการที่รับผิดชอบ

ต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) คือ กิจการพาณิชย์

ในรูปของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเพื่อแสวงหาผลกำไรในระบบตลาดปกติ แต่มี

การดำเนินกิจกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคมตลอดการดำเนินธุรกิจ 

กิจการเพื่อสังคมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

* รูปแบบบริษัทเพื่อสังคม (Social firms) คือ กิจการเพื่อสังคมการจัดตั้ง

บริษัทจำกัดตามกฎหมายจัดตั้งบริษัทแต่กำหนดให้เป้าหมาย กิจกรรม และ

ผลกำไรจากการดำเนินงานต้องเป็นไปเพื่อสังคมโดยตรง 

* รูปแบบกิจการที่แรงงานเป็นเจ้าของ (Employee ownership) คือกิจการ

เพื่อสังคมที่สมาชิกขององค์กรเป็นผู้ดำเนินงานและเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการ

เพื่อสังคม 

* รูปแบบสหกรณ์ (Co-operatives) คือ กิจการเพื่อสังคมที่จัดตั้งสหกรณ์

ตามกฎหมาย โดยผู้ถือหุ้นสหกรณ์จะดำเนินงานโดยเน้นเสียงข้างมากตาม

หลักประชาธิปไตย 

* รูปแบบมูลนิธิการกุศลที่ทำการค้า (Trading Charity) คือ กิจการเพื่อ

สังคมที่จัดตั้งมูลนิธิตามกฎหมายจัดตั้งมูลนิธิ โดยมูลนิธิสามารถดำเนิน

กิจกรรมเพื่อการค้าหรือหาผลกำไรสำหรับใช้ดำเนินงานเพื่อสังคม 

  

ที่มา: ผู้วิจัย 

 

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของบริการสาธารณะให้มีรูปแบบ “กิจการ

พาณิชย์” โดยตรงอาจมีความเสี่ยง เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางประเภทถูกจำกัดให้

ดำเนินกิจการพาณิชย์ได้เฉพาะบริการสาธารณะที่เป็น “สาธารณูปโภค” เท่านั้น เช่น เทศบาลตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2494 มาตรา 57 ตรี และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา 94 (1) ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาข้อจำกัดทางกฎหมายผู้วิจัย

เห็นว่าบริการสาธารณะประเภทใดที่ไม่เข้าข่ายการเป็นสาธารณูปโภคก็อาจให้ดำเนินงาน

ในฐานะหน่วยบริการหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเดิมแต่ต้องเปลี่ยนรูปแบบและ

วิธีการบริหารจัดการให้มีลักษณะเชิงรุกอาศัยเทคนิควิธีการทางธุรกิจและมีแผนงานด้านหา

รายได้แทนโดยให้เป็นที่รับรู้กันว่าหน่วยบริการนี้มีทิศทางและแผนการดำเนินงานในการหา

รายได้

โดยขั้นตอนที่สามเราสามารถกำหนดตารางเมตริกซ์รูปแบบของกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อ

สังคมว่าสอดคล้องกับหลักการใดบ้างให้พิจารณาตามตารางภาคผนวกที่ 3-4 
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