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พระราชบัญญัติ
ตั้งจังหวัดบึงกาฬ
พ.ศ. ๒๕๕๔

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นปีที่ ๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรตั้งจังหวัดบึงกาฬ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๕๔”
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วัน ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้แยกอําเภอบึงกาฬ อําเภอเซกา อําเภอโซ่พิสัย อําเภอบุ่งคล้า อําเภอบึงโขงหลง
อํา เภอปากคาด อํ าเภอพรเจริ ญ และอํ า เภอศรี วิ ไล ออกจากการปกครองของจั งหวั ด หนองคาย
รวมตั้งขึ้นเป็นจังหวัดบึงกาฬ และมีเขตท้องที่ตามที่อําเภอดังกล่าวมีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๔ ให้เปลี่ยนชื่ออําเภอบึงกาฬเป็นอําเภอเมืองบึงกาฬ
มาตรา ๕ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และงบประมาณของจังหวัดหนองคาย
ในส่วนที่เกี่ยวกับอําเภอตามมาตรา ๓ ไปเป็นของจังหวัดบึงกาฬ
มาตรา ๖ ให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬขึ้น โดยให้มีเขตตามเขตจังหวัดบึงกาฬ
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มาตรา ๗ ให้ โ อนบรรดากิจ การ ทรั พ ย์ สิน หนี้ สิ ท ธิ งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่ว นจังหวัด หนองคาย ในส่ว นที่เกี่ย วกับอําเภอ
ตามมาตรา ๓ ไปเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
มาตรา ๘ ให้บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
และคําสั่ง ขององค์การบริหารส่ว นจังหวัดหนองคาย ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวัน ที่พ ระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่งขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบึงกาฬ จนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
มาตรา ๙ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการภาษีอากร การทะเบียน และการอื่น ๆ ซึ่งปฏิบัติอยู่ใน
อําเภอตามมาตรา ๓ ให้ดําเนินการเช่น เดิมไปพลางก่อนจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง ส่ว นรายได้
ที่เก็บได้จากอําเภอตามมาตรา ๓ ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้จัดส่งทางจังหวัดบึงกาฬ
มาตรา ๑๐ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการเลื อ กตั้ ง ตามมาตรา ๑๐๙ (๑) ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ให้ถือว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดหนองคาย
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งจากจังหวัดบึงกาฬ และให้ถือว่าสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรซึ่งได้รับเลือกตั้ง จากเขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัด หนองคาย ก่อนวันที่พ ระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งจากจังหวัดหนองคาย
มาตรา ๑๑ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หนองคายในเขตเลือกตั้ง ของอําเภอ
ตามมาตรา ๓ ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที่พ ระราชบัญ ญัตินี้ใช้บังคับ เป็น สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบึงกาฬ และให้วาระการดํารงตําแหน่งสิ้นสุดลงตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หนองคาย
ในระหว่างที่ยังไม่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายและสมาชิกสภา
องค์การบริห ารส่ว นจังหวั ด บึงกาฬจนครบจํานวนตามวรรคสาม ให้สภาองค์การบริหารส่ว นจังหวั ด
หนองคายและสภาองค์ก ารบริหารส่ว นจั งหวั ด บึง กาฬประกอบด้ว ยสมาชิก เท่า ที่มี อยู่ต ามวรรคหนึ่ ง
และให้สภาองค์การบริหารส่ว นจังหวัด หนองคายหรือสภาองค์การบริหารส่ว นจังหวัด บึงกาฬที่ยังไม่มี
ประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่ว นจังหวัด เลือกประธานและรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขึ้นทําหน้าที่ชั่วคราวไปพลางก่อน
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่ว นจังหวัด บึงกาฬให้ครบตามจํานวนที่พึงมีต ามกฎหมายว่าด้ว ยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญ ญัตินี้ใช้บังคับ เว้นแต่อายุข องสภาองค์การบริหารส่ว นจังหวัด
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หนองคายจะเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และให้วาระการดํารงตําแหน่งของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดทั้งสองแห่งที่ได้รับเลือกตั้งดังกล่าวสิ้นสุดลงตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หนองคาย
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบึงกาฬตามวรรคสามให้ถือเขตอําเภอเป็นเขตเลือกตั้งไปจนกว่าวาระการดํารงตําแหน่งของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ้นสุด ลงตามอายุข องสภาองค์การบริหารส่ว นจังหวัด หนองคาย
หรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่ว นจังหวัด แห่ง ใดแห่งหนึ่ง และให้ผู้มีสิท ธิเลือกตั้งมีสิท ธิออกเสีย ง
ลงคะแนนเลื อกตั้ง ผู้สมัค รได้เ ท่าจํานวนที่ยั ง ขาดอยู่ในเขตอํ าเภอนั้น ทั้ งนี้ การดํ าเนิน การเลือกตั้ ง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด
มาตรา ๑๒ ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่ว นจังหวัด บึงกาฬตามกฎหมายว่าด้ว ย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระหว่างที่ยังไม่มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬตามวรรคหนึ่ง ให้ปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายทําหน้าที่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬและนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เพื่อดําเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬและสมาชิก
สภาองค์ก ารบริ หารส่ ว นจังหวัด บึง กาฬให้ค รบถ้ว น และปฏิบั ติก ารอื่น ใดเท่า ที่จํ าเป็น ไปพลางก่อ น
จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๓ ในระหว่ างที่ จัง หวั ด บึ ง กาฬยัง ไม่มี ค ณะกรรมการข้ าราชการองค์ การบริ ห าร
ส่วนจังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ให้คณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการพนักงาน
ส่ ว นตํ า บลของจั ง หวั ด หนองคาย ทํ า หน้ า ที่ ค ณะกรรมการข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลของจังหวัดบึงกาฬไปพลางก่อน
ให้ ถื อ ว่ า บรรดาหลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข ระเบี ย บ และมติ ที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล
ส่วนท้องถิ่นของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่ว นจังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
และคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลของจังหวัดหนองคาย ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เป็นหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบ และมติที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของคณะกรรมการ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๘ ก

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลของจังหวัดบึงกาฬจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
มาตรา ๑๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากจังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่มี
ท้องที่ติดชายแดน และมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแนวยาว ทําให้การติดต่อระหว่างอําเภอที่ห่างไกลและจังหวัด
เป็นไปด้วยความยากลําบากและใช้ระยะเวลาในการเดินทางมากเกินควร ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบ
การปกครอง การรักษาความมั่นคง และการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในท้องที่ สมควรแยกอําเภอบึงกาฬ
อําเภอเซกา อําเภอโซ่พิสัย อําเภอบุ่งคล้า อําเภอบึงโขงหลง อําเภอปากคาด อําเภอพรเจริญ และอําเภอศรีวิไล
จังหวัดหนองคาย ออกจากการปกครองของจังหวัดหนองคาย รวมตั้งขึ้นเป็นจังหวัดบึงกาฬ จึงจําเป็นต้อ ง
ตราพระราชบัญญัตินี้

