
ศาลากลางจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

ศาลากลางจงัหวดัเดิมตั้งอยูท่ี่  ต าบลประตูชยั  อ  าเภอกรุงเก่า (อ  าเภอพระนครศรีอยธุยาในปัจจุบนั) สร้าง

เป็นตึก ๓ ชั้น รูปร่างคลา้ยตวัที ซ่ึงไดท้  าการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ สมยัหลวงบริหารชนบท (ส่าน) เป็น

ขา้หลวงประจ าจงัหวดั โดยการสนบัสนุนจากนายปรีดี  พนมยงค ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลงัในสมยันั้นซ่ึง

เป็นชาวอยธุยาท่ีตวัตึกดา้นหนา้ศาลากลางจงัหวดั ไดก่้อสร้างพระบรมรูปวีรกษตัริยวี์รสตรี ซ่ึงไดป้ระกอบคุณา

ประโยชน์อยา่งใหญ่หลวงแก่กรุงศรีอยธุยาและชาติไทยในคร้ังอดีตรวม ๖ พระองค ์คือ 

๑.สมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี ๑ (พระเจา้อู่ทอง)พระหตัถซ์้ายถือปราสาทสงัขป์ฐมกษตัริยผ์ูส้ร้างกรุงศรีอยธุยาเป็นราช

ธานี เม่ือ พ.ศ. ๑๗๙๓  

๒.สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถพระหตัถท์ ั้งสองถือประมวลกฎหมายผูท้รงพระปรีชาสามารถในทางปกครอง  

๓. สมเดจ็พระศรีสุริโยทยั วีรสตรีซ่ึงไดเ้สดจ็ออกไปสู้รบกบัขา้ศึก เม่ือ พ.ศ.๒๐๙๓และไดเ้สียสละพระชนม์ชีพเพ่ือ

สมเดจ็พระมหาจกัรพรรดิ พระราชสวามี   

๔. สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช (พ.ศ. ๒๐๓๓ - พ.ศ. ๒๑๔๘) พระหตัถข์วาถือพระแสงของา้วพระหตัถซ์้ายถือพระ

มาลา ผูท้รงกอบกูพ้ระนครศรีอยธุยา ซ่ึงเสียแก่พม่าคร้ังแรกและไดสู้้รบกบัขา้ศึกถึง ๗ คร้ัง  

๕. สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. ๒๑๙๙ - พ.ศ. ๒๒๓๑) พระหตัถท์ ั้งสองถือพระราชสาสน์ไดท้รงท า

สมัพนัธไมตรีกบัต่างประเทศ เช่น ประเทศฝร่ังเศส คร้ังพระเจา้หลยุส์ท่ี ๑๔ และทรงน าเอาวฒันธรรมทางตะวนัตก

มาเผยแพร่ไวม้ากคร้ังเจา้พระยาวิชาเยนทร์ ในรัชสมยัของพระองค ์การคา้ขายเจริญรุ่งเรืองมาก 

  ๖. สมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราช (พ.ศ. ๒๑๙๙ - พ.ศ. ๒๓๓๕) พระหตัถท์ ั้งสองถือดาบ ไดท้รงกอบกูค้วามเป็น

เอกราชไวไ้ดใ้นคราวเสียกรุงคร้ังสุดทา้ย เม่ือ พ.ศ. ๒๓๑๐ และยา้ยเมืองหลวงไปตั้งท่ีกรุงธนบุรี 

อาคารศาลากลางจงัหวดัหลงัเดิมไดใ้ชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการและบริการประชาชนมาจนมีสภาพ

ช ารุดทรุดโทรมยากแก่การซ่อมบ ารุง และไม่สามารถรองรับส่วนราชการประจ าจงัหวดัไดเ้พียงพอ ประกอบกบัท่ี

ตั้งอยูใ่นเขตโครงการนครประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารสหประชาชาติ ให้เป็น

มรดกโลก และกรมศิลปากรมีแผนงานท่ีจะบูรณะซ่อมแซมอาคารศาลากลางและสถานท่ีต่างๆโดยรอบให้เป็น

ศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์และการทอ่งเท่ียวจงัหวดั จึงมีโครงการยา้ยศาลากลางออกไปอยูน่อกพ้ืนท่ีอุทยาน

ประวติัศาสตร์ 

ต่อมานายจตุรงค ์ ด่านชยัวิโรจน์  นางขวญัลกัษณ์  ด่านชยัวิโรจน์  นายวรพจน์  ด่านชยัวิจิตร และนางสม

พิศ  ด่านชยัวิจิตร  ไดอุ้ทิศท่ีดินริมถนนสายเอเซีย หมู่ท่ี ๓  ต าบลคลองสวนพลู  อ  าเภอพระนครศรีอยธุยา ให้กบั

ทางราชการจ านวน ๗๐ ไร่ ๑ ตารางวา ราคาทุนทรัพย ์๗๐,๐๐๔,๙๕๑.๖๐ บาท โดยอุทิศให ้

๑. ก่อสร้างศูนยร์าชการ จ านวน ๕๓ ไร่ ๒ งาน ๑๖ ตารางวา 

๒. ให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัก่อสร้างถนนสาธารณะ จ านวน ๑๖ ไร่ ๑ งาน ๒๕ ตารางวา  



มีพิธีมอบโฉนดท่ีดินวนัพุธท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๓  ณ  กระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย (นายบรรหาร  ศิลปอาชา) เป็นประธานในพิธีรับมอบ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จึงไดเ้สนอ

โครงการก่อสร้างศูนยร์าชการจงัหวดัต่อกระทรวงมหาดไทย เพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการจดัวาง ผงั

แม่บทศูนยร์าชการส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงคณะกรรมการไดอ้นุมติัโครงการก่อสร้างโดยแบ่งการ

ด าเนินการออก ๓ ระยะ คือ   

ระยะท่ี ๑ (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๖ - ๒๕๓๘)  ก่อสร้างอาคารศาลากลางจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา และระบบสาธารณูปโภค 

ระยะท่ี ๒  (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๗ - ๒๕๓๘) ก่อสร้างศาลาประชาคม  

ระยะท่ี ๓  (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๘ - ๒๕๓๙) ก่อสร้างอาคารสูง ๑๐ ชั้น จ านวน ๒ หลงั เพ่ือ

รองรับส่วนราชการทุกส่วน 

พ.ศ. ๒๕๓๕  กระทรวงมหาดไทยจดัสรรงบประมาณเป็นค่าถมดิน จ านวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท บริเวณท่ีจะ

ก่อสร้างศาลากลางจงัหวดั ๑๐ ไร่ พ.ศ. ๒๕๓๖  ไดจ้ดัสรรงบประมาณ จ านวน ๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าก่อสร้าง

ศาลากลางจงัหวดัพร้อมระบบสาธารณูปโภค โดยผกูพนังบประมาณปี พ.ศ.๒๕๓๗ จ านวน ๕๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท 

และปี พ.ศ.๒๕๓๘ จ านวน ๖๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท และกระทรวงมหาดไทยใหจ้งัหวดัด าเนินการประกวดราคาได ้

บริษทั แซมคอน จ ากดั เป็นผูรั้บเหมาในวงเงิน ๑๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก าหนดแลว้เสร็จใน ๖๗๕ วนั ลงนามใน

สญัญาจา้ง วนัท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๗ ก าหนดแลว้เสร็จในวนัท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๓๙ เป็นอาคารทรงไทยสูง ๔ ชั้น 

พ้ืนท่ีใชส้อย ๙,๑๙๖ ตารางเมตร 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาไดจ้ดัพิธีวางศิลาฤกษว์นัจนัทร์ท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๓๗ เวลา ๑๓.๐๑ น. โดย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย(พลเอกชวลิต  ยงใจยทุธ) เป็นประธาน  ณ  บริเวณท่ีก่อสร้างศาลากลาง จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาไดจ้ดัพิธีบวงสรวงลาศาลากลางหลงัเก่า วนัท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๓๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. และเวลา 

๑๐.๐๐น.ไดจ้ดัพิธีสงฆแ์ละบวงสรวง ศาลากลางใหม่ เร่ิมปฏิบติังาน ณ ศาลากลางใหม่ตั้งแต่วนัท่ี ๒๙ มกราคม 

๒๕๓๙ เป็นตน้มา 

 นายวิทยา ผิวผอ่ง ไดย้า้ยมาเป็นผูว้่าราชการจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตั้งแต่วนัท่ี ๑๖ มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๕๒ ท่านเห็นว่าศูนยร์าชการหลงัใหม่ มีสภาพค่อนขา้งทรุดโทรม จึงมีด าริให้ปรับปรุงซ่อมแซมศูนยร์าชการ

จงัหวดัข้ึนใหม่โดยใชง้บประมาณของ ทางราชการและจดัหางบประมาณเพ่ิมเติมจากการจ าหน่ายวตัถุมงคลพระ

พุทธไตรรัตน นายก (หลวงพ่อโต) วดัพนญัเชิงวรวิหาร ซ่ึงงบประมาณทั้งหมดรวมเป็นเงิน ๑๓,๖๖๖,๗๕๘.๗๗ 

บาท โดยด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามรายละเอียดของงานดงัต่อไปน้ี 

ระยะที่ ๑ ใชง้บประมาณจากราชการปี ๒๕๕๒ รวมเป็นเงิน ๗,๓๔๒,๕๐๐ บาท 

- ปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณหนา้ศูนยร์าชการจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (สร้างลานคอนกรีต) งบประมาณ 

๖,๑๔๒,๕๐๐ บาท โดยใชง้บจากยทุธศาสตร์จงัหวดั 



- ปรับปรุงศูนยร์าชการจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา งบ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยใชง้บเงินเหลือจ่าย 

ระยะที่ ๒ ใชง้บประมาณจากการจ าหน่ายวตัถุมงคล รวมเป็นเงิน ๓,๑๖๑,๐๒๘.๗๗ บาท 

-  สร้างศาลพระภูมิตา-ยาย งบ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

- สร้างตูนิ้รภยัเก็บพระแสงราชศสัตราและพระพทุธนวราชบพิตร พร้อมระบบป้องกนัภยัห้องพระยา

โบราณ งบ ๕๓๒,๔๐๔ บาท 

- สร้างระบบจ่ายน ้ารดน ้าตน้ไม ้งบ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

- ก่อสร้างหอพระและฐานศาลพระภูมิ งบ ๑,๑๙๐,๐๐๐ บาท 

- ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง งบ ๖๕๕,๖๗๔.๗๗ บาท 

- ปรับภูมิทศัน์ (สวนหยอ่ม) งบ ๒๑๓,๑๕๐บาท 

- ค่าซ่อมแซมพระบรมราชานุสาวรีย ์รัชกาลท่ี ๕ งบ ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

- ค่าก่อสร้างสระน ้าหลงัศาลพระภูมิ ๙๙,๘๐๐ บาท     

ระยะที่ ๓ ใชง้บประมาณจากราชการปี ๒๕๕๓ รวมเป็นเงิน ๓,๑๖๓,๒๓๐ บาท 

-ทาสีศูนยร์าชการจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา งบ ๑,๘๕๐,๐๐๐บาทโดยใชง้บจากกระทรวงมหาดไทย 

- ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด (CCTV) ศูนยร์าชการจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา งบ ๘๕๙,๒๓๐ บาท โดยใชง้บจาก

กองทุนโรงไฟฟ้าวงันอ้ย 

- ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็โดยใชง้บจากกองทุนโรงไฟฟ้าวงันอ้ย (ป้อม อ.ส.) งบ ๔๕๔,๐๐๐ 

บาท โดยใชง้บจากกองทุนโรงไฟฟ้าวงันอ้ยในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดป้รับปรุงเพ่ิมเติม 

๑. ปรับปรุงท่ีจอดรถบริเวณโดยรอบศาลากลางจงัหวดั 

๒. ทาสีอาคารภายในศาลากลางทั้งหมด 

และในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดป้รับปรุงเพ่ิมเติม 

๑.ทาสีป้ายโฆษณา AYUTTHAYA WORLD EXPO 2020 พ้ืนสนสมหน้าศาลากลางจงัหวดั 

๒.ติดตั้งป้ายไฟ LED ๒ จุด งบพฒันาจงัหวดั และงบองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  

 


