
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติ 
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหาร

ส่วนตําบล 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร

ส่วนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
ม าต ร า  ๓  ใ ห้ ย ก เ ลิ ก บทนิ ย า มคํ า ว่ า  “คณะก ร รมก า รบ ริ ห า ร ” แล ะ 

“กรรมการบริหาร” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“คณะผู้บริหาร” หมายความว่า คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล 
 
มาตรา ๔  ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไม่ตํ่ากว่าย่ีสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกต้ัง” 
 
มาตรา ๕  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๕๕ ก/หน้า ๗/๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

“มาตรา ๑๓  เมื่อตําแหน่งสมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รับเลือกต้ังว่างลงเพราะครบวาระ
การดํารงตําแหน่งหรือมีการยุบสภาตําบล ให้มีการเลือกต้ังภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบวาระหรือ
วันที่ยุบสภาตําบล แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๔  เมื่อตําแหน่งสมาชิกตําบลซึ่งได้รับเลือกต้ังว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใด 
นอกจากครบวาระหรือมีการยุบสภาตําบล ให้มีการเลือกต้ังแทนตําแหน่งที่ว่างภายในสี่สิบห้าวันนับ
แต่วันที่ตําแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่วาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

ให้สมาชิกสภาตําบลผู้ซึ่งได้รับเลือกต้ังแทนนั้นอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน” 

 
มาตรา ๖  ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“เมื่อมีการแยกพื้นที่บางส่วนของหมู่บ้านใดขึ้นเป็นหมู่บ้านใหม่ ให้สมาชิกสภาตําบล

ซึ่งได้รับเลือกต้ังของหมู่บ้านเดิมยังคงเป็นสมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รับเลือกต้ังอยู่ต่อไป โดยให้สมาชิก
สภาตําบลท่ีมีภูมิลําเนาอยู่ในหมู่บ้านใด ให้เป็นสมาชิกสภาตําบลของหมู่บ้านนั้นจนกว่าสมาชิกภาพจะ
สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒ และให้นายอําเภอจัดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รับเลือกต้ังให้
ครบตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดทั้งหมู่บ้านเดิมและหมู่บ้านที่จัดต้ังขึ้นใหม่เพื่อเป็นสมาชิกสภาตําบล
ที่หมู่บ้านนั้นต้ังอยู่ในเขตภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศตั้งหมู่บ้านใหม่ เว้นแต่วาระการดํารง
ตําแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

ให้ผู้ได้รับเลือกต้ังอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของสมาชิกอ่ืนในตําบลน้ัน” 
 
มาตรา ๗  ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล

และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วให้

ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่” 
 
มาตรา ๘  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ

บริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๔  องค์การบริหารส่วนตําบลประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล” 
 
มาตรา ๙  ให้ยกเลิกความใน (๒) และ (๓) ของมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล ร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนา

ตําบลตาม (๑) และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ” 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๖) และ (๗) ของมาตรา ๔๗ ทวิ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

“(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างต้องห้ามหรือตัดสิทธิมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
หรือเสียสิทธิตามท่ีกฎหมายบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(๗) ไม่เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งราษฎรลงคะแนนเสียงให้
พ้นจากตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น และยังไม่พ้นกําหนดห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่งครั้งหลังสุดจนถึงวันเลือกต้ัง” 

 
มาตรา ๑๑  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๙  ประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดํารง

ตําแหน่งจนครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตําบล” 
 
มาตรา ๑๒  ให้ยกเลิกความใน (๒) และ (๓) ของมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๒) พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตามมาตรา ๔๗ ตรี 
(๓) ดํารงตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วน

ตําบล” 
 
มาตรา ๑๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๕๒  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ดําเนินการประชุมและ

ดําเนินกิจการอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ช่วยประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนตําบลปฏิบัติการตามหน้าที่ และกระทํากิจการตามท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
มอบหมาย 

ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบัติหน้าที่แทน 

ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลครั้งใด ถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานใน
ที่ประชุม ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลที่มาประชุมเลือกกันเองเพื่อทําหน้าที่ประธานในที่
ประชุมสําหรับการประชุมในครั้งนั้น 

ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลครั้งใด ถ้าผู้ทําหน้าที่ประธานในที่
ประชุมสั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระการประชุม แต่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวนไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ในที่ประชุมเสนอให้เปิดประชุม ให้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้นต่อไปจนกว่าจะหมดระเบียบวาระการประชุมหรือสภา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลจะได้มีมติให้ปิดประชุม และให้นําความในวรรคสามและวรรคสี่มาใช้บังคับ
กับกรณีดังกล่าว” 

 
มาตรา ๑๔  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๕๕  นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจําเป็นเพื่อ

ประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีจํานวนไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ อาจทําคําร้องยื่นต่อนายอําเภอขอเปิดประชุมวิสามัญ 
ถ้าเห็นสมควรให้นายอําเภอเรียกประชุมวิสามัญได้” 

 
มาตรา ๑๕  ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลซ่ึงได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การ

บริหารส่วนตําบลตามวรรคหนึ่ง จะดํารงตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลในขณะเดียวกันมิได้” 

 
มาตรา ๑๖  ให้ยกเลิกความซ่ึงเป็นชื่อของส่วนที่ ๒ ของพระราชบัญญัติสภาตําบล

และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 

“ส่วนที่ ๒ 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล” 

   
 

มาตรา ๑๗  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๘  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลประกอบด้วยนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลคนหนึ่งและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนสองคน ซึ่งสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแล้วเสนอให้นายอําเภอแต่งต้ัง 

การประชุมและการดําเนินงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย” 

 
มาตรา ๑๘  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๕๙  คณะผู้บริหารมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑) บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามมติ ข้อบัญญัติ และ
แผนพัฒนาตําบล และรับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล 

(๒) จัดทําแผนพัฒนาตําบลและงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพื่อเสนอให้สภา
องค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(๓) รายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลทราบ
อย่างน้อยปีละสองครั้ง 

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีทางราชการมอบหมาย” 
 
มาตรา ๑๙  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๖๐  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วน

ตําบล 
ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รอง

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตามลําดับที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งต้ังไว้เป็นผู้รักษา
ราชการแทน 

ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่งใด แต่งต้ังให้นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นกรรมการหรือให้มีอํานาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนทํา
หน้าที่กรรมการหรือมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในระหว่างรักษา
ราชการแทนด้วย 

การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติกิจการที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมายใด ถ้ากฎหมายนั้นมิได้บัญญัติในเรื่องการมอบอํานาจ
ไว้เป็นอย่างอื่น นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอาจมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หรือ
หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติราชการแทนก็ได้” 

 
มาตรา ๒๐  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๔  คณะผู้บริหาร พ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
(๒) มีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
(๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสิ้นสุดลงพร้อมกันตาม

มาตรา ๔๗ ตรี (๙) 
(๔) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้คณะผู้บริหารพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๙๒ 
(๕) คณะผู้บริหารลาออก และในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าพ้นจากตําแหน่งนับแต่วันที่ 

คณะผู้บริหารมีมติลาออก 
(๖) ความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลส้ินสุดลง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๗) สภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีมติให้พ้นจากตําแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ 

(๘) สภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่คณะผู้บริหารเสนอ และผู้ว่าราชการ
จังหวัดเห็นชอบด้วยกับสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไม่รับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีที่คณะผู้บริหารพ้นจากตําแหน่งตาม (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) คณะ
ผู้บริหารนั้นต้องอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินกิจการต่อไปจนกว่าคณะผู้บริหารที่แต่งต้ังขึ้นใหม่จะเข้ารับ
หน้าที่ 

เมื่อคณะผู้บริหารพ้นจากตําแหน่งตาม (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) ให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นคณะผู้บริหารขึ้นใหม่ แล้วเสนอให้
นายอําเภอแต่งต้ังภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตําแหน่งนั้นว่างลง และถ้าพ้นกําหนดเวลาสิบห้าวันแล้ว
ไม่อาจแต่งต้ังคณะผู้บริหารดังกล่าวได้โดยมีสาเหตุสําคัญจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ให้
นายอําเภอเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตามวรรคสาม หรือกรณี
ที่คณะผู้บริหารพ้นจากตําแหน่งตาม (๒) หรือ (๓) และนายอําเภอเห็นว่าการให้คณะผู้บริหารที่ปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ตามวรรคสองดําเนินกิจการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตําบลหรือ
ราชการ นายอําเภอจะสั่งให้คณะผู้บริหารนั้นพ้นจากหน้าที่และแต่งต้ังบุคคลท่ีเห็นสมควรเป็นนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลคนหนึ่งและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนสองคนประกอบเป็น
คณะผู้บริหารเพื่อดําเนินกิจการชั่วคราวจนกว่าคณะผู้บริหารที่แต่งต้ังขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ก็ได้ 

ในระหว่างที่ไม่มีคณะผู้บริหาร ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทําหน้าที่ของนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลเท่าที่จําเป็นได้เป็นการชั่วคราว จนกว่าคณะผู้บริหารที่แต่งต้ังขึ้นใหม่จะเข้า
รับหน้าที่” 

 
มาตรา ๒๑  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๔ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๔/๑  นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๔ แล้ว ความเป็นนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลส้ินสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ 

(๑) พ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล 
(๒) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อนายอําเภอ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าพ้นจาก

ตําแหน่งนับต้ังแต่วันลาออก 
(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๙๒ 
(๔) สภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีมติให้พ้นจากตําแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่าสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๕) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลได้ลงคะแนนเสียงให้พ้น
จากตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

ในกรณีที่สมาชิกภาพของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๔) ผู้นั้นอาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งมติของสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีมติโดย
ระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายประกอบด้วย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนและ
วินิจฉัยโดยเร็ว ในกรณีดังกล่าวยังไม่ต้องดําเนินการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล แล้วแต่กรณี แทนตําแหน่งที่ว่างจนกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้มีคํา
วินิจฉัยแล้ว 

ในกรณีที่ความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสิ้นสุดลงด้วยเหตุตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการแต่งต้ังนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลขึ้นแทนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตําแหน่งนั้นว่างลง” 

 
มาตรา ๒๒  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๖๕  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงาน
ส่วนตําบลเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงาน
ส่วนตําบลซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งต้ังมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตําบลได้ 

เมื่อได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ 
ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” 

 
มาตรา ๒๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๑  องค์การบริหารส่วนตําบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตําบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในการนี้จะกําหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืน
ด้วยก็ได้ แต่มิให้กําหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลจะเสนอได้ก็แต่โดยคณะผู้บริหาร หรือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมายว่า
ด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและนายอําเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตําบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลงชื่อและประกาศ
เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลต่อไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในกรณีที่นายอําเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลใด 
ให้ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนตําบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอําเภอได้รับร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตําบลดังกล่าว เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาทบทวนร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนั้นใหม่ หากนายอําเภอไม่ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตําบลคืนสภาองค์การบริหารส่วนตําบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอําเภอได้รับร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตําบลดังกล่าว ให้ถือว่านายอําเภอเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตําบลน้ัน แต่ถ้าเป็นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีกําหนดให้มีโทษปรับตามวรรคหนึ่ง เมื่อ
นายอําเภอไม่เห็นชอบด้วย ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลน้ันเป็นอันตกไป 

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตําบลตามวรรคสี่แล้วมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเดิมด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ ให้นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลได้โดยไม่ต้องขอ
ความเห็นชอบจากนายอําเภอ แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคืนจากนายอําเภอ หรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อย
กว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตําบลน้ันเป็นอันตกไป” 

 
มาตรา ๒๔  ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ในการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินขององค์การบริหารส่วน
ตําบลตามวรรคหนึ่ง ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับอํานาจและ
หน้าที่ของนายกเทศมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุงท้องที่และกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินและให้คณะผู้บริหารมีอํานาจพิจารณาชี้ขาดคําร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินใหม่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลน้ัน เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ทั้งนี้ 
องค์การบริหารส่วนตําบลอาจมอบอํานาจและหน้าที่ดังกล่าว ให้หน่วยงานอื่นของรัฐดําเนินการแทนก็ได้ 
และให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามท่ีกําหนดในมาตรา ๘๑” 

 
มาตรา ๒๕  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๗๖  องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

ตําบลเพื่อเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละสิบของภาษีอากรและค่าธรรมเนียม
ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท ดังต่อไปนี้ 

(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลกฎหมายรัษฎากรซึ่งสถานประกอบการตั้งอยู่ใน
องค์การบริหารส่วนตําบล 

(๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุราซึ่งร้านขายสุราต้ังอยู่
ในองค์การบริหารส่วนตําบล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันซึ่ง
สถานที่เล่นการพนันอยู่ในองค์การบริหารส่วนตําบล 

การเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทให้ปัดทิ้ง 
ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น” 
 
มาตรา ๒๖  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๘๐  องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

ตําบลเพื่อเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้กําหนดเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตาม
ประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละศูนย์ ให้
องค์การบริหารส่วนตําบลเก็บในอัตราร้อยละศูนย์ 

(๒) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราอื่น ให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลเก็บหนึ่งในเก้าของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร 

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวล
รัษฎากร” 

 
มาตรา ๒๗  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๘๖  เงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รอง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย” 

 
มาตรา ๒๘  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๘๗  งบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของ

องค์การบริหารส่วนตําบลให้จัดทําเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล และจะเสนอได้ก็แต่โดย
คณะผู้บริหารตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใด รายจ่ายซึ่งกําหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่าย
ประจําปีนั้นหรือมีความจําเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณ ให้จัดทําข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้ว ให้เสนอนายอําเภอเพื่อขออนุมัติ 
ให้นายอําเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ถ้านายอําเภอไม่อนุมัติต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เพื่อพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัตินั้นใหม่ หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้วนายอําเภอพิจารณาไม่
แล้วเสร็จ ให้ถือว่านายอําเภออนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 

ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ให้นายอําเภอส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไป
ยังผู้ว่าราชการจังหวัดภายในกําหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลแจ้งมติ
ยืนยันเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาภายในสิบห้าวัน ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่าง
ข้อบัญญัตินั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งไปยังนายอําเภอเพื่อลงชื่ออนุมัติ ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่
เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น ให้ร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว
ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น 

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สภาองค์การบริหารส่วนตําบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น เมื่อพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนตําบลให้ความเห็นชอบตามที่คณะ
ผู้บริหารเสนอและให้ดําเนินการตามวรรคสามต่อไป 

ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณก่อนนั้นไปพลางก่อน” 

 
มาตรา ๒๙  ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ในการปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่ของนายอําเภอตามวรรคหนึ่ง ให้นายอําเภอมี

อํานาจเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลมาชี้แจงหรือสอบสวน 
ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใด ๆ จากองค์การบริหารส่วนตําบลมาตรวจสอบก็ได้” 

 
มาตรา ๓๐  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๙๒  หากปรากฏว่าคณะผู้บริหาร นายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล กระทําการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน 
หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจสั่งให้คณะ
ผู้บริหารทั้งคณะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางคนพ้น
จากตําแหน่งได้ตามคําเสนอแนะของนายอําเภอ ในกรณีนี้ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการ
เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลขึ้นเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลใหม่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่ง” 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๓๑  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะ
ครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

 
มาตรา  ๓๒   ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลและ

กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ยังอยู่ในตําแหน่งต่อไป และให้ถือว่าประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลและกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลตามพระราชบัญญัตินี้ 

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคําสั่งใดที่
ได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบล หรือกรรมการบริหาร ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคําสั่งนั้นอ้างถึงคณะผู้บริหาร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๓  บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศ 

หรือคําสั่งใดที่อ้างถึงข้อบังคับตําบล ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคําสั่งนั้นอ้างถึงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลตามพระราชบัญญัตินี้  
ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันบทบัญญัติที่
เกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มีเนื้อหาสาระที่ไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
กับการจัดระเบียบบริหารราชการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยแม้ว่าสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบลจะเป็นหน่วยการปกครองพื้นฐานที่มีลักษณะเฉพาะ อันเป็นการแตกต่าง
จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นก็ตาม แต่บทบัญญัติบางประการก็ควรจะมีลักษณะที่เหมือนกัน 
เช่น คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง ระยะเวลาการเลือกต้ัง การขาดคุณสมบัติ การประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล การบริหาร และการกํากับดูแล เป็นต้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ
นี้ 
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๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 

ณัฐพร/ตรวจ 
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 


