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พระราชบญัญติั 
สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  (ฉบบัท่ี  ๕) 

พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไ้ว ้ ณ  วนัท่ี  ๑๔  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

เป็นปีท่ี  ๕๘  ในรัชกาลปัจจุบนั 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้  ฯ  ให้  

ประกาศวา่ 
โดยท่ีเป็นการสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายวา่ดว้ยสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้  ฯ  ให้ตราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 

ดงัต่อไปน้ี 
มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกว่า  “พระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

(ฉบบัท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖” 
มาตรา ๒ พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามค าวา่  “คณะผูบ้ริหาร”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบล 

และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การ 
บริหารส่วนต าบล  (ฉบบัท่ี  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๘  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 



หนา้   ๑๗ 
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“มาตรา  ๘  ผูมี้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบลซ่ึงได้รับเลือกตั้งตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ 
ต้องห้ามเช่นเดียวกับผูมี้สิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผูบ้ริหาร 
ทอ้งถ่ิน” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ฉบบัท่ี  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา  ๙  ผูมี้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ งเป็นสมาชิกสภาต าบลซ่ึงได้รับเลือกตั้ งต้องมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 

(๑) มีช่ือในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บา้นของต าบลท่ีสมคัร 
รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปีจนถึงวนัรับสมคัรเลือกตั้ง 

(๒) ไม่เป็นผูมี้พฤติกรรมในทางทุจริตหรือพน้จากต าแหน่งสมาชิกสภาต าบล  สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 
คณะผูบ้ริหารท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ิน  รองผู ้บริหารท้องถ่ิน  หรือท่ีปรึกษา  หรือเลขานุการของ 
ผูบ้ริหารท้องถ่ิน  เพราะเหตุท่ีมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการท่ีกระท ากับ 
สภาต าบลหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัไม่ถึงหา้ปีนบัถึงวนัรับสมคัรเลือกตั้ง 

(๓) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามประการอ่ืนเช่นเดียวกบัผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้งตาม 
กฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  (ฉบบัท่ี  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา  ๑๓  เม่ือต าแหน่งสมาชิกสภาต าบลซ่ึงได้รับเลือกตั้ งว่างลงเพราะครบวาระการด ารง 
ต าแหน่ง  ใหมี้การเลือกตั้งภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีครบวาระ 

มาตรา  ๑๔  เม่ือต าแหน่งสมาชิกสภาต าบลซ่ึงได้รับเลือกตั้ งว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจาก 
ครบวาระ  ให้มีการเลือกตั้ งแทนต าแหน่งท่ีว่างภายในหกสิบวนันับแต่วนัท่ีต าแหน่งนั้นว่างลง  เวน้แต่ 
วาระการด ารงต าแหน่งท่ีเหลืออยูไ่ม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวนัใหส้ภาต าบลประกอบดว้ยสมาชิกเท่าท่ีมีอยู ่

สมาชิกสภาต าบลผูซ่ึ้งได้รับเลือกตั้งแทนนั้นให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของ 
ผูซ่ึ้งตนแทน” 
 



หนา้   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๐   ตอนท่ี   ๑๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธนัวาคม   ๒๕๔๖ 
 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติ 
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสภาต าบล 
และองคก์ารบริหารส่วนต าบล  (ฉบบัท่ี  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“เม่ือมีการแยกพื้นท่ีบางส่วนของหมู่บา้นใดข้ึนเป็นหมู่บา้นใหม่  ให้สมาชิกสภาต าบลซ่ึงได้รับ 
เลือกตั้งของหมู่บ้านเดิมยงัคงเป็นสมาชิกสภาต าบลซ่ึงได้รับเลือกตั้งอยู่ต่อไป  โดยให้สมาชิกสภาต าบล 
ท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในหมู่บ้านใด  เป็นสมาชิกสภาต าบลของหมู่บ้านนั้นจนกว่าสมาชิกภาพจะส้ินสุดลงตาม 
มาตรา  ๑๒  และให้นายอ าเภอจดัให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบลซ่ึงได้รับเลือกตั้งให้ครบตามจ านวน 
ท่ีกฎหมายก าหนดทั้งหมู่บ้านเดิมและหมู่บ้านท่ีจัดตั้ งข้ึนใหม่  เพื่อเป็นสมาชิกสภาต าบลท่ีหมู่บ้านนั้น 
ตั้งอยู่ในเขต  ภายในหกสิบวนันับแต่วนัท่ีประกาศตั้งหมู่บา้นใหม่  และให้ผูไ้ด้รับเลือกตั้งอยู่ในต าแหน่ง 
เท่ากบัวาระท่ีเหลืออยู่ของสมาชิกอ่ืนในต าบลนั้น  เวน้แต่วาระการด ารงต าแหน่งท่ีเหลืออยู่ไม่ถึงหน่ึงร้อย 
แปดสิบวนัใหส้ภาต าบลประกอบดว้ยสมาชิกเท่าท่ีมีอยู”่ 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๔๑  ตรี  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การ 
บริหารส่วนต าบล  (ฉบบัท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา  ๔๑  ตรี  สภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลอาจรวมกบัหน่วยการบริหารราชการ 
ส่วนท้องถ่ินท่ีมีเขตติดต่อกันภายในเขตอ าเภอเดียวกันได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตต าบลนั้น 
โดยท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย  และให้ก าหนดเขตใหม่ของหน่วยการบริหารราชการ 
ส่วนทอ้งถ่ินไวใ้นประกาศกระทรวงมหาดไทยดว้ย” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๑  จัตวา  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ 
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล   (ฉบบัท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา  ๔๑  จัตวา  ให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการประกาศยุบสภาต าบลทั้ งหมด  และ 
องค์การบริหารส่วนต าบลใดท่ีมีจ านวนประชากรไม่ถึงสองพนัคน  โดยให้รวมพื้นท่ีเขา้กบัองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลอ่ืนหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีเขตติดต่อกนัภายในเขตอ าเภอเดียวกนัภายใน 
เกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีมีเหตุดงักล่าว 

การรวมกบัองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินใดตามวรรคหน่ึง 
ใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตต าบลนั้น 

การส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชนตามวรรคสอง  ใหเ้ป็นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 



หนา้   ๑๙ 
เล่ม   ๑๒๐   ตอนท่ี   ๑๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธนัวาคม   ๒๕๔๖ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีจ านวนประชากรไม่ถึงสองพนัคนแต่มีสภาพพื้นท่ีเป็นเกาะหรือ 
โดยสภาพทางภูมิศาสตร์ไม่สามารถติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการ 
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะไปรวมไดโ้ดยสะดวก  กระทรวงมหาดไทยจะไม่ด าเนินการตามวรรคหน่ึงกบัองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบลนั้นก็ได ้

ให้น ามาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๒  วรรคสองและวรรคสาม  มาใช้บังคับกับการยุบและรวม 
ตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา  ๔๑  เบญจ  และมาตรา  ๔๑  ฉ  แห่งพระราช 
บญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

“มาตรา  ๔๑  เบญจ  สภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลอาจแยกพื้นท่ีบางส่วนไปรวมกับ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน  หรือรับพื้นท่ีบางส่วนของสภาต าบล 
หรือองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนมารวมด้วยได้  โดยท าเป็น 
ประกาศของกระทรวงมหาดไทย  และให้ก าหนดเขตใหม่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินไว ้
ในประกาศกระทรวงมหาดไทยดว้ย 

การส ารวจเจตนารมณ์เก่ียวกับการรวม  ยุบรวม  รับรวม  และแยกพื้นท่ีในเขตสภาต าบลหรือ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามท่ีกระทรวง 
มหาดไทยก าหนด 

การโอนงบประมาณ  ทรัพยสิ์น  สิทธิเรียกร้อง  หน้ี  เจา้หนา้ท่ีของสภาต าบล  หรือพนกังานส่วนต าบล 
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้สภาต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินผูโ้อน 
และผูรั้บโอนตกลงกนั  ในกรณีท่ีตกลงกนัไม่ไดใ้หเ้ป็นไปตามท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัประกาศก าหนด 

มาตรา  ๔๑  ฉ  ในกรณีท่ีมีการด าเนินการตามมาตรา  ๔๑  ทวิ  มาตรา  ๔๑  ตรี  มาตรา  ๔๑ 
จตัวา  หรือมาตรา  ๔๑  เบญจ  และเป็นเหตุให้ต้องเพิ่มจ านวนสมาชิกสภาของหน่วยการบริหารราชการ 
ส่วนท้องถ่ิน  ให้ด าเนินการเลือกตั้ งเพื่อให้มีสมาชิกครบจ านวนตามท่ีกฎหมายก าหนด  และให้ผูไ้ด้รับ 
เลือกตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของสมาชิกอ่ืนในหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินนั้น 
เวน้แต่วาระการด ารงต าแหน่งท่ีเหลืออยูไ่ม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวนัให้สมาชิกของหน่วยการบริหารราชการ 
ส่วนทอ้งถ่ินนั้นประกอบดว้ยสมาชิกเท่าท่ีมีอยู”่ 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ฉบบัท่ี  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

 



หนา้   ๒๐ 
เล่ม   ๑๒๐   ตอนท่ี   ๑๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธนัวาคม   ๒๕๔๖ 
 

“มาตรา  ๔๒  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการเทศบาล  อาจจัดตั้ งองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลข้ึนเป็นเทศบาลไดโ้ดยท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ีได้จดัตั้ งเป็นเทศบาลตามวรรคหน่ึง  ให้พ้นจากสภาพแห่งองค์การ 
บริหารส่วนต าบล  รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้ินสุดลง  และนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งนับแต่ว ันท่ีได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้ งข้ึนเป็น 
เทศบาลเป็นตน้ไป 

บรรดางบประมาณ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  สิทธิเรียกร้อง  หน้ี  พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างของ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลตามวรรคหน่ึง  ใหโ้อนไปเป็นของเทศบาลท่ีจดัตั้งข้ึนนั้น 

บรรดาขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีไดใ้ชบ้งัคบัในเร่ืองใดอยูก่่อนแลว้ให้ยงัคงใช้บงัคบัได ้
ต่อไปเป็นการชัว่คราว  จนกวา่จะไดมี้การตราเทศบญัญติัในเร่ืองนั้นข้ึนใหม่” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ฉบบัท่ี  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา  ๔๔  องค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายก 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๖  และมาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญติัสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การ 
บริหารส่วนต าบล  (ฉบบัท่ี  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา  ๔๖  สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(๑) ให้ความเห็นชอบแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร 

กิจการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  ร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
(๓) ควบคุมการปฏิบติังานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย  นโยบาย 

แผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ขอ้บญัญติั  ระเบียบ  และขอ้บงัคบัของทางราชการ 
มาตรา  ๔๗  ผูมี้สิทธิเลือกตั้ งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มี 

ลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
 



หนา้   ๒๑ 
เล่ม   ๑๒๐   ตอนท่ี   ๑๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธนัวาคม   ๒๕๔๖ 
 

ให้น าบทบญัญติัมาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  มาใช้บงัคบักับการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๗  ทวิ  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การ 
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล  (ฉบบัท่ี  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา  ๔๗  ทวิ  ผูมี้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมี 
คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 

(๑) มีช่ือในทะเบียนบา้นตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บา้นของต าบลท่ีสมคัร 
รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปีจนถึงวนัรับสมคัรเลือกตั้ง 

(๒) ไม่เป็นผูมี้พฤติกรรมในทางทุจริตหรือพน้จากต าแหน่งสมาชิกสภาต าบล  สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 
คณะผูบ้ริหารท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ิน  รองผูบ้ริหารท้องถ่ิน  หรือท่ีปรึกษา  หรือเลขานุการของ 
ผูบ้ริหารท้องถ่ิน  เพราะเหตุท่ีมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการท่ีกระท ากับ 
สภาต าบลหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ยงัไม่ถึงหา้ปีนบัถึงวนัรับสมคัรเลือกตั้ง 

(๓) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามประการอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน” 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๗  ตรี  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การ 
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล  (ฉบบัท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา  ๔๗  ตรี  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลส้ินสุดลงเม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือมีการยุบสภาองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก  โดยยืน่หนงัสือลาออกต่อนายอ าเภอ 
(๔) ขาดประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามคร้ังติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 
(๕) มิไดอ้ยูป่ระจ าในหมู่บา้นท่ีไดรั้บเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกนัเกินหกเดือน 
(๖) เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มในสัญญาท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

เป็นคู่สัญญาหรือในกิจการท่ีกระท าให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นหรือท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
จะกระท า 

 



หนา้   ๒๒ 
เล่ม   ๑๒๐   ตอนท่ี   ๑๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธนัวาคม   ๒๕๔๖ 
 

(๗) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา  ๔๗  ทว ิ
(๘) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้พน้จากต าแหน่ง  โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทาง 

ท่ีจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนต าบลหรือกระท าการ 
อนัเส่ือมเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่เขา้ช่ือ 
เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา  และมติดังกล่าวตอ้งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี 
ของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่  ทั้งน้ี  ถ้าสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลผูน้ั้นมิไดอุ้ทธรณ์หรือโตแ้ยง้มติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภายในก าหนดเวลาอุทธรณ์ 
หรือโตแ้ยง้ใหส้มาชิกภาพส้ินสุดลงนบัแต่วนัท่ีครบระยะเวลาอุทธรณ์หรือโตแ้ยง้ดงักล่าว 

ในกรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผูใ้ดส้ินสุดลงตาม  (๘)  ผูน้ั้ น 
อาจอุทธรณ์หรือโตแ้ยง้มติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไปยงันายอ าเภอได้ภายในสิบห้าวนันับแต่ 
วนัท่ีรับทราบมติของสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  โดยระบุขอ้อุทธรณ์หรือขอ้โตแ้ยง้และขอ้เท็จจริงหรือ 
ข้อกฎหมายประกอบด้วย  และให้นายอ าเภอสอบสวนและวินิจฉัยให้เสร็จส้ินภายในสามสิบวนันับแต่ 
วนัท่ีไดรั้บค าอุทธรณ์หรือโตแ้ยง้  ค  าวนิิจฉยัของนายอ าเภอใหเ้ป็นท่ีสุด 

(๙) ราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลใดมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของ 
จ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียง  เห็นว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผูใ้ดไม่สมควร 
ด ารงต าแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหาร 
ทอ้งถ่ิน 

เม่ือมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผูใ้ดส้ินสุดลงตาม 
(๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  ให้นายอ าเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว  ค  าวินิจฉัยของนายอ าเภอให้เป็น 
ท่ีสุด 

ในกรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้ินสุดลงตาม  (๙)  พร้อมกัน 
ทั้งหมด  ใหถื้อวา่เป็นการยบุสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล” 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๐  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ฉบบัท่ี  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา  ๕๐  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา  ๔๙  ประธานสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลและรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

 



หนา้   ๒๓ 
เล่ม   ๑๒๐   ตอนท่ี   ๑๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธนัวาคม   ๒๕๔๖ 
 

(๑) ลาออก  โดยยืน่หนงัสือลาออกต่อนายอ าเภอ 
(๒) ส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(๓) ผูว้า่ราชการจงัหวดัสั่งใหพ้น้จากต าแหน่งตามมาตรา  ๙๒ 
ผูซ่ึ้งผูว้่าราชการจงัหวดัสั่งให้พน้จากต าแหน่งตาม  (๓)  จะด ารงต าแหน่งประธานสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบล  หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีกไม่ได้ตลอดอายุของสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลนั้น” 

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในวรรคห้าของมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและ 
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การ 
บริหารส่วนต าบล  (ฉบบัท่ี  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคร้ังใด  ถา้ผูท้  าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมสั่งปิดประชุม 
ก่อนหมดระเบียบวาระการประชุม  แต่มีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลอยูใ่นท่ีประชุมครบองคป์ระชุม 
และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลจ านวนไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
เท่าท่ีมีอยูใ่นท่ีประชุมเสนอใหเ้ปิดประชุม  ใหด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้นต่อไปจนกวา่ 
จะหมดระเบียบวาระการประชุมหรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะได้มีมติให้ปิดประชุม  และให ้
น าความในวรรคสามและวรรคส่ีมาใชบ้งัคบักบักรณีดงักล่าว” 

มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ 
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา  ๕๓  ในปีหน่ึงให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลจะก าหนด  แต่ต้องไม่เกินส่ีสมัย  วนัเร่ิมสมัยประชุมสามญัประจ าปีให้สภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลก าหนด 

นายอ าเภอตอ้งก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลคร้ังแรกภายในสิบห้าวนันับแต่วนัประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล  และให้ท่ีประชุมเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและรองประธานสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบล 

กรณีท่ีสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่อาจจดัให้มีการประชุมคร้ังแรกไดต้ามก าหนดเวลาในวรรคสอง 
หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้  นายอ าเภออาจเสนอ 
ผูว้า่ราชการจงัหวดัใหมี้ค าสั่งยบุสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 



หนา้   ๒๔ 
เล่ม   ๑๒๐   ตอนท่ี   ๑๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธนัวาคม   ๒๕๔๖ 
 

สมยัประชุมสามญัสมยัหน่ึง  ๆ  ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวนั  แต่ถา้จะขยายเวลาออกไปอีกจะตอ้ง 
ไดรั้บอนุญาตจากนายอ าเภอ” 

มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา  ๕๖/๑  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์าร 
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

“มาตรา  ๕๖/๑  ในท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลมีสิทธิตั้งกระทูถ้ามนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในเร่ืองใดอนัเก่ียวกบังานในหนา้ท่ีได”้ 

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๗  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ฉบบัท่ี  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา  ๕๗  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสมาชิก 
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลคนหน่ึงเป็นเลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  โดยมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ 
งานธุรการและจดัการประชุมและงานอ่ืนใดตามท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย  ทั้งน้ี 
ใหค้  านึงถึงความรู้ความสามารถอนัจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพน้จากต าแหน่งเม่ือครบอายุของสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล  หรือเม่ือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให ้
พน้จากต าแหน่ง” 

มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกช่ือของส่วนท่ี  ๒  ในหมวด  ๒  ของพระราชบัญญัติสภาต าบลและ 
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การ 
บริหารส่วนต าบล  (ฉบบัท่ี  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

 

“ส่วนท่ี  ๒ 
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล” 

 

มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๘  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ฉบบัท่ี  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 



หนา้   ๒๕ 
เล่ม   ๑๒๐   ตอนท่ี   ๑๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธนัวาคม   ๒๕๔๖ 
 

“มาตรา  ๕๘  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคนหน่ึงซ่ึงมาจาก 
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน” 

มาตรา ๒๓ ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา  ๕๘/๑  มาตรา  ๕๘/๒  มาตรา  ๕๘/๓  มาตรา 
๕๘/๔  มาตรา  ๕๘/๕  มาตรา  ๕๘/๖  และมาตรา  ๕๘/๗  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

“มาตรา  ๕๘/๑  บุคคลผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตอ้งมีคุณสมบติั 
และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  และ 
ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(๑) มีอายไุม่ต  ่ากวา่สามสิบปีบริบูรณ์ในวนัเลือกตั้ง 
(๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือเคยเป็นสมาชิกสภาต าบล 

สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน  ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  หรือสมาชิกรัฐสภา 
(๓) ไม่เป็นผูมี้พฤติกรรมในทางทุจริตหรือพน้จากต าแหน่งสมาชิกสภาต าบล  สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 

คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  รองผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือเลขานุการหรือท่ีปรึกษาของผูบ้ริหาร 
ทอ้งถ่ิน  เพราะเหตุท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มในสัญญาหรือกิจการท่ีกระท ากบัองค์กร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัไม่ถึงหา้ปีนบัถึงวนัรับสมคัรเลือกตั้ง 

มาตรา  ๕๘/๒  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด ารงต าแหน่งนบัแต่วนัเลือกตั้งและมีวาระอยู ่
ในต าแหน่งคราวละส่ีปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง  แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัเกินสองวาระไม่ได ้

ในกรณีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลาส่ีปีก็ให้ถือวา่เป็นหน่ึงวาระ 
และเม่ือไดด้ ารงต าแหน่งสองวาระติดต่อกนัแลว้จะด ารงต าแหน่งไดอี้กเม่ือพน้ระยะเวลาส่ีปีนบัแต่วนัท่ีพน้ 
จากต าแหน่ง 

มาตรา  ๕๘/๓  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ซ่ึงมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผูช่้วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายได้ไม่เกินสองคน  และอาจแต่งตั้งเลขานุการ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคนหน่ึงซ่ึงมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเจา้หน้าท่ี 
ของรัฐได ้

มาตรา  ๕๘/๔  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม 
ตามมาตรา  ๕๘/๑ 
 



หนา้   ๒๖ 
เล่ม   ๑๒๐   ตอนท่ี   ๑๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธนัวาคม   ๒๕๔๖ 
 

มาตรา  ๕๘/๕  ก่อนนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขา้รับหนา้ท่ี  ให้ประธานสภาองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบาย 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งน้ี  ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัประกาศผลการเลือกตั้ง 
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

กรณีท่ีไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและรองประธานสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถูกยุบตามมาตรา  ๕๓  หากมีกรณีท่ีส าคัญและ 
จ าเป็นเร่งด่วนซ่ึงปล่อยให้เน่ินช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคญัของราชการหรือราษฎร  นายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบลจะด าเนินการไปพลางก่อนเท่าท่ีจ  าเป็นก็ได้  เม่ือได้มีการเลือกประธานสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลแลว้  ให้ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิบห้าวนันับแต่วนัท่ีมีการ 
เลือกประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลให้กระท าโดยเปิดเผย  โดยนายก 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลตอ้งจดัท านโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษรแจกใหส้มาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ทุกคนท่ีมาประชุมดว้ย 

หากนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลได ้
ให้นายอ าเภอแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท านโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนภายในเจ็ดวนั  โดยให้น าวิธีการแจ้งค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือ 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองมาใช้บงัคบัโดยอนุโลม  ในกรณีเช่นน้ีให้ถือว่านายก 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลไดแ้ถลงนโยบายต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแลว้ 

ให้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัท ารายงานแสดงผลการปฏิบติังานตามนโยบายท่ีไดแ้ถลงไว ้
ต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 

ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 
ตามนโยบาย  ใหป้ระกาศไวโ้ดยเปิดเผย  ณ  ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลดว้ย 

มาตรา  ๕๘/๖  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือ 
ผูซ่ึ้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย  มีสิทธิเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ 
มีสิทธิแถลงขอ้เท็จจริง  ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบังานในหน้าท่ีของตนต่อท่ีประชุม  แต่ไม่มีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 
 



หนา้   ๒๗ 
เล่ม   ๑๒๐   ตอนท่ี   ๑๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธนัวาคม   ๒๕๔๖ 
 

มาตรา  ๕๘/๗  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวน 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่  มีสิทธิเข้าช่ือเสนอญตัติขอเปิดอภิปรายทัว่ไป 
ในท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงขอ้เท็จจริงหรือ 
แสดงความคิดเห็นในปัญหาเก่ียวกบัการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลโดยไม่มีการลงมติ 

ญตัติตามวรรคหน่ึง  ให้ยื่นต่อประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลและให้ประธานสภาองคก์าร 
บริหารส่วนต าบลก าหนดวนัส าหรับการอภิปรายทัว่ไปซ่ึงต้องไม่เร็วกว่าห้าวนัและไม่ช้ากว่าสิบห้าวนั 
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บญตัติ  แลว้แจง้ให้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทราบ 

การขอเปิดอภิปรายทัว่ไปตามมาตราน้ี  จะท าไดค้ร้ังเดียวในสมยัประชุมสามญัสมยัหน่ึง” 
มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๙  และมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญติัสภาต าบล 

และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  (ฉบบัท่ี  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา  ๕๙  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(๑) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย  และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย  นโยบาย  แผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ขอ้บญัญติั 
ระเบียบ  และขอ้บงัคบัของทางราชการ 

(๒) สั่ง  อนุญาต  และอนุมติัเก่ียวกบัราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการนายกองค์การ 

บริหารส่วนต าบล 
(๔) วางระเบียบเพื่อใหง้านขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
(๕) รักษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(๖) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีและกฎหมายอ่ืน 
มาตรา  ๖๐  ให้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย  และเป็นผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานส่วนต าบลและลูกจา้ง 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

อ านาจหน้าท่ีในการสั่งหรือการปฏิบติัราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เป็น 
ไปตามท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 

ในกรณีท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหร้องนายกองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบลตามล าดบัท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งไวเ้ป็นผูรั้กษาราชการแทน  ถา้ไม่มีรองนายก 
 



หนา้   ๒๘ 
เล่ม   ๑๒๐   ตอนท่ี   ๑๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธนัวาคม   ๒๕๔๖ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ ให้ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผูรั้กษา 
ราชการแทน 

ในกรณีท่ีมีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ขอ้บญัญติั  หรือค าสั่งใด  แต่งตั้งให้นายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบลเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าท่ีอย่างใด  ให้ผูรั้กษาราชการแทนท าหน้าท่ีกรรมการ 
หรือมีอ านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบันายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลในระหวา่งรักษาราชการแทนดว้ย 

อ านาจในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติราชการท่ีนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบงัคับ  ข้อบัญญติั  หรือค าสั่งใด 
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด  ถ้ากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อบัญญัติ  หรือค าสั่งนั้ น 
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้น  ไม่ได้ก าหนดในเร่ืองการมอบอ านาจไวเ้ป็นอย่างอ่ืน  นายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบลอาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผูป้ฎิบติั 
ราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้  แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ 
รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปฏิบติัราชการแทน  ใหท้  าเป็นค าสั่งและประกาศใหป้ระชาชนทราบ 

การปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคห้า  ต้องกระท าภายใต ้
การก ากบัดูแลและกรอบนโยบายท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนดไว”้ 

มาตรา ๒๕ ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา  ๖๐/๑  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์าร 
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

“มาตรา  ๖๐/๑  ใหมี้ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลคนหน่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนกังานส่วนต าบล 
และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และรับผิดชอบควบคุม 
ดุแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอ านาจหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีมี 
กฎหมายก าหนดหรือตามท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลมอบหมาย” 

มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๔  และมาตรา  ๖๔/๑  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  (ฉบบัท่ี  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา  ๖๔  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก  โดยยืน่หนงัสือลาออกต่อนายอ าเภอ 
(๔) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา  ๕๘/๑ 

 



หนา้   ๒๙ 
เล่ม   ๑๒๐   ตอนท่ี   ๑๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธนัวาคม   ๒๕๔๖ 
 

(๕) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา  ๖๔/๒ 
(๖) ผูว้า่ราชการจงัหวดัสั่งใหพ้น้จากต าแหน่งตามมาตรา  ๘๗/๑  วรรคหา้  หรือมาตรา  ๙๒ 
(๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก 
(๘) ราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของ 

จ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียงเห็นวา่นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่สมควรด ารงต าแหน่ง 
ต่อไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

เม่ือมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลส้ินสุดลงตาม  (๔)  หรือ  (๕) 
ใหน้ายอ าเภอสอบสวนและวนิิจฉยัโดยเร็ว  ค  าวนิิจฉยัของนายอ าเภอใหเ้ป็นท่ีสุด 

ในระหวา่งท่ีไม่มีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ใหป้ลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปฏิบติัหนา้ท่ี 
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเท่าท่ีจ  าเป็นไดเ้ป็นการชัว่คราวจนถึงวนัประกาศผลการเลือกตั้ง 
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

มาตรา  ๖๔/๑  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(๑) นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลพน้จากต าแหน่ง 
(๒) นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีค าสั่งใหพ้น้จากต าแหน่ง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก  โดยยืน่หนงัสือลาออกต่อนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(๕) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา  ๕๘/๔ 
(๖) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา  ๖๔/๒ 
(๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก 
(๘) ผูว้า่ราชการจงัหวดัสั่งใหพ้น้จากต าแหน่งตามมาตรา  ๙๒ 
ให้น าความใน  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๖)  และ  (๗)  มาใช้บงัคบักับการพน้จากต าแหน่ง 

ของเลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลดว้ยโดยอนุโลม 
ใหน้ าความในวรรคสองของมาตรา  ๖๔  มาใชบ้งัคบักบักรณีรองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

และเลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลดว้ยโดยอนุโลม” 
มาตรา ๒๗ ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา  ๖๔/๒  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์าร 

บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
“มาตรา  ๖๔/๒  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  และ 

เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ตอ้งไม่กระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 



หนา้   ๓๐ 
เล่ม   ๑๒๐   ตอนท่ี   ๑๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธนัวาคม   ๒๕๔๖ 
 

(๑) ด ำรงต ำแหน่งหรือปฏิบัติหน้ำท่ีอ่ืนใดในส่วนรำชกำร  หน่วยงำนของรัฐ  หรือรัฐวิสำหกิจ 
เวน้แต่ต ำแหน่งท่ีด ำรงตำมบทบญัญติัแห่งกฎหมำย 

(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ  เป็นพิเศษจำกส่วนรำชกำร  หน่วยงำนของรัฐ  หรือรัฐวิสำหกิจ 
นอกเหนือไปจำกท่ีส่วนรำชกำร  หน่วยงำนของรัฐ  หรือรัฐวิสำหกิจ  ปฏิบติักับบุคคลในธุรกิจกำรงำน 
ตำมปกติ 

(๓) เป็นผูมี้ส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้น 
เป็นคู่สัญญำหรือในกิจกำรท่ีกระท ำให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้น  หรือท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้น 
จะกระท ำ 

บทบญัญติัมำตรำน้ีมิให้ใช้บงัคบักบักรณีท่ีบุคคลดงักล่ำวตำมวรรคหน่ึงไดรั้บเบ้ียหวดั  บ ำเหน็จ   
บ ำนำญ  หรือเงินปีพระบรมวงศำนุวงศ์  หรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัและมิให้ใช้บงัคบักบักรณี 
ท่ีบุคคลดงักล่ำวตำมวรรคหน่ึงรับเงินตอบแทนค่ำเบ้ียประชุมหรือเงินอ่ืนใดเน่ืองจำกกำรด ำรงต ำแหน่ง 
กรรมำธิกำรของรัฐสภำ  สภำผูแ้ทนรำษฎร  วุฒิสภำ  สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หรือสภำทอ้งถ่ินอ่ืน 
หรือกรรมกำรท่ีมีกฎหมำยบญัญติัใหเ้ป็นโดยต ำแหน่ง” 

มำตรำ ๒๘ ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ  ๖๕  แห่งพระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำร 
ส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
(ฉบบัท่ี  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใ้ชค้วำมต่อไปน้ีแทน 

“มำตรำ  ๖๕  ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมพระรำชบญัญติัน้ี  ใหส้มำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล   
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปลดัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
และพนกังำนส่วนต ำบล  เป็นเจำ้พนกังำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปลดัองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบล  และพนกังำนส่วนต ำบลซ่ึงนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแต่งตั้ง  มีอ ำนำจเปรียบเทียบคดี 
ละเมิดขอ้บญัญติัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลไดต้ำมระเบียบและวธีิกำรท่ีกระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

เม่ือไดช้ ำระค่ำปรับตำมท่ีเปรียบเทียบภำยในสำมสิบวนันบัแต่วนัท่ีมีกำรเปรียบเทียบ  ให้ถือว่ำ 
คดีเลิกกนัตำมประมวลกฎหมำยวธีิพิจำรณำควำมอำญำ” 

มำตรำ ๒๙ ใหเ้พิ่มควำมต่อไปน้ีเป็นมำตรำ  ๖๙/๑  แห่งพระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำร 
บริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

“มำตรำ  ๖๙/๑  กำรปฏิบติังำนตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตอ้งเป็นไป 
เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน  โดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี  และให้ค  ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วม 
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ของประชำชนในกำรจดัท ำแผนพฒันำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  กำรจดัท ำงบประมำณ  กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง   
กำรตรวจสอบ  กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน  และกำรเปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำร  ทั้งน้ี  ให้เป็นไปตำม 
กฎหมำย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบัวำ่ดว้ยกำรนั้น  และหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรท่ีกระทรวงหมำดไทยก ำหนด” 

มำตรำ ๓๐ ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ  ๗๑  แห่งพระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
(ฉบบัท่ี  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใ้ชค้วำมต่อไปน้ีแทน 

“มำตรำ  ๗๑  องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลอำจออกขอ้บญัญติัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเพื่อใช ้
บงัคบัในเขตองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลไดเ้ท่ำท่ีไม่ขดัหรือแยง้ต่อกฎหมำยเพื่อปฏิบติักำรให้เป็นไปตำม 
อ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หรือเม่ือมีกฎหมำยบญัญติัให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ออกข้อบญัญติัหรือให้มีอ ำนำจออกข้อบญัญติั  ในกำรน้ีจะก ำหนดค่ำธรรมเนียมท่ีจะเรียกเก็บและ 
ก ำหนดโทษปรับผูฝ่้ำฝืนดว้ยก็ได ้ แต่มิใหก้ ำหนดโทษปรับเกินหน่ึงพนับำท  เวน้แต่จะมีกฎหมำยบญัญติัไว ้
เป็นอยำ่งอ่ืน 

ร่ำงขอ้บญัญติัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลจะเสนอไดก้็แต่โดยนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
หรือสมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  หรือรำษฎรในเขตองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลตำมกฎหมำย 
วำ่ดว้ยกำรเขำ้ช่ือเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน 

เม่ือสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยอ ำเภอให้ควำมเห็นชอบร่ำงขอ้บญัญติัองค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบลตำมวรรคหน่ึงแลว้  ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลงช่ือและประกำศเป็นขอ้บญัญติั 
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลต่อไป 

ในกรณีท่ีนำยอ ำเภอไม่เห็นชอบดว้ยกบัร่ำงขอ้บญัญติัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลใด  ให้ส่งคืน 
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลภำยในสิบห้ำวนันบัแต่วนัท่ีนำยอ ำเภอไดรั้บร่ำงขอ้บญัญติัองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลดังกล่ำวเพื่อให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำทบทวนร่ำงข้อบัญญติัองค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบลนั้นใหม่  หำกนำยอ ำเภอไม่ส่งร่ำงขอ้บญัญติัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคืนสภำองค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบลภำยในสิบห้ำวนันบัแต่วนัท่ีนำยอ ำเภอไดรั้บร่ำงขอ้บญัญติัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
ดงักล่ำว  ใหถื้อวำ่นำยอ ำเภอเห็นชอบกบัร่ำงขอ้บญัญติัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลนั้น 

เม่ือสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำทบทวนร่ำงขอ้บญัญติัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
ตำมวรรคส่ีแลว้  มีมติยืนยนัตำมร่ำงขอ้บญัญติัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเดิมดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 
สองในสำมของจ ำนวนสมำชิกสภำองคส์ภำกำรบริหำรส่วนต ำบลทั้งหมดเท่ำท่ีมีอยู ่ ให้นำยกองคก์ำรบริหำร 
ส่วนต ำบลลงช่ือและประกำศเป็นขอ้บญัญติัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลไดโ้ดยไม่ตอ้งขอควำมเห็นชอบ 
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จำกนำยอ ำเภอ  แต่ถำ้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่ยืนยนัภำยในสำมสิบวนันบัแต่วนัท่ีได้รับร่ำง 
ขอ้บญัญติัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคืนจำกนำยอ ำเภอหรือยืนยนัดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกวำ่สองในสำม 
ของจ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทั้งหมดเท่ำท่ีมีอยู่  ให้ร่ำงขอ้บญัญติัองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลนั้นเป็นอนัตกไป” 

มำตรำ ๓๑ ใหย้กเลิกควำมในมำตรำ  ๗๒  แห่งพระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำร 
ส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และใหใ้ชค้วำมต่อไปน้ีแทน 

“มำตรำ  ๗๒  กำรบริหำรงำนบุคคลขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วำ่ดว้ยกำรนั้น 

เพื่อประโยชน์แก่กิจกำรขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลอำจขอให้
ขำ้รำชกำร  พนกังำน  หรือลูกจำ้งของส่วนรำชกำร  หน่วยงำนของรัฐ  รัฐวิสำหกิจ  หรือหน่วยกำรบริหำร 
รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน  ไปด ำรงต ำแหน่งหรือปฏิบติักิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นกำรชัว่ครำวได ้
โดยไม่ขำดจำกตน้สังกดัเดิม  ทั้งน้ี  ให้ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัเป็นผูมี้อ  ำนำจอนุญำตไดต้ำมควำมจ ำเป็น 
และในกรณีท่ีเป็นขำ้รำชกำรซ่ึงไม่อยูใ่นอ ำนำจของผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั  ใหก้ระทรวงมหำดไทยท ำควำมตกลง 
กบัหน่วยงำนตน้สังกดัก่อนแต่งตั้ง” 

มำตรำ ๓๒ ให้ยกเลิกควำมในวรรคสองของมำตรำ  ๗๔  แห่งพระรำชบญัญติัสภำต ำบลและ 
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล  (ฉบบัท่ี  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใ้ชค้วำมต่อไปน้ีแทน 

“ในกำรจดัเก็บภำษีบ ำรุงทอ้งท่ีและภำษีโรงเรือนและท่ีดินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ตำมวรรคหน่ึง  ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจและหน้ำท่ีเช่นเดียวกบัอ ำนำจและหน้ำท่ี 
ของนำยกเทศมนตรีตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีบ ำรุงทอ้งท่ีและกฎหมำยว่ำด้วยภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 
เวน้แต่จะมีกฎหมำยก ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน  ทั้งน้ี  องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลอำจมอบอ ำนำจและหนำ้ท่ี 
ดงักล่ำวใหห้น่วยงำนอ่ืนของรัฐด ำเนินกำรแทนก็ได ้ และใหห้กัค่ำใชจ่้ำยไดต้ำมท่ีก ำหนดในมำตรำ  ๘๑” 

มำตรำ ๓๓ ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ  ๘๖  และมำตรำ  ๘๗  แห่งพระรำชบญัญติัสภำต ำบล 
และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญติัสภำต ำบลและ 
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  (ฉบบัท่ี  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใ้ชค้วำมต่อไปน้ีแทน 

“มำตรำ  ๘๖  เงินค่ำตอบแทนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  รองประธำนสภำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
เลขำนุกำรสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  เลขำนุกำรนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  และสมำชิกสภำ 
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  ใหเ้ป็นไปตำมระเบียบท่ีกระทรวงมหำดไทยก ำหนด 
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มำตรำ ๘๗ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีและงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติมขององค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบล  ให้จดัท ำเป็นขอ้บญัญติัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนำยกองค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบลตำมระเบียบและวธีิกำรท่ีกระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

ถำ้ในระหว่ำงปีงบประมำณใดรำยจ่ำยซ่ึงก ำหนดไวใ้นงบประมำณไม่พอใช้จ่ำยประจ ำปีนั้น 
หรือมีควำมจ ำเป็นตอ้งตั้งรำยจ่ำยข้ึนใหม่ระหวำ่งปีงบประมำณ  ให้จดัท ำขอ้บญัญติังบประมำณรำยจ่ำย 
เพิ่มเติม 

เม่ือสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเห็นชอบดว้ยกบัร่ำงขอ้บญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
หรือร่ำงขอ้บญัญติังบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติมแลว้  ใหเ้สนอนำยอ ำเภอเพื่อขออนุมติั  และให้นำยอ ำเภอ 
พิจำรณำใหแ้ลว้เสร็จภำยในสิบหำ้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บร่ำงขอ้บญัญติัดงักล่ำว 

ถำ้นำยอ ำเภอไม่อนุมติัตอ้งแจง้เหตุผลและส่งคืนให้สภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  เพื่อพิจำรณำ 
ทบทวนร่ำงขอ้บญัญติันั้นใหม่  หำกพน้ก ำหนดเวลำดงักล่ำวแลว้นำยอ ำเภอพิจำรณำไม่แลว้เสร็จ  ให้ถือว่ำ 
นำยอ ำเภออนุมติัร่ำงขอ้บญัญติัดงักล่ำว 

ในกรณีท่ีสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลมีมติยนืยนัตำมร่ำงขอ้บญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
หรือร่ำงขอ้บญัญติังบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม  ให้นำยอ ำเภอส่งร่ำงขอ้บญัญติันั้นไปยงัผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั 
ภำยในก ำหนดเวลำสิบหำ้วนันบัแต่วนัท่ีสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแจง้มติยืนยนัเพื่อให้ผูว้ำ่รำชกำร 
จงัหวดัพิจำรณำภำยในสิบห้ำวนั  ถำ้ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัเห็นชอบดว้ยกบัร่ำงขอ้บญัญติันั้น  ให้ผูว้ำ่รำชกำร 
จงัหวดัส่งไปยงันำยอ ำเภอเพื่อลงช่ืออนุมติั  ถำ้ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัไม่เห็นชอบดว้ยกบัร่ำงขอ้บญัญติันั้น 
ให้ร่ำงขอ้บญัญติันั้นเป็นอนัตกไป  หำกพน้ก ำหนดเวลำดงักล่ำวแลว้ยงัพิจำรณำไม่แลว้เสร็จ  ให้ถือว่ำผูว้่ำ 
รำชกำรจงัหวดัเห็นชอบดว้ยกบัร่ำงขอ้บญัญติันั้น 

ในกำรพิจำรณำร่ำงขอ้บญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีหรือร่ำงขอ้บญัญติังบประมำณรำยจ่ำย 
เพิ่มเติม  สภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลตอ้งพิจำรณำให้แลว้เสร็จภำยในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บร่ำง 
ขอ้บญัญติันั้น  เม่ือพน้ก ำหนดเวลำดงักล่ำวแลว้  ถำ้สภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำไม่แลว้เสร็จ 
ให้ถือว่ำสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ควำมเห็นชอบตำมท่ีนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสนอและ 
ใหด้ ำเนินกำรตำมวรรคสำมต่อไป 

ถำ้ขอ้บญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีออกไม่ทนัปีงบประมำณใหม่  ใหใ้ชข้อ้บญัญติังบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปีในปีงบประมำณท่ีแลว้ไปพลำงก่อน 

ในกำรพิจำรณำร่ำงขอ้บญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีหรือร่ำงขอ้บญัญติังบประมำณรำยจ่ำย 
เพิ่มเติม  สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลจะแปรญตัติเพิ่มเติมรำยกำรหรือจ ำนวนในรำยกำรมิได ้
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แต่อำจแปรญตัติไดใ้นทำงลดหรือตดัทอนรำยจ่ำย  ซ่ึงมิไดเ้ป็นรำยจ่ำยท่ีเป็นเงินส่งใชต้น้เงินกู ้ ดอกเบ้ียเงินกู ้  
หรือเงินท่ีก ำหนดให้จ่ำยตำมกฎหมำย  และในกำรพิจำรณำของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  กำรเสนอ 
กำรแปรญตัติ  หรือกำรกระท ำดว้ยประกำรใด ๆ  ท่ีมีผลให้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลมีส่วนไม่วำ่ 
โดยทำงตรงหรือโดยออ้มในกำรใชง้บประมำณรำยจ่ำยจะกระท ำมิได”้ 

มำตรำ ๓๔ ให้เพิ่มควำมต่อไปน้ีเป็นมำตรำ  ๘๗/๑  และมำตรำ  ๘๗/๒  แห่งพระรำชบญัญติั 
สภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

“มำตรำ  ๘๗/๑  ในกรณีท่ีสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่รับหลกักำรแห่งร่ำงขอ้บญัญติั 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีหรือร่ำงขอ้บญัญติังบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม  ให้นำยอ ำเภอตั้งคณะกรรมกำร 
คณะหน่ึงประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวนเจ็ดคน  เพื่อพิจำรณำหำขอ้ยุติควำมขดัแยง้โดยแกไ้ข  ปรับปรุง   
หรือยืนยนัสำระส ำคญัท่ีบญัญติัไวใ้นร่ำงขอ้บญัญติันั้น  ทั้งน้ี  ให้ยึดถือหลกัเกณฑ์ตำมกฎหมำย  และ 
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจนประโยชน์ของทอ้งถ่ินและประชำชนเป็นส ำคญั 

คณะกรรมกำรตำมวรรคหน่ึง  ใหป้ระกอบดว้ยสมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลซ่ึงสภำองคก์ำร 
บริหำรส่วนต ำบลเสนอจ ำนวนสำมคน  และบุคคลซ่ึงเป็นหรือมิไดเ้ป็นสมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
ซ่ึงนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสนอจ ำนวนสำมคน  โดยให้ตั้งภำยในเจ็ดวนันับแต่วนัท่ีสภำองค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบลมีมติไม่รับหลกักำร  และใหก้รรมกำรทั้งหกคนร่วมกนัปรึกษำและเสนอบุคคลซ่ึงมิได ้
เป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  รองนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  เลขำนุกำรนำยกองคก์ำรบริหำร 
ส่วนต ำบล  และมิไดเ้ป็นสมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคนหน่ึงท ำหนำ้ท่ีเป็นประธำนกรรมกำร 
ดงักล่ำวภำยในเจด็วนันบัแต่วนัท่ีกรรมกำรครบจ ำนวนหกคน 

ในกรณีท่ีไม่สำมำรถเสนอบุคคลท่ีจะท ำหนำ้ท่ีเป็นกรรมกำรหรือประธำนกรรมกำรไดภ้ำยใน 
ก ำหนดเวลำตำมวรรคสอง  หรือกรรมกำรหรือประธำนกรรมกำรไม่ปฏิบติัหรือไม่อำจปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้
ใหน้ำยอ ำเภอตั้งบุคคลซ่ึงมิไดเ้ป็นนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  รองนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล   
เลขำนุกำรนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  และมิไดเ้ป็นสมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลท ำหนำ้ท่ี 
กรรมกำรหรือประธำนกรรมกำรดงักล่ำวใหค้รบตำมจ ำนวน 

ใหค้ณะกรรมกำรตำมวรรคหน่ึงพิจำรณำร่ำงขอ้บญัญติัใหแ้ลว้เสร็จภำยในสิบหำ้วนันบัตั้งแต่วนัท่ี 
ไดแ้ต่งตั้งประธำนกรรมกำรในครำวแรกแลว้รำยงำนต่อนำยอ ำเภอ  ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรไม่สำมำรถ 
พิจำรณำให้แลว้เสร็จภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด  ให้ประธำนกรรมกำรรวบรวมผลกำรพิจำรณำแลว้วินิจฉัย 
ช้ีขำดโดยเร็วแลว้รำยงำนต่อนำยอ ำเภอ 
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ให้นำยอ ำเภอส่งร่ำงขอ้บญัญติัท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรหรือประธำนกรรมกำร 
ในวรรคส่ีให้นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโดยเร็ว  แลว้ให้นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเสนอร่ำง 
ขอ้บญัญติัดงักล่ำวต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมมำตรำ  ๘๗  ภำยในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ 
ร่ำงขอ้บญัญติัจำกนำยอ ำเภอ  หำกนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่เสนอร่ำงขอ้บญัญติันั้นต่อสภำ 
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลภำยในเวลำท่ีก ำหนด  ให้นำยอ ำเภอรำยงำนต่อผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัเพื่อสั่งให ้
นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลพน้จำกต ำแหน่ง 

มำตรำ  ๘๗/๒  ให้สภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำร่ำงขอ้บญัญติังบประมำณรำยจ่ำย 
ตำมมำตรำ  ๘๗/๑  วรรคห้ำ  ให้แลว้เสร็จภำยในสำมสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บร่ำงขอ้บญัญติัจำกนำยก 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หำกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำไม่แลว้เสร็จภำยในก ำหนด  หรือมี 
มติไม่เห็นชอบให้ตรำขอ้บญัญติันั้น  ให้ร่ำงขอ้บญัญติันั้นตกไป  และให้ใช้ขอ้บญัญติังบประมำณรำยจ่ำย 
ในปีงบประมำณปีท่ีแลว้ไปพลำงก่อน  ในกรณีเช่นว่ำน้ี  ให้นำยอ ำเภอเสนอผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัให้มีค  ำสั่ง 
ยบุสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล” 

มำตรำ ๓๕ ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ  ๙๐  แห่งพระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำร 
ส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
(ฉบบัท่ี  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใ้ชค้วำมต่อไปน้ีแทน 

“มำตรำ  ๙๐  ให้นำยอ ำเภอมีอ ำนำจก ำกบัดูแลกำรปฏิบติัหน้ำท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบัของทำงรำชกำร 

ในกำรปฏิบติักำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของนำยอ ำเภอตำมวรรคหน่ึง  ให้นำยอ ำเภอมีอ ำนำจเรียก 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  รองนำยกองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบล  เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พนักงำนส่วนต ำบล  และลูกจ้ำงขององค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบลมำช้ีแจงหรือสอบสวน  ตลอดจนเรียกรำยงำนและเอกสำรใด  ๆ  จำกองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลมำตรวจสอบก็ได ้

เม่ือนำยอ ำเภอเห็นวำ่นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลผูใ้ดปฏิบติักำรในทำงท่ีอำจเป็นกำรเสียหำย 
แก่องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหรือเสียหำยแก่รำชกำรและนำยอ ำเภอไดช้ี้แจงแนะน ำตกัเตือนแลว้ไม่ปฏิบติัตำม 
ในกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็นเร่งด่วนท่ีจะรอชำ้มิได ้ ให้นำยอ ำเภอมีอ ำนำจออกค ำสั่งระงบักำรปฏิบติัรำชกำร 
ของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไวต้ำมท่ีเห็นสมควรได้  แลว้ให้รีบรำยงำนผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัทรำบ 
ภำยในสิบหำ้วนัเพื่อใหผู้ว้ำ่รำชกำรจงัหวดัวนิิจฉยัสั่งกำรตำมท่ีเห็นสมควรโดยเร็ว 
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กำรกระท ำของนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลท่ีฝ่ำฝืนค ำสั่งของนำยอ ำเภอหรือผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั 
แลว้แต่กรณีตำมวรรคสำม  ไม่มีผลผกูพนัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล” 

มำตรำ ๓๖ ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ  ๙๒  แห่งพระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำร 
ส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
(ฉบบัท่ี  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใ้ชค้วำมต่อไปน้ีแทน 

“มำตรำ  ๙๒  หำกปรำกฏวำ่นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  รองนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
ประธำนสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  หรือรองประธำนสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  กระท ำกำรฝ่ำฝืน 
ต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือสวสัดิภำพของประชำชน  หรือละเลยไม่ปฏิบติัตำมหรือปฏิบติักำรไม่ชอบดว้ย 
อ ำนำจหนำ้ท่ี  ใหน้ายอ าเภอด าเนินการสอบสวนโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีผลการสอบสวนปรากฏว่านายกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  รองนำยกองคก์ำรบริหำร 
ส่วนต ำบล  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หรือรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
มีพฤติกำรณ์ตำมวรรคหน่ึงจริง  ให้นำยอ ำเภอเสนอให้ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัสั่งให้บุคคลดงักล่ำวพน้จำก 
ต ำแหน่ง  ทั้งน้ี  ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัอำจด ำเนินกำรสอบสวนเพิ่มเติมดว้ยก็ได ้ ค  ำสั่งของผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั 
ใหเ้ป็นท่ีสุด” 

มำตรำ ๓๗ บรรดำสมำชิกสภำต ำบลและสมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลและคณะผูบ้ริหำร 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ซ่ึงด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวนัท่ีพระรำชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั  ให้ด ำรงต ำแหน่ง 
ต่อไปจนกวำ่จะครบอำยขุองสภำต ำบลหรือสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  หรือมีกำรยบุสภำ 

ในกรณีตำมวรรคหน่ึง  มิใหน้ ำบทบญัญติัมำตรำ  ๘  มำตรำ  ๙  มำตรำ  ๔๔  มำตรำ  ๔๖  มำตรำ  ๔๗   
มำตรำ  ๔๗  ทวิ  มำตรำ  ๔๗  ตรี  ช่ือของส่วนท่ี  ๒  ในหมวด  ๒  มำตรำ  ๕๘  มำตรำ  ๕๘/๑ 
มำตรำ  ๕๘/๒  มำตรำ  ๕๘/๓  มำตรำ  ๕๘/๔  มำตรำ  ๕๘/๕  มำตรำ  ๕๘/๖  มำตรำ  ๕๘/๗ 
มำตรำ  ๕๙  มำตรำ  ๖๐  มำตรำ  ๖๔  มำตรำ  ๖๔/๑  มำตรำ  ๗๑  มำตรำ  ๗๔  มำตรำ  ๘๖  มำตรำ  ๘๗ 
มำตรำ  ๘๗/๑  มำตรำ  ๘๗/๒  และมำตรำ  ๙๒  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญติัน้ี  มำใช้บงัคบั 
จนกว่ำจะครบอำยุของสภำต ำบล  สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หรือมีกำรยุบสภำ  และมีกำรเลือกตั้ง 
ทัว่ไปคร้ังแรกของสภำต ำบลหรือองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้น  หลงัจำกวนัท่ีพระรำชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั 
และใหน้ ำบทบญัญติัเดิมก่อนกำรแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัแทนในระหวำ่งเวลำดงักล่ำว 

มำตรำ ๓๘ ใหรั้ฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำมพระรำชบญัญติัน้ี 
 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
พนัต ารวจโท  ทกัษิณ  ชินวตัร 

นายกรัฐมนตรี 



หนา้   ๓๗ 
เล่ม   ๑๒๐   ตอนท่ี   ๑๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธนัวาคม   ๒๕๔๖ 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี  คือ  เน่ืองจากเป็นการสมควรก าหนดให้นายกองคก์าร 
บริหารส่วนต าบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  ประกอบกบับทบญัญติับางมาตราในพระราชบญัญติัสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ยงัไม่สอดคลอ้งกับกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 
หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  และไม่เหมาะสมกบัการบริหารงานของสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  เพ่ือใหก้ารบริหารงาน 
ของสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราช 
บญัญติัน้ี 

 
 


