
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เปนปที่ ๕๘ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา  ๓  ให ยก เ ลิ กบทนิ ย ามคํ า ว า  “คณะกรรมการบริ ห า ร” และ 

“กรรมการบริหาร” ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“คณะผูบริหาร” หมายความวา คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
 
มาตรา ๔  ใหยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล

และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบหาปบริบูรณในวัน
เลือกตั้ง” 

 
มาตรา ๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนที่ ๕๕ ก/หนา 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  เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งวางลงเพราะครบ
วาระการดํารงตําแหนงหรือมีการยุบสภาตําบล ใหมีการเลือกตั้งภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ครบ
วาระหรือวันที่ยุบสภาตําบล แลวแตกรณี 

มาตรา ๑๔  เมื่อตําแหนงสมาชิกตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งวางลงเพราะเหตุอ่ืนใด
นอกจากครบวาระหรือมีการยุบสภาตําบล ใหมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางภายในส่ีสิบหาวัน
นับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง เวนแตวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

ใหสมาชิกสภาตําบลผูซึ่งไดรับเลือกตั้งแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ี
เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน” 

 
มาตรา ๖  ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“เมื่อมีการแยกพื้นที่บางสวนของหมูบานใดขึ้นเปนหมูบานใหม ใหสมาชิกสภา

ตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งของหมูบานเดิมยังคงเปนสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งอยูตอไป โดย
ใหสมาชิกสภาตําบลที่มีภูมิลําเนาอยูในหมูบานใด ใหเปนสมาชิกสภาตําบลของหมูบานนั้นจนกวา
สมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒ และใหนายอําเภอจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซึ่ง
ไดรับเลือกตั้งใหครบตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดทั้งหมูบานเดิมและหมูบานที่จัดตั้งข้ึนใหมเพ่ือ
เปนสมาชิกสภาตําบลที่หมูบานนั้นตั้งอยูในเขตภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ประกาศตั้งหมูบาน
ใหม เวนแตวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

ใหผูไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของสมาชิกอ่ืนในตําบล
นั้น” 

 
มาตรา ๗  ใหยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“บรรดาขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลที่ไดใชบังคับในเรื่องใดอยูกอนแลว

ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเปนการชั่วคราว จนกวาจะไดมีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม” 
 
มาตรา ๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๔  องคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสภาองคการบริหารสวน

ตําบลและคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล” 
 
มาตรา  ๙   ใหยกเลิกความใน  (๒)  และ  (๓)  ของมาตรา  ๔๖  แห ง

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปนี้
แทน 

“(๒) พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล ราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 



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 
 

(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผูบริหารใหเปนไปตามนโยบายและ
แผนพัฒนาตําบลตาม (๑) และกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ” 

 
มาตรา ๑๐ ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปน (๖) และ (๗) ของมาตรา ๔๗ ทวิ แหง

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

“(๖) ไมเปนผูอยูในระหวางตองหามหรือตัดสิทธิมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง
หรือเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(๗) ไมเคยเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ซึ่งราษฎรลงคะแนน
เสียงใหพนจากตําแหนงตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ิน และยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันที่พนจากตําแหนงครั้งหลังสุดจนถึงวัน
เลือกตั้ง” 

 
มาตรา ๑๑  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๙  ประธานสภาและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลดํารง

ตําแหนงจนครบอายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวน
ตําบล” 

 
มาตรา  ๑๒   ใหยกเลิกความใน  (๒) และ  (๓) ของมาตรา  ๕๐  แหง

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปนี้
แทน 

“(๒) พนจากตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา ๔๗ ตรี 
(๓) ดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือรองนายกองคการบริหาร

สวนตําบล” 
 
มาตรา ๑๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๕๒  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ดําเนินการประชุม

และดําเนินกิจการอื่นใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ชวยประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบลปฏิบัติการตามหนาที่ และกระทํากิจการตามที่ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลมอบหมาย 

ในกรณีที่ไมมีประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดหรือไมปฏิบัติหนาที่ ใหรองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติหนาที่แทน 



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 
 

ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งใด ถาไมมีผูปฏิบัติหนาที่
ประธานในที่ประชุม ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มาประชุมเลือกกันเองเพื่อทําหนาที่
ประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมในครั้งนั้น 

ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งใด ถาผูทําหนาที่ประธานในที่
ประชุมสั่งปดประชุมกอนหมดระเบียบวาระการประชุม แตสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
จํานวนไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกเทาที่มีอยูในที่ประชุมเสนอใหเปดประชุม ใหดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้นตอไปจนกวาจะหมดระเบียบวาระการประชุมหรือสภา
องคการบริหารสวนตําบลจะไดมีมติใหปดประชุม และใหนําความในวรรคสามและวรรคสี่มาใช
บังคับกับกรณีดังกลาว” 

 
มาตรา ๑๔  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๕๕  นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เมื่อเห็นวาเปนการจําเปนเพื่อ

ประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการ
บริหารสวนตําบลหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยู อาจทําคํารองย่ืนตอนายอําเภอขอเปด
ประชุมวิสามัญ ถาเห็นสมควรใหนายอําเภอเรียกประชุมวิสามัญได” 

 
มาตรา ๑๕  ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซึ่งไดรับเลือกเปนเลขานุการสภาองคการ

บริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่ง จะดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลในขณะเดียวกันมิได” 

 
มาตรา ๑๖  ใหยกเลิกความซึ่งเปนชื่อของสวนที่ ๒ ของพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 
 

“สวนที่ ๒ 
คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล” 

   
 

มาตรา ๑๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๘  คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยนายกองคการ
บริหารสวนตําบลคนหนึ่งและรองนายกองคการบริหารสวนตําบลจํานวนสองคน ซึ่งสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเลือกจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแลวเสนอใหนายอําเภอแตงตั้ง 



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 
 

การประชุมและการดําเนินงานของคณะผูบริหารใหเปนไปตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย” 

 
มาตรา ๑๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๕๙  คณะผูบริหารมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) บริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามมติ ขอบัญญัติ 

และแผนพัฒนาตําบล และรับผิดชอบการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลตอสภา
องคการบริหารสวนตําบล 

(๒) จัดทําแผนพัฒนาตําบลและงบประมาณรายจายประจําปเพ่ือเสนอใหสภา
องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาใหความเห็นชอบ 

(๓) รายงานการปฎิบัติงานและการใชจายเงินใหสภาองคการบริหารสวนตําบล
ทราบอยางนอยปละสองครั้ง 

(๔) ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ทางราชการมอบหมาย” 
 
มาตรา ๑๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๖๐  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูแทนขององคการบริหาร

สวนตําบล 
ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนตําบลไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรอง

นายกองคการบริหารสวนตําบลตามลําดับที่นายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งไวเปนผูรักษา
ราชการแทน 

ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด แตงตั้งให
นายกองคการบริหารสวนตําบลเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาที่อยางใด ใหผูรักษาราชการ
แทนทําหนาที่กรรมการหรือมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับนายกองคการบริหารสวนตําบลในระหวาง
รักษาราชการแทนดวย 

การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติกิจการที่นายกองคการบริหารสวน
ตําบลจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมายใด ถากฎหมายนั้นมิไดบัญญัติในเรื่องการมอบ
อํานาจไวเปนอยางอ่ืน นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล หรือหัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติราชการแทนก็ได” 

 
มาตรา ๒๐  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๔ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๔  คณะผูบริหาร พนจากตําแหนง เมื่อ 



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 
 

(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนตําบล 
(๒) มีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 
(๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสิ้นสุดลงพรอมกัน

ตามมาตรา ๔๗ ตรี (๙) 
(๔) ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหคณะผูบริหารพนจากตําแหนงตามมาตรา ๙๒ 
(๕) คณะผูบริหารลาออก และในกรณีเชนนี้ใหถือวาพนจากตําแหนงนับแตวันที่ 

คณะผูบริหารมีมติลาออก 
(๖) ความเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลสิ้นสุดลง 
(๗) สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติใหพนจากตําแหนงดวยคะแนนเสียงไม

นอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยู 
(๘) สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมที่คณะผูบริหารเสนอ 
และผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือสภาองคการบริหาร
สวนตําบลไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณดังกลาวดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสอง
ในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู 

ในกรณีที่คณะผูบริหารพนจากตําแหนงตาม (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรือ 
(๘) คณะผูบริหารนั้นตองอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินกิจการตอไปจนกวาคณะผูบริหารที่แตงตั้งข้ึน
ใหมจะเขารับหนาที่ 

เมื่อคณะผูบริหารพนจากตําแหนงตาม (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) ใหสภา
องคการบริหารสวนตําบลเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนคณะผูบริหารขึ้นใหม 
แลวเสนอใหนายอําเภอแตงตั้งภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง และถาพน
กําหนดเวลาสิบหาวันแลวไมอาจแตงตั้งคณะผูบริหารดังกลาวไดโดยมีสาเหตุสําคัญจากสภา
องคการบริหารสวนตําบล ใหนายอําเภอเสนอผูวาราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาสั่งยุบสภาองคการ
บริหารสวนตําบล 

เมื่อผูวาราชการจังหวัดสั่งยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคสาม หรือ
กรณีที่คณะผูบริหารพนจากตําแหนงตาม (๒) หรือ (๓) และนายอําเภอเห็นวาการใหคณะ
ผูบริหารที่ปฏิบัติหนาที่อยูตามวรรคสองดําเนินกิจการตอไปจะเปนการเสียหายแกองคการบริหาร
สวนตําบลหรือราชการนายอําเภอจะสั่งใหคณะผูบริหารนั้นพนจากหนาที่และแตงตั้งบุคคลที่
เห็นสมควรเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่งและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวนสองคนประกอบเปนคณะผูบริหารเพื่อดําเนินกิจการชั่วคราวจนกวาคณะผูบริหารที่แตงตั้ง
ข้ึนใหมจะเขารับหนาที่ก็ได 

ในระหวางที่ไมมีคณะผูบริหาร ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลทําหนาที่ของ
นายกองคการบริหารสวนตําบลเทาที่จําเปนไดเปนการชั่วคราว จนกวาคณะผูบริหารที่แตงตั้งข้ึน
ใหมจะเขารับหนาที่” 

 



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 
 

มาตรา ๒๑  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๔ ทวิ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๔/๑  นอกจากที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๔ แลว ความเปนนายกองคการ
บริหารสวนตําบลหรือรองนายกองคการบริหารสวนตําบลสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ 

(๑) พนจากสมาชิกภาพของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณีเชนนี้ใหถือวาพนจาก

ตําแหนงนับตั้งแตวันลาออก 
(๓) ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๙๒ 
(๔) สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติใหพนจากตําแหนงดวยคะแนนเสียงไม

นอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยู 
(๕) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนตําบลไดลงคะแนนเสยีงให

พนจากตําแหนงตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินและ
ผูบริหารทองถ่ิน 

ในกรณีที่สมาชิกภาพของนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลผูใดสิ้นสุดลงตาม (๔) ผูนั้นอาจอุทธรณหรือโตแยงมติของสภาองคการบริหาร
สวนตําบลไปยังผูวาราชการจังหวัดไดภายในสิบหาวันนับแตวันที่สภาองคการบริหารสวนตําบลมี
มติโดยระบุขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายประกอบดวย ใหผูวาราชการจังหวัดสอบสวน
และวินิจฉัยโดยเร็ว ในกรณีดังกลาวยังไมตองดําเนินการเลือกนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลแลวแตกรณีแทนตําแหนงที่วางจนกวาผูวาราชการจังหวัดจะได
มีคําวินิจฉัยแลว 

ในกรณีที่ความเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลสิ้นสุดลงดวยเหตุตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการแตงตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล
หรือรองนายกองคการบริหารสวนตําบลขึ้นแทนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง” 

 
มาตรา ๒๒  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๖๕  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
พนักงานสวนตําบลเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
พนักงานสวนตําบลซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิด
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลได 

เมื่อได เสียคาปรับตามที่ เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการ
เปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” 

 



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 
 

มาตรา ๒๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๑  องคการบริหารสวนตําบลอาจออกขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบลเพื่อใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลไดเทาที่ไมขัดตอกฎหมายหรืออํานาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบล ในการนี้จะกําหนดคาธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับ
ผูฝาฝนดวยก็ได แตมิใหกําหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปน
อยางอ่ืน 

รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลจะเสนอไดก็แตโดยคณะผูบริหาร หรือ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือราษฎรในเขตองคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายวา
ดวยการเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน 

เมื่อสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายอําเภอใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่งแลว ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลลงชื่อและประกาศ
เปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตอไป 

ในกรณีที่นายอําเภอไมเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
ใด ใหสงคืนสภาองคการบริหารสวนตําบลภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายอําเภอไดรับราง
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดังกลาว เพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา
ทบทวนรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนั้นใหม หากนายอําเภอไมสงรางขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลคืนสภาองคการบริหารสวนตําบลภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายอําเภอ
ไดรับรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดังกลาว ใหถือวานายอําเภอเห็นชอบกับราง
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนั้น แตถาเปนรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลที่
กําหนดใหมีโทษปรับตามวรรคหนึ่ง เมื่อนายอําเภอไมเห็นชอบดวย ใหรางขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลนั้นเปนอันตกไป 

เมื่อสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาทบทวนรางขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลตามวรรคสี่แลวมีมติยืนยันตามรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเดิมดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยู ให
นายกองคการบริหารสวนตําบลลงช่ือและประกาศเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไดโดย
ไมตองขอความเห็นชอบจากนายอําเภอ แตถาสภาองคการบริหารสวนตําบลไมยืนยันภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคืนจากนายอําเภอ หรือยืนยัน
ดวยคะแนนเสียงนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมด
เทาที่มีอยู ใหรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนั้นเปนอันตกไป” 

 
มาตรา ๒๔  ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 



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 
 

“ในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่และภาษีโรงเรือนและท่ีดินขององคการบริหาร
สวนตําบลตามวรรคหนึ่ง ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับอํานาจ
และหนาที่ของนายกเทศมนตรีตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่และกฎหมายวาดวยภาษี
โรงเรือนและท่ีดินและใหคณะผูบริหารมีอํานาจพิจารณาชี้ขาดคํารองขอใหพิจารณาการประเมิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดินใหมในเขตองคการบริหารสวนตําบลนั้น เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปน
อยางอ่ืน ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลอาจมอบอํานาจและหนาที่ดังกลาว ใหหนวยงานอื่นของ
รัฐดําเนินการแทนก็ได และใหหักคาใชจายไดตามที่กําหนดในมาตรา ๘๑” 

 
มาตรา ๒๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๗๖  องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจออกขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนตําบลเพื่อเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไมเกินรอยละสิบของภาษีอากรและ
คาธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท ดังตอไปนี ้

(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลกฎหมายรัษฎากรซึ่งสถานประกอบการตั้งอยู
ในองคการบริหารสวนตําบล 

(๒) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุราซึ่งรานขายสุรา
ตั้งอยูในองคการบริหารสวนตําบล 

(๓) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน
ซึ่งสถานที่เลนการพนันอยูในองคการบริหารสวนตําบล 

การเสียภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทใหปดทิ้ง 
ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีอากรและคาธรรมเนียม

ตามกฎหมายวาดวยการนั้น” 
 
มาตรา ๒๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๘๐ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๘๐  องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจออกขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนตําบลเพื่อเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม โดยใหกําหนดเปนอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมเพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียก
เก็บตามประมวลรัษฎากรดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละศูนย ให
องคการบริหารสวนตําบลเก็บในอัตรารอยละศูนย 

(๒) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราอื่น ใหองคการ
บริหารสวนตําบลเก็บหนึ่งในเกาของอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร 

ภาษีมูลคาเพ่ิมที่เก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวล
รัษฎากร” 

 



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 
 

มาตรา ๒๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๘๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๘๖  เงินคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการคณะผูบริหาร และสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย” 

 
มาตรา ๒๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๘๗ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๘๗  งบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมของ

องคการบริหารสวนตําบลใหจัดทําเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล และจะเสนอไดก็แต
โดยคณะผูบริหารตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ถาในระหวางปงบประมาณใด รายจายซึ่งกําหนดไวในงบประมาณไมพอใชจาย
ประจําปนั้นหรือมีความจําเปนตองตั้งรายจายขึ้นใหมระหวางปงบประมาณ ใหจัดทําขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

เมื่อสภาองคการบริหารสวนตําบลเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมแลว ใหเสนอนายอําเภอเพ่ือขอ
อนุมัติ ใหนายอําเภอพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัติดังกลาว 

ถานายอําเภอไมอนุมัติตองแจงเหตุผลและสงคืนใหสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเพื่อพิจารณาทบทวนรางขอบัญญัตินั้นใหม หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวนายอําเภอ
พิจารณาไมแลวเสร็จ ใหถือวานายอําเภออนุมัติรางขอบัญญัติดังกลาว 

ในกรณีที่สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติยืนยันตามรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ใหนายอําเภอสงรางขอบัญญัตินั้น
ไปยังผูวาราชการจังหวัดภายในกําหนดเวลาสิบหาวันนับแตวันที่สภาองคการบริหารสวนตําบลแจง
มติยืนยันเพื่อใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาภายในสิบหาวัน ถาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวย
กับรางขอบัญญัตินั้น ใหผูวาราชการจังหวัดสงไปยังนายอําเภอเพ่ือลงช่ืออนุมัติ ถาผูวาราชการ
จังหวัดไมเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัตินั้น ใหรางขอบัญญัตินั้นเปนอันตกไป หากพน
กําหนดเวลาดังกลาวแลวยังพิจารณาไมแลวเสร็จใหถือวาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับราง
ขอบัญญัตินั้น 

ในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม สภาองคการบริหารสวนตําบลตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัตินั้น เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ถาสภาองคการ
บริหารสวนตําบลพิจารณาไมแลวเสร็จ ใหถือวาสภาองคการบริหารสวนตําบลใหความเห็นชอบ
ตามที่คณะผูบริหารเสนอและใหดําเนินการตามวรรคสามตอไป 



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 
 

ถาขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปออกไมทันปงบประมาณใหม ใหใช
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณกอนนั้นไปพลางกอน” 

 
มาตรา ๒๙  ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๙๐ แหงพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ของนายอําเภอตามวรรคหนึ่ง ใหนายอําเภอ

มีอํานาจเรียกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลมาชี้แจง
หรือสอบสวน ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใดๆ จากองคการบริหารสวนตําบลมาตรวจสอบ
ก็ได” 

 
มาตรา ๓๐  ใหยกเลิกความในมาตรา ๙๒ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๙๒  หากปรากฏวาคณะผูบริหาร นายกองคการบริหารสวนตําบล หรือ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล กระทําการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน หรือละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ผูวาราชการจังหวัด
อาจสั่งใหคณะผูบริหารทั้งคณะนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลบางคนพนจากตําแหนงไดตามคําเสนอแนะของนายอําเภอ ในกรณีนี้ใหสภาองคการบริหาร
สวนตําบลดําเนินการเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลขึ้นเปนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล หรือรองนายกองคการบริหารสวนตําบลใหมภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายกองคการ
บริหารสวนตําบล หรือรองนายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนง” 

 
มาตรา ๓๑  ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและรองประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบลซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ อยูในตําแหนง
ตอไปจนกวาจะครบอายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวน
ตําบล 

 
มาตรา ๓๒  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลและ

กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ยังอยูในตําแหนงตอไปและใหถือวาประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนนายก
องคการบริหารสวนตําบลและกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัตินี้ 

บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคําส่ัง
ใดที่ไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล หรือกรรมการบริหาร ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน



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 
 

ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคําส่ังนั้นอางถึงคณะผูบริหาร นายกองคการบริหาร
สวนตําบลหรือรองนายกองคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือ
แยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๓  บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศ 

หรือคําส่ังใดที่อางถึงขอบังคับตําบล ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคําส่ังนั้นอางถึงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติ
นี้ ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตาํรวจโท ทักษิณ  ชินวตัร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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หมายเหตุ :- เหตุผลเนื่องจากในปจจุบันบทบัญญัติที่เก่ียวกับการจัดระเบียบบริหารราชการ
องคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
๒๕๓๗  มีเนื้อหาสาระท่ีไมสอดคลองและไมเปนไปในแนวทางเดียวกันกับการจัดระเบียบบริหาร
ราชการขององคการปกครองสวนทองถ่ินอื่น โดยแมวาสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลจะ
เปนหนวยการปกครองพื้นฐานที่มีลักษณะเฉพาะอันเปนการแตกตางจากองคการปกครองสวน
ทองถ่ินอื่นก็ตาม แตบทบัญญัติบางประการก็ควรจะมีลักษณะที่เหมือนกัน เชน คุณสมบัติผูมีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง ระยะเวลาการเลือกตั้ง การขาดคุณสมบัติ การประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบล การบริหาร และการกํากับดูแล เปนตน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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