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พระราชบญัญติั 
สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  (ฉบบัท่ี  ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไ้ว ้ ณ  วนัท่ี  ๖  มิถุนายน  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  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๖” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับตั้ งแต่วนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นตน้ไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า  “คณะกรรมการบริหาร”  และ  “กรรมการบริหาร” 

ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้ใช ้

ความต่อไปน้ีแทน 

“คณะผูบ้ริหาร”  หมายความวา่  คณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
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มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๙  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การ 
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๘  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(๑)  มีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายไุม่ต ่ากวา่ยีสิ่บห้าปีบริบูรณ์ในวนัเลือกตั้ง” 
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล 

และองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
“มาตรา  ๑๓  เม่ือต าแหน่งสมาชิกสภาต าบลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งวา่งลงเพราะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

หรือมีการยบุสภาต าบล  ใหมี้การเลือกตั้งภายในส่ีสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีครบวาระหรือวนัท่ียุบสภาต าบล 
แลว้แต่กรณี 

มาตรา  ๑๔  เม่ือต าแหน่งสมาชิกสภาต าบลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใด  นอกจาก 
ครบวาระหรือมีการยุบสภาต าบล  ให้มีการเลือกตั้งแทนต าแหน่งท่ีว่างภายในส่ีสิบห้าวนันับแต่วนัท่ี 
ต าแหน่งนั้นวา่งลง  เวน้แต่วาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยูไ่ม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวนั 

ให้สมาชิกสภาต าบลผูซ่ึ้งไดรั้บเลือกตั้งแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของ 
ผูซ่ึ้งตนแทน” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“เม่ือมีการแยกพื้นท่ีบางส่วนของหมู่บา้นใดข้ึนเป็นหมู่บา้นใหม่  ให้สมาชิกสภาต าบลซ่ึงไดรั้บ 
เลือกตั้งของหมู่บา้นเดิมยงัคงเป็นสมาชิกสภาต าบลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งอยูต่่อไป  โดยให้สมาชิกสภาต าบล 
ท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นหมู่บา้นใด  ให้เป็นสมาชิกสภาต าบลของหมู่บา้นนั้นจนกวา่สมาชิกภาพจะส้ินสุดลง 
ตามมาตรา  ๑๒  และใหน้ายอ าเภอจดัให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งให้ครบตามจ านวน 
ท่ีกฎหมายก าหนดทั้งหมู่บา้นเดิมและหมู่บา้นท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่เพื่อเป็นสมาชิกสภาต าบลท่ีหมู่บา้นนั้นตั้งอยู ่
ในเขตภายในส่ีสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีประกาศตั้งหมู่บา้นใหม่  เวน้แต่วาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึง 
หน่ึงร้อยแปดสิบวนั 

ใหผู้ไ้ดรั้บเลือกตั้งอยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องสมาชิกอ่ืนในต าบลนั้น” 
มาตรา ๗ ใหย้กเลิกความในวรรคส่ีของมาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์าร 

บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
“บรรดาขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีไดใ้ช้บงัคบัในเร่ืองใดอยูก่่อนแลว้ให้ยงัคงใชบ้งัคบัได ้

ต่อไปเป็นการชัว่คราว  จนกวา่จะไดมี้การตราเทศบญัญติัในเร่ืองนั้นข้ึนใหม่” 
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มาตรา ๘ ใหย้กเลิกความในมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา  ๔๔  องค์การบริหารส่วนต าบลประกอบดว้ยสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลและคณะ 
ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล” 

มาตรา ๙ ใหย้กเลิกความใน  (๒)  และ  (๓)  ของมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบล 
และองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  ร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

(๓) ควบคุมการปฏิบติังานของคณะผูบ้ริหารให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพฒันาต าบล  
ตาม  (๑)  และกฎหมาย  ระเบียบ  และขอ้บงัคบัของทางราชการ” 

มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น  (๖)  และ  (๗)  ของมาตรา  ๔๗  ทวิ  แห่งพระราชบญัญติั 
สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสภาต าบล 
และองคก์ารบริหารส่วนต าบล  (ฉบบัท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“(๖) ไม่เป็นผูอ้ยูใ่นระหวา่งตอ้งหา้มหรือตดัสิทธิมิใหด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง  หรือเสียสิทธิ 
ตามท่ีกฎหมายบญัญติัตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

(๗) ไม่เคยเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  ซ่ึงราษฎรลงคะแนนเสียงให้พน้จาก 
ต าแหน่งตามกฎหมายว่าดว้ยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
และยงัไม่พน้ก าหนดหา้ปีนบัแต่วนัท่ีพน้จากต าแหน่งคร้ังหลงัสุดจนถึงวนัเลือกตั้ง” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๙  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา  ๔๙  ประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด ารงต าแหน่ง 
จนครบอายขุองสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือมีการยบุสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล” 

มาตรา ๑๒ ใหย้กเลิกความใน  (๒)  และ  (๓)  ของมาตรา  ๕๐  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบล 
และองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(๒) พน้จากต าแหน่งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลตามมาตรา  ๔๗  ตรี 
  (๓) ด ารงต าแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือรองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล” 
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มาตรา ๑๓ ใหย้กเลิกความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา  ๕๒  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ีด าเนินการประชุมและด าเนิน 
กิจการอ่ืนใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัการประชุมท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีหนา้ท่ีช่วยประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ปฏิบติัการตามหนา้ท่ี  และกระท ากิจการตามท่ีประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 

ในกรณีท่ีไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดห้รือไม่ปฏิบติัหน้าท่ี  ให้รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 

ในการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลคร้ังใด  ถา้ไม่มีผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม 
ให้สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีมาประชุมเลือกกนัเองเพื่อท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมส าหรับ 
การประชุมในคร้ังนั้น 

ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคร้ังใด  ถ้าผููู้ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมสั่งปิด
ป ร ะ ชุ ม 
ก่อนหมดระเบียบวาระการประชุม  แต่สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลจ านวนไม่น้อยกว่าสองในสาม 
ของสมาชิกเท่าท่ีมีอยูใ่นท่ีประชุมเสนอใหเ้ปิดประชุม  ใหด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้น 
ต่อไปจนกว่าจะหมดระเบียบวาระการประชุมหรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะไดมี้มติให้ปิดประชุม 
และใหน้ าความในวรรคสามและวรรคส่ีมาใชบ้งัคบักบักรณีดงักล่าว” 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๕๕  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบล 
และองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา  ๕๕  นอกจากสมยัประชุมสามญัแลว้  เม่ือเห็นว่าเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือ 
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่  อาจท าค าร้องยื่นต่อนายอ าเภอขอเปิดประชุมวิสามญั  ถา้เห็นสมควรให้ 
นายอ าเภอเรียกประชุมวสิามญัได”้ 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๕๗  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล 
และองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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“สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลซ่ึงไดรั้บเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ตามวรรคหน่ึง  จะด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในขณะเดียวกนัมิได”้ 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความซ่ึงเป็นช่ือของส่วนท่ี  ๒  ของพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การ 
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

 

“ส่วนท่ี  ๒ 
คณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล” 

 

มาตรา ๑๗ ใหย้กเลิกความในมาตรา  ๕๘  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ฉบบัท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา  ๕๘  คณะผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วย  นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลคนหน่ึงและรองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลจ านวนสองคน  ซ่ึงสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
เลือกจากสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแลว้เสนอใหน้ายอ าเภอแต่งตั้ง 

การประชุมและการด าเนินงานของคณะผูบ้ริหารให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย” 
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๙  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหาร 

ส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
“มาตรา  ๕๙  คณะผูบ้ริหารมีอ านาจหนา้ท่ี  ดงัต่อไปน้ี 
(๑)  บริหารกิจการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลใหเ้ป็นไปตามมติ  ขอ้บญัญติั  และแผนพฒันา 

ต าบล  และรับผดิชอบการบริหารกิจการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(๒) จดัท าแผนพฒันาต าบลและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพื่อเสนอให้สภาองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
(๓) รายงานการปฏิบติังานและการใชจ่้ายเงินให้สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทราบอยา่งนอ้ย 

ปีละสองคร้ัง 
(๔) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน  ๆ  ตามท่ีทางราชการมอบหมาย” 
มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหาร 

ส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 



หนา้   ๑๒ 
เล่ม   ๑๒๐   ตอนท่ี   ๕๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๔๖ 
 

 
“มาตรา  ๖๐  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูแ้ทนขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ในกรณีท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ ให้รองนายกองคก์าร 

บริหารส่วนต าบลตามล าดบัท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งไวเ้ป็นผูรั้กษาราชการแทน 
ในกรณีท่ีมีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ขอ้บญัญติั  หรือค าสั่งใด  แต่งตั้งให้นายกองคก์าร 

บริหารส่วนต าบลเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าท่ีอย่างใด  ให้ผูรั้กษาราชการแทนท าหน้าท่ีกรรมการ 
หรือมีอ านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบันายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลในระหวา่งรักษาราชการแทนดว้ย 

การสั่ง  การอนุญาต  การอนุมติั  หรือการปฏิบติักิจการท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะพึงปฏิบติั 
หรือด าเนินการตามกฎหมายใด  ถ้ากฎหมายนั้นมิได้บญัญติัในเร่ืองการมอบอ านาจไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนงัสือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล  รองปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลปฏิบติัราชการแทนก็ได”้ 

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๔  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   
(ฉบบัท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา  ๖๔  คณะผูบ้ริหาร  พน้จากต าแหน่ง  เม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามอายขุองสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(๒) มีการยบุสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลส้ินสุดลงพร้อมกนัตามมาตรา  ๔๗ 

ตรี  (๙) 
(๔) ผูว้า่ราชการจงัหวดัสั่งใหค้ณะผูบ้ริหารพน้จากต าแหน่งตามมาตรา  ๙๒ 
(๕) คณะผูบ้ริหารลาออก  และในกรณีเช่นน้ีให้ถือวา่พน้จากต าแหน่งนบัแต่วนัท่ีคณะผูบ้ริหาร 

มีมติลาออก 
(๖) ความเป็นนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลส้ินสุดลง 
(๗) สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีมติใหพ้น้จากต าแหน่งดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม 

ของจ านวนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู ่
(๘) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติไม่รับหลกัการแห่งร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีหรือร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมท่ีคณะผูบ้ริหารเสนอและผูว้่าราชการจงัหวดั 



หนา้   ๑๓ 
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เห็นชอบดว้ยกบัสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่รับหลกัการแห่งร่าง 
ขอ้บญัญติังบประมาณดงักล่าวดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู ่

ในกรณีท่ีคณะผู ้บริหารพ้นจากต าแหน่งตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๕)  (๖)  (๗)  หรือ  (๘) 
คณะผูบ้ริหารนั้นตอ้งอยูใ่นต าแหน่งเพื่อด าเนินกิจการต่อไปจนกวา่คณะผูบ้ริหารท่ีแต่งตั้งข้ึนใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 

เม่ือคณะผูบ้ริหารพน้จากต าแหน่งตาม  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  หรือ  (๘)  ให้สภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเลือกสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นคณะผูบ้ริหารข้ึนใหม่แลว้เสนอให้นายอ าเภอ 
แต่งตั้งภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีต าแหน่งนั้นวา่งลง  และถา้พน้ก าหนดเวลาสิบห้าวนัแลว้ไม่อาจแต่งตั้ง 
คณะผูบ้ริหารดงักล่าวได้โดยมีสาเหตุส าคญัจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้นายอ าเภอเสนอ 
ผูว้า่ราชการจงัหวดัเพื่อพิจารณาสั่งยบุสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

เม่ือผูว้า่ราชการจงัหวดัสั่งยบุสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลตามวรรคสาม  หรือกรณีท่ีคณะผูบ้ริหาร 
พน้จากต าแหน่งตาม  (๒)  หรือ  (๓)  และนายอ าเภอเห็นวา่การให้คณะผูบ้ริหารท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูต่าม 
วรรคสองด าเนินกิจการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนต าบลหรือราชการ  นายอ าเภอ 
จะสั่งให้คณะผูบ้ริหารนั้นพน้จากหนา้ท่ีและแต่งตั้งบุคคลท่ีเห็นสมควรเป็นนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
คนหน่ึงและรองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลจ านวนสองคนประกอบเป็นคณะผูบ้ริหารเพื่อด าเนินกิจการ 
ชัว่คราวจนกวา่คณะผูบ้ริหารท่ีแต่งตั้งข้ึนใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ีก็ได ้

ในระหวา่งท่ีไม่มีคณะผูบ้ริหาร  ให้ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลท าหนา้ท่ีของนายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบลเท่าท่ีจ  าเป็นไดเ้ป็นการชัว่คราว  จนกวา่คณะผูบ้ริหารท่ีแต่งตั้งข้ึนใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี” 

มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๔  ทวิ  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การ 
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล  (ฉบบัท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา  ๖๔/๑  นอกจากท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา  ๖๔  แล้ว  ความเป็นนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหรือรองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลส้ินสุดลงเฉพาะตวั  เม่ือ 

(๑)  พน้จากสมาชิกภาพของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(๒) ลาออก  โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ  ในกรณีเช่นน้ีให้ถือว่าพน้จากต าแหน่ง 

นบัตั้งแต่วนัลาออก 
(๓) ผูว้า่ราชการจงัหวดัสั่งใหพ้น้จากต าแหน่งตามมาตรา  ๙๒ 
(๔) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้พน้จากต าแหน่งดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี 

ของจ านวนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู ่
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(๕) ราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดล้งคะแนนเสียงให้พน้จากต าแหน่ง 
ตามกฎหมายวู่าดว้ยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

 

ในกรณีท่ีสมาชิกภาพของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือรองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ผูใ้ดส้ินสุดลงตาม  (๔)  ผูน้ั้นอาจอุทธรณ์หรือโตแ้ยง้มติของสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลไปยงัผูว้า่ราชการ 
จงัหวดัไดภ้ายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีมติโดยระบุขอ้โตแ้ยง้และขอ้เท็จจริง 
หรือขอ้กฎหมายประกอบดว้ย  ให้ผูว้่าราชการจงัหวดัสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว  ในกรณีดงักล่าว 
ยงัไม่ตอ้งด าเนินการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
แลว้แต่กรณี  แทนต าแหน่งท่ีวา่งจนกวา่ผูว้า่ราชการจงัหวดัจะไดมี้ค าวนิิจฉยัแลว้ 

ในกรณีท่ีความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ส้ินสุดลงดว้ยเหตุตามวรรคหน่ึง  ให้ด าเนินการแต่งตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือรองนายก 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลข้ึนแทนภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีต าแหน่งนั้นวา่งลง” 

มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา  ๖๕  ในการปฏิบติัหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี  ให้สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานส่วนต าบล  เป็น 
เจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและพนกังานส่วนต าบล 
ซ่ึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งมีอ านาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอ้บญัญติัองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลได ้

เม่ือไดเ้สียค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีมีการเปรียบเทียบให้ถือว่า 
คดีเลิกกนัตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา” 

มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ฉบบัท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา  ๗๑  องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจออกขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  เพื่อใชบ้งัคบั 
ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดเ้ท่าท่ีไม่ขดัต่อกฎหมายหรืออ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
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ในการน้ีจะก าหนดค่าธรรมเนียมท่ีจะเรียกเก็บและก าหนดโทษปรับผูฝ่้าฝืนดว้ยก็ได ้ แต่มิให้ก าหนด 
โทษปรับเกินหน่ึงพนับาท  เวน้แต่จะมีกฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 
ร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะเสนอไดก้็แต่โดยคณะผูบ้ริหาร  หรือสมาชิกสภาองคก์าร 

บริหารส่วนต าบล  หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายว่าด้วยการเขา้ช่ือเสนอ 
ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน 

เม่ือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายอ าเภอให้ความเห็นชอบร่างขอ้บญัญติัองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงช่ือและประกาศเป็นขอ้บญัญติั 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลต่อไป 

ในกรณีท่ีนายอ าเภอไม่เห็นชอบดว้ยกบัร่างขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนต าบลใด  ให้ส่งคืน 
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีนายอ าเภอไดรั้บร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบลดงักล่าว  เพื่อใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณาทบทวนร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบลนั้นใหม่  หากนายอ าเภอไม่ส่งร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลคืนสภาองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบลภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีนายอ าเภอไดรั้บร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลดงักล่าว 
ใหถื้อวา่นายอ าเภอเห็นชอบกบัร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้น  แต่ถา้เป็นร่างขอ้บญัญติัองคก์าร 
บริหารส่วนต าบลท่ีก าหนดให้มีโทษปรับตามวรรคหน่ึง  เม่ือนายอ าเภอไม่เห็นชอบดว้ย  ให้ร่างขอ้บญัญติั 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้นเป็นอนัตกไป 

เม่ือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาทบทวนร่างขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตามวรรคส่ีแลว้มีมติยนืยนัตามร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเดิมดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 
สองในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่  ให้นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลลงช่ือและประกาศเป็นขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนต าบลไดโ้ดยไม่ตอ้งขอความเห็นชอบจาก 
นายอ าเภอ  แต่ถา้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ยืนยนัภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บร่างขอ้บญัญติั 
องค์การบริหารส่วนต าบลคืนจากนายอ าเภอ  หรือยืนยนัดว้ยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของจ านวน 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่  ให้ร่างขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
เป็นอนัตกไป” 

มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๗๔  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์าร 
บริหารส่วนต าบล  (ฉบบัท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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“ในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ีและภาษีโรงเรือนและท่ีดินขององค์การบริหารส่วนต าบลตาม 
วรรคหน่ึง  ให้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าท่ีเช่นเดียวกบัอ านาจและหนา้ท่ีของนายก 
เทศมนตรีตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีบ ารุงทอ้งท่ีและกฎหมายวา่ดว้ยภาษีโรงเรือนและท่ีดินและใหค้ณะผูบ้ริหาร 
 
มีอ านาจพิจารณาช้ีขาดค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและท่ีดินใหม่ในเขตองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนั้น  เวน้แต่จะมีกฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  ทั้งน้ี  องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจมอบอ านาจ 
และหนา้ท่ีดงักล่าวใหห้น่วยงานอ่ืนของรัฐด าเนินการแทนก็ได ้ และให้หกัค่าใชจ่้ายไดต้ามท่ีก าหนดใน 
มาตรา  ๘๑” 

มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา  ๗๖  องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจออกข้อบญัญติัองค์การบริหารส่วนต าบล 
เพื่อเกบ็ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มข้ึนไม่เกินร้อยละสิบของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทใด 
ประเภทหน่ึงหรือทุกประเภท  ดงัต่อไปน้ี 

(๑)  ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลกฎหมายรัษฎากรซ่ึงสถานประกอบการตั้งอยู่ในองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบล 

(๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวา่ดว้ยสุราซ่ึงร้านขายสุราตั้งอยูใ่นองค์การ 
บริหารส่วนต าบล 

(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันซ่ึงสถานท่ี 
เล่นการพนนัอยูใ่นองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

การเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตราน้ี  เศษของหน่ึงบาทใหปั้ดทิ้ง 
ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตราน้ี  ให้ถือเป็นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย 

วา่ดว้ยการนั้น” 
มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘๐  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหาร 

ส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
“มาตรา  ๘๐  องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจออกข้อบญัญติัองค์การบริหารส่วนต าบล 

เพื่อเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม  โดยให้ก าหนดเป็นอตัราภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มข้ึนจากอตัราท่ีเรียกเก็บตามประมวล 
รัษฎากรดงัต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราร้อยละศูนย ์ ให้องคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบลเก็บในอตัราร้อยละศูนย ์
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(๒) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราอ่ืน  ให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
เก็บหน่ึงในเกา้ของอตัราภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร 

ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเก็บเพิ่มข้ึนตามมาตราน้ี  ใหถื้อเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร” 

มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘๖  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา  ๘๖  เงินค่าตอบแทนประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองคก์าร 
บริหารส่วนต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เลขานุการ 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เลขานุการคณะผูบ้ริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย” 

มาตรา ๒๘ ใหย้กเลิกความในมาตรา  ๘๗  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา  ๘๗  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบลใหจ้ดัท าเป็นขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  และจะเสนอไดก้็แต่โดยคณะผูบ้ริหารตาม 
ระเบียบและวธีิการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ถา้ในระหว่างปีงบประมาณใด  รายจ่ายซ่ึงก าหนดไวใ้นงบประมาณไม่พอใช้จ่ายประจ าปีนั้นหรือ 
มีความจ าเป็นตอ้งตั้งรายจ่ายข้ึนใหม่ระหวา่งปีงบประมาณ  ใหจ้ดัท าขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

เม่ือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นชอบดว้ยกบัร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
หรือร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแลว้  ให้เสนอนายอ าเภอเพื่อขออนุมติั  ให้นายอ าเภอ 
พิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บร่างขอ้บญัญติัดงักล่าว 

ถา้นายอ าเภอไม่อนุมติัตอ้งแจง้เหตุผลและส่งคืนให้สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพื่อพิจารณา 
ทบทวนร่างข้อบัญญัตินั้ นใหม่  หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วนายอ าเภอพิจารณาไม่แล้วเสร็จ  ให้ถือว่า 
นายอ าเภออนุมติัร่างขอ้บญัญติัดงักล่าว 

ในกรณีท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติยืนยนัตามร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
หรือร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ให้นายอ าเภอส่งร่างขอ้บญัญติันั้นไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดั 
ภายในก าหนดเวลาสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแจง้มติยืนยนั  เพื่อให้ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
พิจารณาภายในสิบห้าวนั  ถา้ผูว้่าราชการจงัหวดัเห็นชอบดว้ยกบัร่างขอ้บญัญติันั้น  ให้ผูว้่าราชการจงัหวดั 
ส่งไปยงันายอ าเภอเพื่อลงช่ืออนุมติั  ถา้ผูว้า่ราชการจงัหวดัไม่เห็นชอบดว้ยกบัร่างขอ้บญัญติันั้น  ให้ร่าง 
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ขอ้บญัญติันั้นเป็นอนัตกไป  หากพน้ก าหนดเวลาดงักล่าวแล้วยงัพิจารณาไม่แล้วเสร็จ  ให้ถือว่าผูว้่าราชการ 
จงัหวดัเห็นชอบดว้ยกบัร่างขอ้บญัญติันั้น 
 

ในการพิจารณาร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย 
เพิ่มเติม  สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลตอ้งพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บร่าง 
ขอ้บญัญติันั้น  เม่ือพน้ก าหนดเวลาดงักล่าวแลว้  ถา้สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณาไม่แลว้เสร็จ 
ใหถื้อวา่สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลใหค้วามเห็นชอบตามท่ีคณะผูบ้ริหารเสนอและให้ด าเนินการตาม
วรรคสามต่อไป 

ถา้ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีออกไม่ทนัปีงบประมาณใหม่  ให้ใชข้อ้บญัญติังบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณก่อนนั้นไปพลางก่อน” 

มาตรา ๒๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๙๐  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ในการปฏิบติัการตามอ านาจหนา้ท่ีของนายอ าเภอตามวรรคหน่ึง  ให้นายอ าเภอมีอ านาจเรียก  
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล   
พนกังานส่วนต าบล  และลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลมาช้ีแจงหรือสอบสวน  ตลอดจนเรียกรายงาน 
และเอกสารใด  ๆ  จากองคก์ารบริหารส่วนต าบลมาตรวจสอบก็ได”้ 

มาตรา ๓๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๙๒  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   
(ฉบบัท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา  ๙๒  หากปรากฏว่าคณะผูบ้ริหาร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือรองนายก 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  กระท าการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวสัดิภาพของประชาชน  หรือ 
ละเลยไม่ปฏิบติัตามหรือปฏิบติัการไม่ชอบดว้ยอ านาจหน้าท่ี  ผูว้่าราชการจงัหวดัอาจสั่งให้คณะผูบ้ริหาร 
ทั้งคณะ  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือรองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางคนพน้จากต าแหน่งได ้
ตามค าเสนอแนะของนายอ าเภอ  ในกรณีน้ีให้สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการเลือกสมาชิกสภาองคก์าร 
บริหารส่วนต าบลข้ึนเป็นนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  หรือรองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลใหม่ 
ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  หรือรองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลพน้จาก 
ต าแหน่ง” 
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มาตรา ๓๑ ใหป้ระธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลและรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ซ่ึงด ารงต าแหน่งอยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  อยูใ่นต าแหน่งต่อไปจนกวา่จะครบอายุของสภาองคก์าร 
บริหารส่วนต าบลหรือมีการยบุสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 

มาตรา ๓๒ ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลและกรรมการบริหารองค์การ 
บริหารส่วนต าบลซ่ึงด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัยงัอยู่ในต าแหน่งต่อไป  และให ้
ถือว่าประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและกรรมการ 
บริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นรองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลตามพระราชบญัญติัน้ี 

บทบญัญติัแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ขอ้บญัญติั  ประกาศ  หรือค าสั่งใดท่ีไดก้ าหนด 
ให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร  ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือ 
กรรมการบริหาร  ตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ก่อนวนัท่ี 
พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  ให้ถือวา่บทบญัญติัแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ขอ้บญัญติั  ประกาศ   
หรือค าสั่งนั้นอา้งถึงคณะผูบ้ริหาร  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือรองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ตามพระราชบญัญติัน้ี  ทั้งน้ี  เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๓๓ บทบญัญติัแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อบัญญัติ  ประกาศ  หรือ 
ค าสั่งใดท่ีอา้งถึงขอ้บงัคบัต าบล  ให้ถือวา่บทบญัญติัแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ขอ้บญัญติั   
ประกาศ  หรือค าสั่งนั้นอา้งถึงขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลตามพระราชบญัญติัน้ี  ทั้งน้ี  เท่าท่ีไม่ขดั 
หรือแยง้กบับทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๓๔ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก  ชวลิต  ยงใจ ยทุธ 

รองนายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี  คือ  เน่ืองจากในปัจจุบนับทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัการจดัระเบียบ 
บริหารราชการองคก์ารบริหารส่วนต าบลตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
มีเน้ือหาสาระท่ีไม่สอดคลอ้งและไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัการจดัระเบียบบริหารราชการขององคก์ารปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน  โดยแมว้่าสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลจะเป็นหน่วยการปกครองพ้ืนฐานท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 
อนัเป็นการแตกต่างจากองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนก็ตาม  แต่บทบญัญติับางประการก็ควรจะมีลกัษณะท่ีเหมือนกนั 
เช่น  คุณสมบติัผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้ง  ระยะเวลาการเลือกตั้ง  การขาดคุณสมบติั  การประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
การบริหาร  และการก ากบัดูแล  เป็นตน้  จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 

 
 


