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พระราชบัญญัต ิ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที ่๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
-------------- 

 
              ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
        ใหไว ณ วันที ่๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
      เปนปที ่๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
  โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการ 
บริหารสวนตําบล 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ 
ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี ้
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ 
บริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒" 
 
  มาตรา ๒*  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
  *[รก.๒๕๔๒/๔๐ก/๑/๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๒] 
 
  มาตรา ๓  ใหยกเลิกความใน (๔) ของมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติสภา 
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "(๔) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญากับสภาตําบลท่ีตน 
ดํารงตําแหนงหรือในกิจการที่กระทําใหแกสภาตําบลนั้น" 
 
  มาตรา ๔  ใหยกเลิกวรรคสองของมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล 
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 
  มาตรา ๕  ใหยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติ 
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
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  "มาตรา ๒๔  กํานัน ผูใหญบาน และแพทยประจําตําบลซึ่งปฏิบัติหนาที่ตาม 
พระราชบัญญัตินี้ตองไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญากับสภาตําบล 
ที่ตนดํารงตําแหนงหรือในกิจการที่กระทําใหแกสภาตําบลนั้น" 
 
  มาตรา ๖  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๔๑ ทวิ มาตรา ๔๑ ตร ีและ 
มาตรา ๔๑ จัตวา แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
  "มาตรา ๔๑ ทวิ  สภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลอาจรวมกับองคการ 
บริหารสวนตําบลท่ีมีเขตติดตอกันภายในเขตอําเภอเดียวกันไดตามเจตนารมณของประชาชนใน 
เขตตําบลนั้น โดยใหนํามาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  มาตรา ๔๑ ตร ี สภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลอาจรวมกับหนวยการ 
บริหารราชการสวนทองถิ่นที่มีเขตติดตอกันภายในเขตอําเภอเดียวกันไดตามเจตนารมณของ 
ประชาชนในเขตตําบลนั้น โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาและใหกําหนดเขตใหมของหนวยการ 
บริหารราชการสวนทองถิ่นไวในพระราชกฤษฎีกาดวย 
  ใหนํามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับกับการ 
รวมตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม 
  มาตรา ๔๑ จัตวา  องคการบริหารสวนตําบลมีจํานวนประชากรทั้งหมดไมถึง 
สองพันคน ทั้งเปนเหตุใหไมสามารถที่จะดําเนินการบริหารงานพื้นที่นั้นใหมีประสิทธิภาพใน 
ลักษณะขององคการบริหารสวนตําบลได ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศยุบองคการบริหารสวน 
ตําบลดังกลาว โดยใหรวมพื้นที่เขากับองคการบริหารสวนตําบลอื่นที่มีเขตติดตอกันภายในเขต 
อําเภอเดียวกัน หรือใหตราพระราชกฤษฎีกายุบองคการบริหารสวนตําบลดังกลาว โดยใหรวม 
พื้นที่เขากับหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่มีเขตติดตอกันภายในเขตอําเภอเดียวกัน 
ตามเจตนารมณของประชาชนในเขตตําบลนั้น ท้ังน้ี ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีมีเหตุดังกลาว 
  ใหนํามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับกับการยุบ 
และรวมองคการบริหารสวนตําบล หรือการยุบและรวมองคการบริหารสวนตําบลกับหนวยการ 
บริหารราชการสวนทองถิ่น แลวแตกรณี ตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม" 
 
  มาตรา ๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ 
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๔๕  สภาองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสมาชิกสภาองคการ 
บริหารสวนตําบลจํานวนหมูบานละสองคน ซ่ึงเลือกต้ังข้ึนโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังในแตละหมู 
บานในเขตองคการบริหารสวนตําบลนั้น 
  ในกรณีที่เขตองคการบริหารสวนตําบลใดมีเพียงหนึ่งหมูบานใหสภาองคการ 
บริหารสวนตําบลนั้นประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหกคน และในกรณ ี
ที่เขตองคการบริหารสวนตําบลใดมีเพียงสองหมูบานใหสภาองคการบริหารสวนตําบลนั้นประกอบ 
ดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหมูบานละสามคน 



   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    

  หลักเกณฑและวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งใหเปนไปตามกฎหมาย 
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
  อายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลมีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง" 
 
  มาตรา ๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ 
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๔๗  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา 
๑๕ มาใชบังคับกับผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาองคการบริหารสวนตําบลโดยอนุโลม" 
 
  มาตรา ๙  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๔๗ ทวิ และมาตรา ๔๗ ตร ีแหง 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
  "มาตรา ๔๗ ทวิ  ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหาร 
สวนตําบล ตอง 
  (๑) มีคุณสมบติัตามมาตรา ๙ (๑) และ (๒) 
  (๒) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙ (๓)(๔)(๕)(๖)(๗)(๙) หรอื (๑๐) 
  (๓) ไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญากับองคการ 
บริหารสวนตําบลที่ตนสมัครรับเลือกตั้งหรือในกิจการที่กระทําใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้น 
  (๔) ไมเคยถูกผูวาราชการจังหวัดสั่งใหออกจากตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 
หรือแพทยประจําตําบล เวนแตจะพนหาปนับแตวันพนจากตําแหนงจนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
  (๕) ไมเคยถูกสภาตําบลมีมติใหพนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบล หรือไมเคย 
ถูกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติใหพนจากตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  
เวนแตจะพนหาปนับแตวันพนจากตําแหนงจนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
  มาตรา ๔๗ ตร ี สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสิ้นสุดลง 
เม่ือ 
  (๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือมีการยุบสภา 
องคการบริหารสวนตําบล 
  (๒) ตาย 
  (๓) ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณีเชนนี้ใหถือวาพนจาก 
ตําแหนงนับแตวันลาออก 
  (๔) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญากับองคการบริหาร 
สวนตําบลที่ตนดํารงตําแหนงหรือในกิจการที่กระทําใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้น 
  (๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๗ ทวิ 
  (๖) มิไดอยูประจําในหมูบานที่ไดรับเลือกตั้งเปนระยะเวลาติดตอกันเกินหก 
เดือน 



   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    

  (๗) ขาดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลติดตอกันสามครั้งโดยไมมีเหตุผล 
อันสมควร 
  (๘) สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติใหพนจากตําแหนงเพราะมีความ 
ประพฤติในทางท่ีจะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสีย หรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคการบริหารสวน 
ตําบลหรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชนของสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยมีสมาชิกสภา 
องคการบริหารสวนตําบลจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูเขา
ชื่อ 
เสนอใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสาม 
ในส่ีของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 
  (๙) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตองคการบริหารสวนตําบลไดลงคะแนนเสียง 
ใหพนจากตําแหนงตามกฎหมายเก่ียวกับการลงคะแนนเสียงใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร 
ทองถิ่นพนจากตําแหนง 
  เมื่อมีกรณีสงสัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูใด 
ส้ินสุดลงตาม (๔) (๕) (๖) หรอื (๗) ใหนายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของ 
นายอําเภอใหเปนที่สุด 
  ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูใดสิ้นสุดลง 
ตาม (๘) ผูนั้นอาจอุทธรณหรือโตแยงมติของสภาองคการบริหารสวนตําบลไปยังผูวาราชการ 
จังหวัดได ภายในสิบหาวันนับแตวันที่สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติโดยระบุขอโตแยงและ 
ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายประกอบดวยใหผูวาราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว  
ในกรณีดังกลาวยังไมตองดําเนินการตามมาตรา ๑๔ ซ่ึงไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา  
๔๗ จนกวาผูวาราชการจังหวัดจะไดมีคําวินิจฉัยแลว 
  ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสิ้นสุดลง 
ตาม (๙) พรอมกันใหถือวาเปนการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล" 
 
  มาตรา ๑๐  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ 
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๕๘  คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวย 
ประธานกรรมการบริหารคนหนึ่งและกรรมการบริหารจํานวนสองคน ซึ่งสภาองคการบริหารสวน 
ตําบลเลือกจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแลวเสนอใหนายอําเภอแตงตั้ง 
  ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
  การประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามระเบียบ 
ของกระทรวงมหาดไทย" 
 
  มาตรา ๑๑  ใหยกเลิกมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ แหงพระราช 
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  



   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    

 
  มาตรา ๑๒  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๔ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ 
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๖๔  คณะกรรมการบริหารพนจากตําแหนง เม่ือ 
  (๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  (๒) มีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  (๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสิ้นสุดลงพรอมกัน 
ตามมาตรา ๔๗ ตร ี(๙) 
  (๔) ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหคณะกรรมการบริหารพนจากตําแหนงตามมาตรา  
๙๒ 
  (๕) คณะกรรมการบริหารลาออก และในกรณีเชนนี้ใหถือวาพนจากตําแหนง 
นับแตวันท่ีคณะกรรมการบริหารมีมติลาออก 
  (๖) ความเปนกรรมการบริหารของประธานกรรมการบริหารส้ินสุดลง 
  (๗) สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติใหพนจากตําแหนงดวยคะแนนเสียง 
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 
  (๘) สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติไมรับหลักการแหงรางขอบังคับ 
งบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบังคับงบประมาณรายจายเพิ่มเติมที่คณะกรรมการ 
บริหารเสนอ และผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือสภา 
องคการบริหารสวนตําบลไมรับหลักการแหงรางขอบังคับงบประมาณดังกลาว ดวยคะแนนเสียง 
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 
  ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารพนจากตําแหนงตาม (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) 
(๗) 
หรอื (๘) คณะกรรมการบริหารนั้นตองอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินกิจการตอไปจนกวาคณะ
กรรมการ 
บริหารที่แตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที ่
  เม่ือคณะกรรมการบริหารพนจากตําแหนงตาม (๔) (๕) (๖) (๗) หรอื (๘) ให 
สภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนคณะกรรมการ
บริหาร 
ข้ึนใหม แลวเสนอใหนายอําเภอแตงตั้งภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง และถาพน 
กําหนดเวลาสิบหาวันแลวไมอาจแตงตั้งคณะกรรมการบริหารดังกลาวไดโดยมีสาเหตุสําคัญจาก 
สภาองคการบริหารสวนตําบลใหนายอําเภอเสนอผูวาราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาส่ังยุบสภาองค 
การบริหารสวนตําบล 
  เมื่อผูวาราชการจังหวัดสั่งยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคสามหรือ 
กรณีท่ีคณะกรรมการบริหารพนจากตําแหนงตาม (๒) หรอื (๓) และนายอําเภอเห็นวาการให 
คณะกรรมการบริหารที่ปฏิบัติหนาที่อยูตามวรรคสองดําเนินกิจการตอไป จะเปนการเสียหายแก 



   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    

องคการบริหารสวนตําบลหรือราชการนายอําเภอจะสั่งใหคณะกรรมการบริหารนั้นพนจากหนาที่ 
และแตงตั้งบุคคลที่เห็นสมควรเปนประธานกรรมการบริหารคนหนึ่งและกรรมการบริหารจํานวน 
สองคนประกอบเปนคณะกรรมการบริหาร เพื่อดําเนินกิจการชั่วคราวจนกวาคณะกรรมการบริหาร 
ท่ีแตงต้ังข้ึนใหมจะเขารับหนาท่ีก็ได 
  ในระหวางท่ีไมมีคณะกรรมการบริหาร ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลทําหนา 
 
ที่ของประธานกรรมการบริหารเทาที่จําเปนไดเปนการชั่วคราว จนกวาคณะกรรมการบริหารท่ีแตง 
ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที"่ 
 
  มาตรา ๑๓  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๖๔ ทวิ แหงพระราชบัญญัติสภา 
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
  "มาตรา ๖๔ ทวิ  นอกจากท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๖๔ แลว ความเปนกรรมการ 
บริหารสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เม่ือ 
  (๑) พนจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  (๒) ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณีเชนนี้ใหถือวาพนจาก 
ตําแหนงนับตั้งแตวันลาออก 
  (๓) ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหกรรมการบริหารพนจากตําแหนงตามมาตรา ๙๒ 
  (๔) สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติใหพนจากตําแหนงดวยคะแนนเสียง 
ไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 
  (๕) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตองคการบริหารสวนตําบลไดลงคะแนนเสียง 
ใหพนจากตําแหนงตามกฎหมายเก่ียวกับการลงคะแนนเสียงใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร 
ทองถิ่นพนจากตําแหนง 
  ในกรณีที่สมาชิกภาพของกรรมการบริหารผูใดสิ้นสุดลงตาม (๔) ผูนั้นอาจ 
อุทธรณหรือโตแยงมติของสภาองคการบริหารสวนตําบลไปยังผูวาราชการจังหวัดไดภายในสิบหา 
วันนับแตวันที่สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติ โดยระบุขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอ
กฎหมาย 
ประกอบดวย ใหผูวาราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว ในกรณีดังกลาวยังไมตองดําเนิน 
การเลือกกรรมการบริหารแทนตําแหนงที่วางจนกวาผูวาราชการจังหวัดจะไดมีคําวินิจฉัยแลว" 
 
  มาตรา ๑๔  ใหยกเลิกความใน (๘) ของมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติ 
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "(๘) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันด ี
ของทองถ่ิน" 
 
  มาตรา ๑๕  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๙) ของมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติ 



   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    

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
  "(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ 
หรือบุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร" 
 
  มาตรา ๑๖  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๑๒) และ (๑๓) ของมาตรา ๖๘ แหง 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
  "(๑๒) การทองเท่ียว 
    (๑๓) การผังเมือง" 
 
  มาตรา ๑๗  ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติ 
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "รางขอบังคับตําบลจะเสนอไดก็แตโดยคณะกรรมการบริหาร หรือสมาชิกสภา 
องคการบริหารสวนตําบล หรือราษฎรในเขตองคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายเกี่ยวกับ 
การเขาชื่อใหสภาทองถิ่นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่น" 
 
  มาตรา ๑๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ 
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๗๔  ภาษีบํารงุทองท่ี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย อากรการฆา 
สัตวและคาธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชนอื่นอันเกิดจากการฆาสัตว ท้ังน้ี ในเขตองคการบริหาร 
สวนตําบลใดเมื่อไดมีการจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้นแลวใหเปนรายไดขององคการบริหาร 
สวนตําบลนัน้ 
  ในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินขององคการบริหาร 
สวนตําบลตามวรรคหนึง่ ใหประธานกรรมการบริหารมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับอํานาจและ 
หนาท่ีของนายกเทศมนตรีตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองท่ีและกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือน 
และท่ีดิน และใหคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจพิจารณาชี้ขาดคํารอง 
ขอใหพิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินใหมในเขตองคการบริหารสวนตําบลนั้น เวนแต 
จะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ท้ังน้ี องคการบริหารสวนตําบลอาจมอบอํานาจและหนาท่ี 
ดังกลาวใหหนวยงานอื่นของรัฐดําเนินการแทนก็ได และใหหักคาใชจายไดตามท่ีกําหนดใน 
มาตรา ๘๑" 
 
  มาตรา ๑๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ 
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๗๗  รายไดจากคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล เงินอากร 
ประทานบัตรใบอนุญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมายวาดวยการประมง คาภาคหลวง และคา 
ธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม และคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม



   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    

ประมวล 
กฎหมายที่ดินที่เก็บในองคการบริหารสวนตําบลใด ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบล
นั้น" 
 
  มาตรา ๒๐  ใหยกเลิกความในมาตรา ๙๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ 
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๙๑  เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตองคการบริหารสวน 
ตําบลหือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม นายอําเภอจะรายงานเสนอความเห็นตอผูวาราชการ 
จังหวัดเพื่อยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลก็ได 
  เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้ผูวา 
ราชการจังหวัดมีอํานาจยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลและใหแสดงเหตุผลไวในคําส่ังดวย 
  เมื่อมีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือถือวามีการยุบสภาองคการ 
บริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัตินี ้ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ข้ึนใหมภายในส่ีสิบหาวัน" 
 
  มาตรา ๒๑  ใหยกเลิกวรรคสองของมาตรา ๙๒ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล 
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 
  มาตรา ๒๒  ในวาระเริ่มแรกเปนเวลาสี่ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) เฉพาะลักษณะตองหามตามมาตรา ๙ (๖) แหงพระราช 
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราช
บัญญัติ 
นี ้มาใชบังคับกับผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และถาผูดํารง 
ตําแหนงตามมาตรา ๙ (๖) ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ก็ใหพนจาก 
ตําแหนงตามมาตรา ๙ (๖) นับแตวันเลือกตั้ง 
 
  มาตรา ๒๓  บรรดาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและกรรมการบริหาร 
ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
  ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่งวางลง 
ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ไมตองดําเนินการเลือกตั้งขึ้นแทนตําแหนงที่วางและใหสภาองคการ 
บริหารสวนตําบลประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู 
  ในกรณีที่สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซึ่งวางลงตามวรรคสอง และเปน 
ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารดวย ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกสมาชิก 
สภาองคการบริหารสวนตําบลที่มีอยูเปนประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหาร แลวแต



   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    

กรณี  
ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวางลง 
  ใหประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารซ่ึงไดรับการเลือกขึ้นแทนนั้น 
ดํารงตําแหนงไดเทาวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
 
  มาตรา ๒๔  ในกรณีที่สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนสมาชิกโดย 
ตําแหนงพนจากสมาชิกภาพไปกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาสภาองคการบริหาร 
สวนตําบลประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู และบรรดากิจการท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ดังกลาวไดกระทําไปในอํานาจหนาท่ีกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหมีผลใชบังคับได 
 
  มาตรา ๒๕  ในระหวางท่ีไมมีกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ิน 
หรือผูบริหารทองถิ่น ใหนํากฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมาใชบังคับกับการ 
เลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโดยอนุโลม ท้ังน้ี ใหอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการ 
จังหวัดตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล เปนอํานาจหนาท่ีของนายอําเภอ 
และยกเวนไมตองเรียกเก็บเงินประกันการสมัคร 
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา ๔๕ ใหถือเขต 
หมูบานแตละหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลเปนเขตเลือกตั้ง 
  ใบสมัครและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไป 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 
  มาตรา ๒๖  องคการบริหารสวนตําบลใดมีเหตุจะตองยุบและรวมกับองคการ 
บริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตามมาตรา ๔๑ จัตวา แหงพระราช 
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหดําเนินการตามมาตรา ๔๑ จัตวา ดังกลาวใหแลวเสรจ็ 
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
  มาตรา ๒๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราช 
บัญญัตินี ้
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
           ชวน หลีกภัย 
          นายกรัฐมนตร ี
 
+---------------------------------------------------------------



   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    

---------------------------------------------------+ 
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราช
อาณา 
จักรไทยไดวางหลักการจัดองคกรปกครองทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการปกครองตนเองยิ่งขึ้น
และ 
ใหสอดคลองกับเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น สมควรจัดระเบียบบริหารราชการทองถิ่น 
ระบบองคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลให 
เปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
       อัมพิกา/แกไข 
       ๖/๒/๔๕ 
       A+B (C) 
 
 


