
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เปนปที่ ๕๘ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “คณะผูบริหาร” ในมาตรา ๔ แหง

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
มาตรา ๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

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

“มาตรา ๘  ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามเชนเดียวกับผูมีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน” 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนที่ ๑๒๔ ก/หนา ๑๖/๒๒ ธันวาคม 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 ๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๙  ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งตอง
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

(๑) มีช่ือในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรในหมูบานของ
ตําบลที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

(๒) ไมเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบล
สมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน หรือที่ปรึกษา
หรือเลขานุการของผูบริหารทองถ่ิน เพราะเหตุที่มีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญา
หรือกิจการที่กระทํากับสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัคร
เลือกตั้ง 

(๓) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามประการอื่นเชนเดียวกับผูมีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน” 

 
มาตรา ๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๓  เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งวางลงเพราะครบ
วาระการดํารงตําแหนง ใหมีการเลือกตั้งภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ครบวาระ 

มาตรา ๑๔  เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งวางลงเพราะเหตุอ่ืน
ใดนอกจากครบวาระ ใหมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางภายในหกสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้น
วางลง เวนแตวาระการดํารงตําแหนงที่ เหลืออยูไม ถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันใหสภาตําบล
ประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู 

สมาชิกสภาตําบลผูซึ่งไดรับเลือกตั้งแทนนั้นใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ี
เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน” 

 
มาตรา ๗  ใหยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๑๕ แหง

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“เมื่อมีการแยกพื้นที่บางสวนของหมูบานใดขึ้นเปนหมูบานใหม ใหสมาชิกสภา
ตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งของหมูบานเดิมยังคงเปนสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งอยูตอไปโดยให
สมาชิกสภาตําบลที่มีภูมิลําเนาอยูในหมูบานใด เปนสมาชิกสภาตําบลของหมูบานนั้นจนกวา
สมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒ และใหนายอําเภอจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซึ่ง
ไดรับเลือกตั้งใหครบตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดทั้งหมูบานเดิมและหมูบานที่จัดตั้งข้ึนใหม 



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 
 

เพ่ือเปนสมาชิกสภาตําบลที่หมูบานนั้นตั้งอยูในเขต ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ประกาศตั้ง
หมูบานใหม และใหผูไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของสมาชิกอ่ืนในตําบล
นั้น เวนแตวาระการดํารงตําแหนงที่เหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันใหสภาตําบลประกอบดวย
สมาชิกเทาที่มีอยู” 

 
มาตรา ๘  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๔๑ ตรี แหงพระราชบัญญัติ

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

“มาตรา ๔๑ ตรี  สภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลอาจรวมกับหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถ่ินอื่นที่มีเขตติดตอกันภายในเขตอําเภอเดียวกันไดตามเจตนารมณของ
ประชาชนในเขตตําบลนั้น โดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย และใหกําหนดเขตใหมของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินไวในประกาศกระทรวงมหาดไทยดวย” 

 
มาตรา ๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๑ จัตวา แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล

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

“มาตรา ๔๑ จัตวา  ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการประกาศยุบสภาตําบล
ทั้งหมดและองคการบริหารสวนตําบลใดที่มีจํานวนประชากรไมถึงสองพันคน โดยใหรวมพื้นที่เขา
กับองคการบริหารสวนตําบลอื่นหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินที่มีเขตติดตอกันภายใน
เขตอําเภอเดียวกันภายในเกาสิบวันนับแตวันที่มีเหตุดังกลาว 

การรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน
ใดตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนในเขตตําบลนั้น 

การสํารวจเจตนารมณของประชาชนตามวรรคสอง  ให เปนไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

องคการบริหารสวนตําบลใดมีจํานวนประชากรไมถึงสองพันคนแตมีสภาพพ้ืนที่
เปนเกาะหรือโดยสภาพทางภูมิศาสตรไมสามารถติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวย
การบริหารราชการสวนทองถ่ินที่จะไปรวมไดโดยสะดวก กระทรวงมหาดไทยจะไมดําเนินการตาม
วรรคหนึ่งกับองคการบริหารสวนตําบลนั้นก็ได 

ใหนํามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับกับการยุบ
และรวมตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม” 

 
มาตรา ๑๐  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๔๑ เบญจ และมาตรา ๔๑ ฉ แหง

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
“มาตรา ๔๑ เบญจ  สภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลอาจแยกพื้นที่

บางสวนไปรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินอื่น หรือรับ
พ้ืนที่บางสวนของสภาตําบลหรือองคการบริหารสนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวน



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 
 

ทองถ่ินอื่นมารวมดวยได โดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย และใหกําหนดเขตใหมของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินไวในประกาศกระทรวงมหาดไทยดวย 

การสํารวจเจตนารมณเก่ียวกับการรวม ยุบรวม รับรวม และแยกพื้นที่ในเขตสภา
ตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินตามวรรคหนึ่งให
เปนไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

การโอนงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิเรียกรอง หนี้ เจาหนาที่ของสภาตําบล หรือ
พนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล ใหสภาตําบลหรือหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ินผูโอนและผูรับโอนตกลงกัน ในกรณีที่ตกลงกันไมไดใหเปนไปตามที่ผูวา
ราชการจังหวัดประกาศกําหนด 

มาตรา ๔๑ ฉ  ในกรณีที่มีการดําเนินการตามมาตรา ๔๑ ทวิ มาตรา ๔๑ ตรี 
มาตรา ๔๑ จัตวา หรือมาตรา ๔๑ เบญจ และเปนเหตุใหตองเพ่ิมจํานวนสมาชิกสภาของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถ่ิน ใหดําเนินการเลือกตั้งเพ่ือใหมีสมาชิกครบจํานวนตามที่กฎหมาย
กําหนด และใหผูไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของสมาชิกอ่ืนในหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถ่ินนั้น เวนแตวาระการดํารงตําแหนงที่เหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ใหสมาชิกของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินนั้นประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู” 

 
มาตรา ๑๑  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความในตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๒  ภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการเทศบาลอาจจัดตั้งองคการ
บริหารสวนตําบลขึ้นเปนเทศบาลไดโดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย 

องคการบริหารสวนตําบลที่ไดจัดตั้งเปนเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ใหพนจากสภาพ
แหงองคการบริหารสวนตําบล รวมทั้งใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ส้ินสุดลง และนายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงนับแตวันที่ ไดมีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งข้ึนเปนเทศบาลเปนตนไป 

บรรดางบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี้ พนักงานสวนตําบลและ
ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่ง ใหโอนไปเปนของเทศบาลที่จัดตั้งข้ึนนั้น 

บรรดาขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลที่ไดใชบังคับในเรื่องใดอยูกอนแลว
ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเปนการชั่วคราว จนกวาจะไดมีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม” 

 
มาตรา ๑๒  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๔  องคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสภาองคการบริหารสวน
ตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล” 

 



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 
 

มาตรา ๑๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๖  สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเปนแนวทางใน

การบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล 
(๒) พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล ราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตาม

กฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของ
ทางราชการ 

มาตรา ๔๗  ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใชบังคับกับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโดยอนุโลม” 

 
มาตรา ๑๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๗ ทวิ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล

และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๗ ทวิ  ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

(๑) มีช่ือในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรในหมูบานของ
ตําบลที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

(๒) ไมเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบล 
สมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน หรือที่ปรึกษา
หรือเลขานุการของผูบริหารทองถ่ิน เพราะเหตุที่มีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญา
หรือกิจการที่กระทํากับสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัคร
เลือกตั้ง 

(๓) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามประการอื่นตามกฎหมายวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน” 

 
มาตรา ๑๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๗ ตรี แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

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



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 
 

“มาตรา ๔๗ ตรี  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ส้ินสดุลง
เมื่อ 

(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือมีการยุบสภา
องคการบริหารสวนตําบล 

(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ 
(๔) ขาดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอัน

สมควร 
(๕) มิไดอยูประจําในหมูบานที่ไดรับเลือกตั้งเปนระยะเวลาติดตอกันเกินหก

เดือน 
(๖) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่องคการบริหาร

สวนตําบลนั้นเปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้นหรือที่
องคการบริหารสวนตําบลนั้นจะกระทํา 

(๗) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๗ ทว ิ
(๘) สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติใหพนจากตําแหนง โดยเห็นวามีความ

ประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคการบริหารสวน
ตําบลหรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชนของสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยมีสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยูเขาช่ือเสนอใหสภาองคการบริการสวนตําบลพิจารณา และมติดังกลาว
ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมด
เทาที่มีอยู  ทั้งนี้ ถาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูนั้นมิไดอุทธรณหรือโตแยงมติของสภา
องคการบริหารสวนตําบลภายในกําหนดเวลาอุทธรณหรือโตแยงใหสมาชิกสภาพสิ้นสุดลงนับแต
วันที่ครบระยะเวลาอุทธรณหรือโตแยงดังกลาว 

ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูใดสิ้นสุดลงตาม 
(๘) ผูนั้นอาจอุทธรณหรือโตแยงมติของสภาองคการบริหารสวนตําบลไปยังนายอําเภอไดภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่รับทราบมติของสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยระบุขออุทธรณหรือขอ
โตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายประกอบดวย และใหนายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัยให
เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณหรือโตแยง คําวินิจฉัยของนายอําเภอใหเปน
ที่สุด 

(๙) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนตําบลใดมีจํานวนไมนอย
กวาสามในสี่ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นวาสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลผูใดไมสมควรดํารงตําแหนงตอไปตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 



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 
 

เมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูใด
ส้ินสุดลงตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ใหนายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของ
นายอําเภอใหเปนที่สุด 

ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสิ้นสุดลงตาม (๙) 
พรอมกันทั้งหมด ใหถือวาเปนการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล” 

 
มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๔๙ ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ 
(๒) ส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
(๓) ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๙๒ 
ผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดสั่งใหพนจากตําแหนงตาม (๓) จะดํารงตําแหนง

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกไมได 
ตลอดอายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลนั้น” 

 
มาตรา ๑๗  ใหยกเลิกความในวรรคหาของมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งใด ถาผูทําหนาที่ประธานในที่
ประชุมสั่งปดประชุมกอนหมดระเบียบวาระการประชุม แตมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
อยูในที่ประชุมครบองคประชุมและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึง่
ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเทาที่มีอยูในที่ประชุมเสนอใหเปดประชุม ใหดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้นตอไปจนกวาจะหมดระเบียบวาระการประชุมหรือสภา
องคการบริหารสวนตําบลจะไดมีมติใหปดประชุม และใหนําความในวรรคสามและวรรคสี่มาใช
บังคับกับกรณีดังกลาว” 

มาตรา ๑๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๓ ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแลวแตสภา
องคการบริหารสวนตําบลจะกําหนด แตตองไมเกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปให
สภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด 

นายอําเภอตองกําหนดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการประชมุ
สภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งแรกภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก



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 
 

สภาองคการบริหารสวนตําบล และใหที่ประชุมเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและ
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 

กรณีที่สภาองคการบริหารสวนตําบลไมอาจจัดใหมีการประชุมครั้งแรกไดตาม
กําหนดเวลาในวรรคสอง หรือมีการประชุมแตไมอาจเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
ได นายอําเภออาจเสนอผูวาราชการจังหวัดใหมีคําส่ังยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 

สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ใหมีกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลา
ออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ” 

 
มาตรา ๑๙  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๕๖/๑ แหงพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
“มาตรา ๕๖/๑  ในที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลมีสิทธิตั้งกระทูถามนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลในเรื่องใดอันเกี่ยวกับงานในหนาที่ได” 

 
มาตรา ๒๐  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๗ ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่งเปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล โดยมีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย  ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถอันจะเปนประโยชน
ตอสภาองคการบริหารสวนตําบล 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเมื่อครบอายุของสภา
องคการบริหารสวนตําบล หรือเมื่อมีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือสภาองคการ
บริหารสวนตําบลมีมติใหพนจากตําแหนง” 

 
มาตรา ๒๑  ใหยกเลิกช่ือของสวนที่ ๒ ในหมวด ๒ ของพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 

 
“สวนที่ ๒ 

นายกองคการบริหารสวนตาํบล” 
   

 
มาตรา ๒๒  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 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 
 

“มาตรา ๕๘  ใหองคการบริหารสวนตําบลมีนายกองคการบริหารสวนตําบลคน
หนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน” 

 
มาตรา ๒๓  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๕๘/๑ มาตรา ๕๘/๒ มาตรา ๕๘/

๓ มาตรา ๕๘/๔ มาตรา ๕๘/๕ มาตรา ๕๘/๖ และมาตรา ๕๘/๗ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

“มาตรา ๕๘/๑  บุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวน
ตําบลตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน และตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ดวย 

(๑) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
(๒) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาหรือเคยเปน

สมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา 
(๓) ไมเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบล 

สมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ินหรือเลขานุการ
หรือที่ปรึกษาของผูบริหารทองถ่ิน เพราะเหตุที่มีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมใน
สัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

มาตรา ๕๘/๒  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดํารงตําแหนงนับแตวัน
เลือกตั้งและมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน
สองวาระไมได 

ในกรณีนายกองคการบริหารสวนตําบลดํารงตําแหนงไมครบระยะเวลาสี่ปก็ใหถือ
วาเปนหนึ่งวาระและเมื่อไดดํารงตําแหนงสองวาระติดตอกันแลวจะดํารงตําแหนงไดอีกเมื่อพน
ระยะเวลาสี่ปนับแตวันที่พนจากตําแหนง 

มาตรา ๕๘/๓  นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจแตงตั้งรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลซึ่งมิใชสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูชวยเหลือในการบริหาร
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายไดไมเกิน
สองคน และอาจแตงตั้งเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่งซึ่งมิไดเปนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลหรือเจาหนาที่ของรัฐได 

มาตรา ๕๘/๔  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา ๕๘/๑ 

มาตรา ๕๘/๕  กอนนายกองคการบริหารสวนตําบลเขารับหนาที่ ใหประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหนายกองคการบริหาร
สวนตําบลแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยไมมีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบ
วันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล 



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 
 

กรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและรอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือสภาองคการบริหารสวนตําบลถูกยุบตามมาตรา ๕๓ 
หากมีกรณีที่สําคัญและจําเปนเรงดวนซึ่งปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบตอประโยชนสําคัญของ
ราชการหรือราษฎร นายกองคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการไปพลางกอนเทาที่จําเปนก็ได 
เมื่อไดมีการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแลว ใหประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแถลง
นโยบายโดยไมมีการลงมติภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล 

การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหกระทําโดย
เปดเผย โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลตองจัดทํานโยบายเปนลายลักษณอักษรแจกให
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุกคนที่มาประชุมดวย 

หากนายกองคการบริหารสวนตําบลไมสามารถแถลงนโยบายตอสภาองคการ
บริหารสวนตําบลได ใหนายอําเภอแจงใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํานโยบายแจงเปน
หนังสือสงใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยใหนําวิธีการแจงคําส่ัง
ทางปกครองเปนหนังสือตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีเชนนี้ใหถือวานายกองคการบริหารสวนตําบลไดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแลว 

ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนประจําทุกป 

คําแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลและรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย ใหประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดวย 

มาตรา ๕๘/๖  นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล หรือผูซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย มีสิทธิเขาประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลและมีสิทธิแถลงขอเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาที่ของตนตอ
ที่ประชุม แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มาตรา ๕๘/๗  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนไมนอยกวาหนึ่งใน
สามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยู มีสิทธิเขาช่ือเสนอญัตติขอ
เปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบลแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปญหาเกี่ยวกับการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลโดยไมมีการลงมติ 

ญัตติตามวรรคหนึ่ง ใหย่ืนตอประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและให
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนดวันสําหรับการอภิปรายทั่วไปซึ่งตองไมเร็วกวาหาวัน
และไมชากวาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับญัตติ แลวแจงใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ 

การขอเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะทําไดครั้งเดียวในสมัยประชุมสามัญ
สมัยหนึ่ง” 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๙  นายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการ

ขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 

(๒) ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล 
(๓) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ

นายกองคการบริหารสวนตําบล 
(๔) วางระเบียบเพื่อใหงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความ

เรียบรอย 
(๕) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
(๖) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
มาตรา ๖๐  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการ

บริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมาย และเปนผูบังคับบัญชาของพนักงาน
สวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล 

อํานาจหนาที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ใหเปนไปตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย 

ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนตําบลไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลตามลําดับที่นายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งไวเปนผูรักษาราชการ
แทน ถาไมมีรองนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลเปนผูรักษาราชการแทน 

ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติหรือคําส่ังใด แตงตั้งให
นายกองคการบริหารสวนตําบลเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาที่อยางใด ใหผูรักษาราชการ
แทนทําหนาที่กรรมการหรือมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับนายกองคการบริหารสวนตําบลในระหวาง
รักษาราชการแทนดวย 

อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัต หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองคการ
บริหารสวนตําบลจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ 
หรือคําส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ 
หรือคําส่ังนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไมไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปน
อยางอ่ืน นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลเปนผูปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลก็ได แตถามอบใหปลัด



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 
 

องคการบริหารสวนตําบลหรือรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติราชการแทนใหทําเปน
คําส่ังและประกาศใหประชาชนทราบ 

การปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหา ตองกระทํา
ภายใตการกํากับดูแลและกรอบนโยบายที่นายกองคการบริหารสวนตําบลกําหนดไว” 

 
มาตรา ๒๕  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๖๐/๑ แหงพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
“มาตรา ๖๐/๑ ใหมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชา

พนักงานสวนตําบลและลูกจางองคการบริหารสวนตําบลรองจากนายกองคการบริหารสวนตําบล
และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย
และมีอํานาจหนาที่ อ่ืนตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบล
มอบหมาย” 

 
มาตรา  ๒๖   ใหยกเ ลิกความในมาตรา  ๖๔  และมาตรา  ๖๔/๑  แห ง

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๔  นายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๕๘/๑ 
(๕) กระทําการฝาฝนมาตรา ๖๔/๒ 
(๖) ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคหาหรือ

มาตรา ๙๒ 
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีจํานวนไมนอยกวา

สามในสี่ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเห็นวานายกองคการบริหารสวนตําบลไม
สมควรดํารงตําแหนงตอไปตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

เมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับความเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลสิ้งสุดลงตาม 
(๔) หรือ (๕) ใหนายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของนายอําเภอใหเปนที่สุด 

ในระหวางที่ไมมีนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลปฏิบัติหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบลเทาที่จําเปนไดเปนการชั่วคราวจนถึงวัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล 

มาตรา ๖๔/๑  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเมื่อ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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) นายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนง 
(๒) นายกองคการบริหารสวนตําบลมีคําส่ังใหพนจากตําแหนง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายกองคการบริหารสวนตําบล 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๕๘/๔ 
(๖) กระทําการฝาฝนมาตรา ๖๔/๒ 
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๘) ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๙๒ 
ใหนําความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใชบังคับกับการพนจาก

ตําแหนงของเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลดวยโดยอนุโลม 
ใหนําความในวรรคสองของมาตรา ๖๔ มาใชบังคับกับกรณีรองนายกองคการ

บริหารสวนตําบลและเลขานุการนายกองคการสวนตําบลดวยโดยอนุโลม” 
 
มาตรา ๒๗  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๖๔/๒ แหงพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
“มาตรา ๖๔/๒  นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน

ตําบล และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ตองไมกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี ้

(๑) ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดในสวนราชการ หนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ เวนแตตําแหนงที่ดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

(๒) รับเงินหรือประโยชนใด ๆ เปนพิเศษจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ นอกเหนือไปจากที่สวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลใน
ธุรกิจการงานตามปกติ 

(๓) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่องคการบริหาร
สวนตําบลนั้นเปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้นหรือที่
องคการบริหารสวนตําบลนั้นจะกระทํา 

บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่งไดรับเบี้ย
หวัด บําเหน็จบํานาญ หรือเงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษะเดียวกันและมิใหใช
บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนคาเบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใด
เนื่องจากการดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแทนราษฏร วุฒิสภา สภาองคการบรหิาร
สวนตําบล หรือสภาทองถ่ินอื่น หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนโดยตําแหนง” 

 
มาตรา ๒๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๖๕  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล และพนักงานสวนตําบล เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล และพนักงานสวนตําบลซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้ง มี
อํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไดตามระเบียบและวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

เมื่อไดชําระคาปรับตามที่ เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการ
เปรียบเทียบใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” 

 
มาตรา ๒๙  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๖๙/๑ แหงพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
“มาตรา ๖๙/๑  การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล

ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และให
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํา
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑ และ
วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด” 

 
มาตรา ๓๐  ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๑  องคการบริหารสวนตําบลอาจออกขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบลเพื่อใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลไดเทาที่ไมขัดหรือแยงตอกฎหมายเพื่อ
ปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญตัใิห
องคการบริหารสวนตําบลออกขอบัญญัติหรือใหมีอํานาจออกขอบัญญัติ ในการนี้จะกําหนด
คาธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผูฝาฝนดวยก็ได แตมิใหกําหนดโทษปรับเกิน
หนึ่งพันบาท เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 

รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลจะเสนอไดก็แตโดยนายกองคการบริหาร
สวนตําบลหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือราษฎรในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ตามกฎหมายวาดวยการเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน 

เมื่อสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายอําเภอใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่งแลว ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลลงชื่อและประกาศ
เปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตอไป 

ในกรณีที่นายอําเภอไมเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
ใด ใหสงคืนสภาองคการบริหารสวนตําบลภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายอําเภอไดรับราง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดังกลาวเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาทบทวน
รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนั้นใหม หากนายอําเภอไมสงรางขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลคืนสภาองคการบริหารสวนตําบลภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายอําเภอไดรับราง
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดังกลาว ใหถือวานายอําเภอเห็นชอบกับรางขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลนั้น 

เมื่อสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาทบทวนรางขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลตามวรรคสี่แลว มีมติยืนยันตามรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเดิมดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่
มีอยู ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลลงชื่อและประกาศเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบลไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจากนายอําเภอ แตถาสภาองคการบริหารสวนตําบลไมยืนยัน
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคืนจากนายอําเภอหรือ
ยืนยันดวยคะแนนเสียงนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ทั้งหมดเทาที่มีอยู ใหรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนั้นเปนอันตกไป” 

 
มาตรา ๓๑  ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๗๒  การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยการนั้น 
เพ่ือประโยชนแกกิจการขององคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบล

อาจขอใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ไปดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติกิจการขององคการบริหารสวน
ตําบลเปนการชั่วคราวไดโดยไมขาดจากตนสังกัดเดิม ทั้งนี้ ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจ
อนุญาตไดตามความจําเปน และในกรณีที่เปนขาราชการซึ่งไมอยูในอํานาจของผูวาราชการจังหวัด 
ใหกระทรวงมหาดไทยทําความตกลงกับหนวยงานตนสังกัดกอนแตงตั้ง” 

มาตรา ๓๒  ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่และภาษีโรงเรือนและท่ีดินขององคการบริหาร
สวนตําบลตามวรรคหนึ่ง ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับอํานาจ
และหนาที่ของนายกเทศมนตรีตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่และกฎหมายวาดวยภาษี
โรงเรือนและที่ดิน เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอ่ืน  ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบล
อาจมอบอํานาจและหนาที่ดังกลาวใหหนวยงานอื่นของรัฐดําเนินการแทนก็ได และใหหักคาใชจาย
ไดตามที่กําหนดในมาตรา ๘๑” 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๓๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๘๖ และมาตรา ๘๗ แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๘๖  เงินคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

มาตรา ๘๗  งบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมของ
องคการบริหารสวนตําบล ใหจัดทําเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลและจะเสนอไดก็แต
โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ถาในระหวางปงบประมาณใดรายจายซึ่งกําหนดไวในงบประมาณไมพอใชจาย
ประจําปนั้นหรือมีความจําเปนตองตั้งรายจายขึ้นใหมระหวางปงบประมาณ ใหจัดทําขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

เมื่อสภาองคการบริหารสวนตําบลเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมแลว ใหเสนอนายอําเภอเพ่ือขอ
อนุมัติ และใหนายอําเภอพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัติ
ดังกลาว 

ถานายอําเภอไมอนุมัติตองแจงเหตุผลและสงคืนใหสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เพ่ือพิจารณาทบทวนรางขอบัญญัตินั้นใหม หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวนายอําเภอ
พิจารณาไมแลวเสร็จ ใหถือวานายอําเภออนุมัติรางขอบัญญัติดังกลาว 

ในกรณีที่สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติยืนยันตามรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ใหนายอําเภอสงรางขอบัญญัตินั้น
ไปยังผูวาราชการจังหวัดภายในกําหนดเวลาสิบหาวันนับแตวันที่สภาองคการบริหารสวนตําบลแจง
มติยืนยันเพื่อใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาภายในสิบหาวัน ถาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวย
กับรางขอบัญญัตินั้น ใหผูวาราชการจังหวัดสงไปยังนายอําเภอเพ่ือลงช่ืออนุมัติ ถาผูวาราชการ
จังหวัดไมเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัตินั้นใหรางขอบัญญัตินั้นเปนอันตกไป หากพนกาํหนดเวลา
ดังกลาวแลวยังพิจารณาไมแลวเสร็จ ใหถือวาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัตินั้น 

ในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม สภาองคการบริหารสวนตําบลตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัตินั้น เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ถาสภาองคการบริหารสวน
ตําบลพิจารณาไมแลวเสร็จ ใหถือวาสภาองคการบริหารสวนตําบลใหความเห็นชอบตามที่นายก
องคการบริหารสวนตําบลเสนอและใหดําเนินการตามวรรคสามตอไป 

ถาขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปออกไมทันปงบประมาณใหม ใหใช
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในปงบประมาณที่แลวไปพลางกอน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการ
หรือจํานวนในรายการมิได แตอาจแปรญัตติไดในทางลดหรือตัดทอนรายจาย ซึ่งมิไดเปนรายจาย
ที่เปนเงินสงใชตนเงินกู ดอกเบี้ยเงินกู หรือเงินที่กําหนดใหจายตามกฎหมาย และในการพิจารณา
ของสภาองคการบริหารสวนตําบล การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทําดวยประการใด ๆ ที่มี
ผลใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีสวนไมวาโดยทางตรงหรือโดยออมในการใช
งบประมาณรายจายจะกระทํามิได” 

 
มาตรา ๓๔  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๘๗/๑ และมาตรา ๘๗/๒ แหง

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
“มาตรา ๘๗/๑  ในกรณีที่สภาองคการบริหารสวนตําบลไมรับหลักการแหงราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมให
นายอําเภอตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวยกรรมการจํานวนเจ็ดคน เพ่ือพิจารณาหาขอยุติ
ความขัดแยงโดยแกไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระสําคัญที่บัญญัติไวในรางขอบัญญัตินั้น  ทั้งนี้ ให
ยึดถือหลักเกณฑตามกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวของ ตลอดจนประโยชนของทองถ่ินและ
ประชาชนเปนสําคัญ 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลซึ่งสภาองคการบริหารสวนตําบลเสนอจํานวนสามคน และบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอจํานวนสามคนโดยใหตั้ง
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติไมรับหลักการ และใหกรรมการทั้งหก
คนรวมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิไดเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและมิไดเปนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานกรรมการดังกลาวภายในเจ็ดวันนับแตวันที่
กรรมการครบจํานวนหกคน 

ในกรณีที่ไมสามารถเสนอบุคคลที่จะทําหนาที่ เปนกรรมการหรือประธาน
กรรมการไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไมปฏิบัติ
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหนายอําเภอตั้งบุคคลซึ่งมิไดเปนนายกองคการบริหารสวนตาํบล รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและมิไดเปนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลทําหนาที่กรรมการหรือประธานกรรมการดังกลาวใหครบตาม
จํานวน 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณารางขอบัญญัติใหแลวเสร็จภายในสิบหา
วันนับตั้งแตวันที่ไดแตงตั้งประธานกรรมการในคราวแรกแลวรายงานตอนายอําเภอ ในกรณีที่
คณะกรรมการไมสามารถพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหประธานกรรมการ
รวบรวมผลการพิจารณาแลววินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็วแลวรายงานตอนายอําเภอ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหนายอําเภอสงรางขอบัญญัติที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธาน
กรรมการในวรรคสี่ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโดยเร็ว แลวใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบลเสนอรางขอบัญญัติดังกลาวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา ๘๗ ภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัติจากนายอําเภอ หากนายองคการบริหารสวนตําบลไมเสนอราง
ขอบัญญัตินั้นตอสภาองคการบริหารสวนตําบลภายในเวลาที่กําหนด ใหนายอําเภอรายงานตอผูวา
ราชการจังหวัดเพื่อส่ังใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนง 

มาตรา ๘๗/๒  ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณารางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคหา ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
รางขอบัญญัติจากนายกองคการบริหารสวนตําบล หากสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาไม
แลวเสร็จภายในกําหนด หรือมีมติไมเห็นชอบใหตราขอบัญญัตินั้น ใหรางขอบัญญัตินั้นตกไปและ
ใหใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายในปงบประมาณปที่แลวไปพลางกอน ในกรณีเชนวานี้ให
นายอําเภอเสนอผูวาราชการจังหวัดใหมีคําส่ังยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล” 

 
มาตรา ๓๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๙๐ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๙๐  ใหนายอําเภอมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของทางราชการ 

ในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ของนายอําเภอตามวรรคหนึ่ง ใหนายอําเภอมี
อํานาจเรียกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และ
ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลมาชี้แจงหรือสอบสวน ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใด 
ๆ จากองคการบริหารสวนตําบลมาตรวจสอบก็ได 

เมื่อนายอําเภอเห็นวานายกองคการบริหารสวนตําบลผูใดปฏิบัติการในทางที่อาจ
เปนการเสียหายแกองคการบริหารสวนตําบลหรือเสียหายแกราชการและนายอําเภอไดช้ีแจง
แนะนําตักเตือนแลวไมปฏิบัติตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเรงดวนที่จะรอชามิไดใหนายอําเภอ
มีอํานาจออกคําส่ังระงับการปฏิบัติราชการของนายกองคการบริหารสวนตําบลไวตามที่เห็นสมควร
ได แลวใหรีบรายงานผูวาราชการจังหวัดทราบภายในสิบหาวันเพื่อใหผูวาราชการจังหวัดวนิจิฉยัสัง่
การตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว 

การกระทําของนายกองคการบริหารสวนตําบลที่ฝาฝนคําส่ังของนายอําเภอหรือ
ผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณีตามวรรคสาม ไมมีผลผูกพันองคการบริหารสวนตําบล” 

 
มาตรา ๓๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๙๒ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๙๒  หากปรากฏวานายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือรองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล กระทําการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม
ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ ใหนายอําเภอดําเนินการสอบสวนโดยเร็ว 

ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏวานายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล มีพฤติการณตามวรรคหนึ่งจริง ใหนายอําเภอเสนอใหผูวาราชการจังหวัดสั่งให
บุคคลดังกลาวพนจากตําแหนง  ทั้งนี้ ผูวาราชการจังหวัดอาจดําเนินการสอบสวนเพิ่มเตมิดวยกไ็ด 
คําส่ังของผูวาราชการจังหวัดใหเปนที่สุด” 

 
มาตรา ๓๗  บรรดาสมาชิกสภาตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

และคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบอายุของสภาตําบลหรือสภาองคการบริหารสวนตําบล 
หรือมีการยุบสภา 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๔๔ มาตรา 
๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๗ ทวิ มาตรา ๔๗ ตรี ช่ือของสวนที่ ๒ ในหมวด ๒ มาตรา ๕๘มาตรา 
๕๘/๑ มาตรา ๕๘/๒ มาตรา ๕๘/๓ มาตรา ๕๘/๔ มาตรา ๕๘/๕ มาตรา ๕๘/๖ มาตรา ๕๘/๗ 
มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๔/๑ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๔ มาตรา ๘๖ มาตรา 
๘๗ มาตรา ๘๗/๑ มาตรา ๘๗/๒ และมาตรา ๙๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช
บังคับจนกวาจะครบอายุของสภาตําบล สภาองคการบริหารสวนตําบล หรือมีการยุบสภา และมี
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลนั้น หลังจากวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหนําบทบัญญัติเดิมกอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตันิีใ้ช
บังคับแทนในระหวางเวลาดังกลาว 

 
มาตรา ๓๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตาํรวจโท ทักษิณ  ชินวตัร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 เนื่องจากเปนการสมควร
กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ประกอบกับ
บทบัญญัติบางมาตราในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ยัง
ไมสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน และไม
เหมาะสมกับการบริหารงานของสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือใหการบริหารงาน
ของสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณพต/พรพิมล/ญาณี/มัตติกา/พิมพ 
พงษพิลัย/ยงยุทธ/ธรรมนิตย/ตรวจ 

๘ มกราคม ๒๕๔๗ 

 


