
 
พระราชบัญญัติ 

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที ่ ๗) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๑๕๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“มาตรา ๔๕ ภายใต้บังคับมาตรา  ๔๕/๑  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวนเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน  ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ในแต่ละเขตเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง  เว้นแต่หมู่บ้านใดมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร

ไม่ถึงยี่สิบห้าคน  ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันและเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎร 

ถึงยี่สิบห้าคนเป็นเขตเลือกตั้งเดียวกัน  การนับจ านวนราษฎรดังกล่าวให้นับ  ณ  วันที่  ๑  มกราคม   

ของปีที่มีการเลือกตั้ง 

การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งตามวรรคสองให้นายอ าเภอเป็นผู้ด าเนินการและประกาศ  

ให้ประชาชนทราบภายในวันที่  ๓๑  มกราคม  ของปีที่มีการเลือกตั้ง  เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทน

ต าแหน่งที่ว่าง  หรือมีการเลือกตั้งภายในเดือนมกราคม ให้ถือเขตเลือกตั้งที่ ได้ประกาศไว้ในการเลือกตั้ง

ครั้งสุดท้าย 

หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

อายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีก าหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง” 

มาตรา ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๔๕/๑  และมาตรา  ๔๕/๒  แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

“มาตรา ๔๕/๑ องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเขตเลือกตั้งไม่ถึงหกเขตเลือกตั้ง  ให้สภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกจ านวนหกคน  ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีหนึ่งเขตเลือกตั้ง  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น

ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหกคน  

(๒) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีสองเขตเลือกตั้ง  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น

ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขตเลือกตั้งละสามคน 

(๓) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีสามเขตเลือกตั้ง  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น

ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขตเลือกตั้งละสองคน 

้หนา   ๑๕๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๔) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีสี่เขตเลือกตั้ง  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น

ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน  เว้นแต่เขตเลือกตั้งใดมีจ านวน

ราษฎรมากที่สุดสองเขตเลือกตั้งแรก  ให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน 

(๕) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีห้าเขตเลือกตั้ง  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น

ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน  เว้นแต่เขตเลือกตั้งใดมีจ านวน

ราษฎรมากที่สุด  ให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน 

มาตรา ๔๕/๒ มิให้น ามาตรา  ๔๕  และมาตรา  ๔๕/๑  มาใช้บังคับแก่กรณีที่ได้จัดให้มี 

การเลือกตั้งใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตุที่มี  

ผู้ได้รับเลือกตั้งไม่ครบจ านวน  ถ้าในการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นั้นยังได้ไม่ครบจ านวนอีก  ให้ถือว่า  

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นประกอบด้วยจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะครบอายุของ 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เว้นแต่จะมีจ านวนสมาชิกไม่ถึงหกคน” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๗  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“มาตรา ๔๗ ทวิ  ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 

ผู้บริหารท้องถิ่น” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน  (๕)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๔๗  ตรี  แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๕)  มิได้อยู่ประจ าในเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความใน  (๗)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๔๗  ตรี  แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๑๕๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“(๗)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๔๗  ทวิ  หรือกระท าการฝ่าฝืน 

มาตรา  ๖๔/๒  วรรคสาม”   

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๔๗  ตรี  แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดสิ้นสุดลง  

ตาม  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสมาชิกภาพของ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม  (๗)  ให้นายอ าเภอสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน

หกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  และ

ด าเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายอ าเภอสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผล

การสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน  แม้ว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้นจะได้พ้นจาก

ต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด  เว้นแต่เพราะเหตุตาย  หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี  ในกรณี  

ท่ีมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถด าเนินการสอบสวนกรณีตาม  (๖)  หรือ  (๗)  ให้แล้วเสร็จได้

ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  นายอ าเภออาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน   

ทั้งนี้  การด าเนินการสอบสวนและวินิจฉัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่นายอ าเภอวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้นสิ้นสุดลง

ตาม  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  ให้นายอ าเภอประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน  ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจาก

ต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม  โดยในค าวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้  และ 

ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม  (๔)  (๕)  (๖)  

หรือ  (๗)  แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีการประกาศ

ค าวินิจฉัย  ถ้าในขณะที่ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน  ให้ผู้นั้น  

พ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย  และในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเ ลือกตั้งหรือ 

ใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้ถือว่าวันที่ประกาศค าวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว  ทั้งนี้   

ค าวินิจฉัยของนายอ าเภอตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด” 

้หนา   ๑๕๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๙ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๔๗  ตรี  แห่งพระราชบัญญัติ 

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

“ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลงตาม  (๙)  พร้อมกัน

ทั้งหมด  ให้ถือว่าเป็นการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๘/๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๘/๑ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

และต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 

(๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือเคยเป็นสมาชิก 

สภาต าบล  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือสมาชิกรัฐสภา” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๘/๒  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๘/๒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่ 

วันเลือกตั้ง  แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระ

และเมื่อได้ด ารงต าแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่  

วันพ้นจากต าแหน่ง” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๘/๔  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๑๕๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“มาตรา ๕๘/๔ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 

ต้องห้ามตามมาตรา  ๕๘/๑  เว้นแต่การนับอายุและการนับระยะเวลาของคุณสมบัติหรือลักษณะ 

ต้องห้ามอย่างอื่นให้นับถึงวันแต่งตั้ง” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๖๔  แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม  (๔)  หรือ  (๕)  

หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดสิ้นสุดลง

ตาม  (๔)  ให้นายอ าเภอสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือได้รับแจ้งจาก

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  และด าเนินการวินจิฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแตว่นัที่

นายอ าเภอสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน  แม้ว่านายก

องค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด  เว้นแต่เพราะเหตตุาย  หรือ

พ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี  ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถด าเนินการ

สอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  นายอ าเภออาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีก

ไม่เกินสามสิบวัน  ทั้งนี้  การด าเนินการสอบสวนและวินจิฉยัให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ก าหนด

ในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่นายอ าเภอวินิจฉัยว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งตาม  (๔)  หรือ  (๕)  

ให้นายอ าเภอประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน  ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม  

โดยในค าวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้  และให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้น 

พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม  (๔)  หรือ  (๕)  แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานและการรับค่าตอบแทน 

ที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีการประกาศค าวินิจฉัย  ถ้าในขณะที่ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลัง 

ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือ  

ต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน  ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย  และในกรณีที่เป็นผล 

ให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้ถือว่าวันที่ประกาศค าวินิจฉัยเป็นวันเริ่ม  

นับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว  ทั้งนี้  ค าวินิจฉัยของนายอ าเภอตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด” 

้หนา   ๑๕๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๖๔  แห่งพระราชบัญญัตสิภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

“ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่

ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเท่าที่จ าเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล” 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๖๔/๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบรหิารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิสภาต าบลและองคก์าร

บริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ให้น าความในมาตรา  ๖๔  วรรคสองและวรรคสาม  มาใช้บังคับแก่รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล  และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๖๔/๒  แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑)  ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  

เว้นแต่ต าแหน่งที่ด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ใน  

การบริหารราชการแผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล” 

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๖๔/๒  แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๓)  เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์การ

บริหารส่วนต าบลนั้น  หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตน

ระหว่างกัน  ทั้งนี้  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม”  

มาตรา ๑๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา  ๖๔/๒  แห่งพระราชบัญญัติ 

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

้หนา   ๑๕๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“ให้น าความใน  (๓)  มาใช้บังคับแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๙ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๑/๑)  ของมาตรา  ๖๗  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗   

“(๑/๑) รักษาความเปน็ระเบยีบเรยีบร้อย  การดูแลการจราจร  และส่งเสรมิสนับสนนุหนว่ยงานอืน่

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว” 

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความใน  (๕)  ของมาตรา  ๖๗  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“(๕) จัดการ  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการฝึกอบรม

ให้แก่ประชาชน  รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะ

จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” 

มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความใน  (๑๐)  ของมาตรา  ๘๕  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑๐) รายจ่ายอื่นใดที่จ าเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือตามข้อผูกพัน  หรือรายจ่าย

ตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้” 

มาตรา ๒๒ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา  ๘๕  แห่งพระราชบัญญัติ 

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  

“การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่ง  หรือการน าเงินของกิจการที่องค์การ

บริหารส่วนต าบลเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในกิจการนั้น  ไปใช้จ่ายเพ่ือการฝึกอบรมหรือดูงาน

ในต่างประเทศของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เลขานุการ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบล  หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จะกระท ามิได้  เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อตกลง 

หรือความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศหรือการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่ก าหนดให้มี

การฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ  ทั้งนี้  ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด” 

มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๙๐  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบรหิารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองคก์าร

บริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๑๕๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีที่นายอ าเภอเห็นว่าการปฏิบัติการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนต าบล  หรือ

เสียหายแก่ราชการ  ให้นายอ าเภอมีอ านาจหน้าที่ในการชี้แจง  แนะน า  หรือตักเตือนผู้ด ารงต าแหน่ง  

ที่มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการดังกล่าว  หรือในกรณีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนการกระท าหรือ  

ให้ระงับการปฏิบัติของผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไว้ก็ได้  และในกรณีที่สั่งเพิกถอนหรือระงับ  ให้ผู้ด ารงต าแหน่ง

ที่ได้รับค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งของนายอ าเภอ  

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  และเมื่อ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยเป็นประการใดให้นายอ าเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามค าวินิจฉัยนั้น   

ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๒๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๙๐/๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  

“มาตรา ๙๐/๑ เมื่อความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรต่อนายอ าเภอว่า  นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือ  

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใด  จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่

อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่  หรือ

ประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย  หรือฝ่าฝืนค าสั่งของนายอ าเภอที่สั่งการตามมาตรา  ๙๐   

วรรคสาม  ให้นายอ าเภอด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน  และให้คณะกรรมการ

สอบสวนด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลา

ตามวรรคหนึ่ง  นายอ าเภออาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 

เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภาองคก์าร

บริหารส่วนต าบล  หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว  

นายอ าเภอจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนก็ได้   หากเห็นว่าการคงอยู่ในหน้าที่

ของผู้นั้นต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนต าบล  หรือเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  

้หนา   ๑๕๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



หรือมีพฤติการณ์ที่แสดงวา่จะเป็นอปุสรรคตอ่การสอบสวน  หรือจะก่อให้เกิดความไมส่งบเรียบรอ้ย  หรือ

เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏขึ้นโดยชัดแจ้ง  ทั้งนี้  หากผลการสอบสวนปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีความผิด  

และผู้นั้นยังมิได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อน  ให้นายอ าเภอสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่  และให้ผู้นั้น  

ได้รับเงินเดือน  ค่าตอบแทน  รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใดในช่วงที่หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยถือเสมือนว่า  

ผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  ในกรณีที่ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งไปก่อน

ปรากฏผลการสอบสวนดังกล่าว  การจ่ายเงินเดือน  ค่าตอบแทน  รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใดให้จ่าย

จนถึงวันก่อนวันที่พ้นจากต าแหน่ง 

การอุทธรณ์ค าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสาม  ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งดังกล่าว  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัย 

ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดวินจิฉัยเป็นประการใด 

ให้นายอ าเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามค าวินิจฉัยนั้น  ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๙๒  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๙๒ เมื่อผลการสอบสวนตามมาตรา  ๙๐/๑  ปรากฏว่า  ผู้ถูกกล่าวหากระท า

ความผิดตามที่ถูกสอบสวน  ให้นายอ าเภอรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและสั่งให้ผู้ถูกสอบสวน

พ้นจากต าแหน่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน  ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้ว

หรือไม่ก็ตาม  เว้นแต่เพราะเหตุตาย  หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี  โดยในค าสั่งดังกล่าวให้ระบุ

เหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่ง  แต่ไม่กระทบต่อ  

การด าเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีค าสั่งนั้น  ถ้าในขณะที่มีค าสั่งดังกล่าว  

ผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระ 

หรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน  ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย  และให้ถือว่าวันที่สั่ง

ให้พ้นจากต าแหน่งดังกล่าวเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ ง  ค าสั่งของ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 

้หนา   ๑๖๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นควรให้มีการสอบสวนเพ่ิมเติมจากรายงานตามวรรคหนึ่ง   

จะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพ่ิมเติมก่อนสั่งการก็ได้  ซึ่งคณะกรรมการสอบสวน 

ต้องด าเนินการสอบสวนเพ่ิมเติมให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติม  

และผู้ว่าราชการจังหวัดต้องสั่งการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการสอบสวนเพิ่มเติมนั้น” 

มาตรา ๒๖ บรรดาข้อกล่าวหาหรือการด าเนินการใด ๆ  ตามมาตรา  ๔๗  ตรี  วรรคสอง  

มาตรา  ๖๔  วรรคสอง  มาตรา  ๖๔/๑  หรือมาตรา  ๙๒  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  แล้วแต่กรณี  ที่อยู่ระหว่างการสอบสวน  หรือสอบสวนเสร็จแล้ว 

แต่ยังมิได้มีค าสั่งก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

มาตรา ๒๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งด ารงต าแหน่ง

อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๘๕/๒๕๕๗  

เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  

พุทธศักราช  ๒๕๕๗  และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑/๒๕๕๗  เรื่อง  การได้มา 

ซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บรหิารท้องถิน่เปน็การชั่วคราว  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  

ยังคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  

โดยให้พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ งประกาศให้มีการเลือกตั้ง  หรือจนกว่า 

จะพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอื่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติดังกล่าว 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลใด  ให้ประกาศคณะรักษา 

ความสงบแห่งชาติ  และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง  เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ

องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นเป็นอันยกเลิก 

้หนา   ๑๖๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๘ บทบัญญัติมาตรา  ๕๘/๒  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร

ส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  มิให้ใช้บังคับกับนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวันเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัตินี้ 

ใช้บังคับ 

มาตรา ๒๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   

หรือผู้มีต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบล  เฉพาะบรรดาที่ถูกระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่  

ในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

ที่เกี่ยวข้อง  พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  

แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินการต่อไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้นกับบุคคลดังกล่าว 

มาตรา ๓๐ ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา  ๘๕  (๑๐)  แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้    

จะก าหนดให้ความคุ้มครองการจ่ายเงินที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบในเรื่องนั้น

ใช้บังคับก็ได้  แต่ให้คุ้มครองได้เฉพาะที่ได้จ่ายไปโดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือ

ก าหนดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยที่ออกก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา  ๘๕  (๑๐)  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 

ใช้บังคับ  และมีการก าหนดให้ความคุ้มครองการจ่ายเงินที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้จ่ายไปแล้วก่อน

วันที่ระเบียบดังกล่าวใช้บังคับเฉพาะที่ได้จ่ายไปโดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือ

ก าหนดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย  ให้มีผลใช้บังคับได้ 

มาตรา ๓๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 

้หนา   ๑๖๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  การพ้นจากต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  รวมทั้งการกระท าอันเป็นการต้องห้ามของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตลอดจน
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและการก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้ได้มาซึ่งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และผู้ท าหน้าที่ช่วยเหลือในการบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่   มีความซื่อสัตย์สุจริต  สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
เพ่ือประโยชน์แก่ส่วนรวม  เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  และมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๖๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



 
พระราชบัญญัติ 
เทศบาล  (ฉบับที่  ๑๔) 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยเทศบาล 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   

พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และ 

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  

ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น” 

้หนา   ๑๖๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖  

“ความในวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บังคับแก่กรณีที่ได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามกฎหมายว่าด้วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตุที่มีผู้ได้รับเลือกตั้งไม่ครบจ านวน  ถ้าใน

การจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นั้นยังได้ไม่ครบจ านวนอีก  ให้ถือว่าสภาเทศบาลนั้นประกอบด้วยจ านวนสมาชิก

เท่าที่มีอยู่จนกว่าจะครบอายุของสภาเทศบาล  เว้นแต่จะมีจ านวนสมาชิกไม่ถึงสองในสามของจ านวน  

ตามวรรคหนึ่ง” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกมาตรา  ๑๘  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖   

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน  (๖)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตเิทศบาล (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความ

ต่อไปนี้แทน 

“(๖)  กระท าการอันต้องห้ามตามมาตรา  ๔๘  จตุทศ  วรรคสาม” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และ

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม  (๔)  (๕)  หรือ  

(๖)  หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสดุลง

ตาม  (๔)  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวนันบัแตว่ันที่มีข้อสงสัยหรือไดร้ับแจง้

จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  และด าเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่

วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน   

แม้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด  เว้นแต่เพราะเหตุตาย  หรือ 

พ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี  ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถด าเนินการ

สอบสวนกรณีตาม  (๔)  หรือ  (๖)  ให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ผู้ว่าราชการจังหวัด 

อาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน  ทั้งนี้  การด าเนินการสอบสวนและวินิจฉัย  

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

้หนา   ๑๖๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้นั้นสิ้นสุดลง 

ตาม  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน  ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจาก

ต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม  โดยในค าวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้  และ  

ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  แต่ไม่กระทบ

ต่อการด าเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีการประกาศค าวินิจฉัย  ถ้าในขณะที่

ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผล  

จากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน  ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย 

และในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้ถือว่าวันที่ประกาศ  

ค าวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว  ทั้งนี้  ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรานี้

ให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖ 

“ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงตาม  (๘)  พร้อมกันทั้งหมดให้ถือว่า

เป็นการยุบสภาเทศบาล” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   

พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และ 

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องก าหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก  

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  และให้ที่ประชุมเลือกประธาน 

สภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๘  เบญจ  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๘ เบญจ  บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติ 

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และ

ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ด้วย 

้หนา   ๑๖๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 

(๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  

ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือสมาชิกรัฐสภา” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๘  สัตต  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๘ สัตต  นายกเทศมนตรีมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง   

แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ในกรณีที่นายกเทศมนตรีด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระ  และ 

เมื่อได้ด ารงต าแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันพ้นจาก

ต าแหน่ง” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๘  นว  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๘ นว  รองนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๔๘  

เบญจ  เว้นแต่การนับอายุและการนับระยะเวลาของคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นให้นับถึง  

วันแต่งตั้ง” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๔๘  จตุทศ  แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และ

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“(๑)  ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  

เว้นแต่ต าแหน่งที่ด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ใน  

การบริหารราชการแผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล” 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๔๘  จตุทศ  แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และ

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

้หนา   ๑๖๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“(๓)  เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่เทศบาลนั้น  

หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  

โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน  ทั้งนี้  ไม่ว่า

โดยทางตรงหรือทางอ้อม” 

มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา  ๔๘  จตุทศ  แห่งพระราชบัญญตัิ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  

“ให้น าความใน  (๓)  มาใช้บังคับแก่สมาชิกสภาเทศบาลด้วยโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๔๘  ปัญจทศ  

แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกเทศมนตรีผู้ใดสิ้นสุดลงตาม  (๔)  หรือ  (๕)  หรือ 

เมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าความเป็นนายกเทศมนตรีผู้ใดสิ้นสุดลงตาม  (๔)   

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือได้รั บแจ้งจาก

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  และด าเนินการวินจิฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแตว่นัที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน  แม้ว่า

นายกเทศมนตรีผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด  เว้นแต่เพราะเหตุตาย  หรือพ้นจาก

ต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี  ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถด าเนินการสอบสวน

ให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีก

ไม่เกินสามสิบวัน  ทั้งนี้  การด าเนินการสอบสวนและวินจิฉยัให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ก าหนด

ในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่งตาม  (๔) หรือ  (๕)   

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน  ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้ว

หรือไม่ก็ตาม  โดยในค าวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้  และให้นายกเทศมนตรีผู้นั้น 

พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม  (๔)  หรือ  (๕)  แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานและการรับค่าตอบแทน

ที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีการประกาศค าวินิจฉัย  ถ้าในขณะที่ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลัง  

ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือ 

้หนา   ๑๖๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย  และในกรณีที่เป็นผล  

ให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้ถือว่าวันที่ประกาศค าวิ นิจฉัยเป็นวันเริ่มนับ

ระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว  ทั้งนี้  ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๑๗ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๔๘  ปัญจทศ  แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖ 

“ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี  ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเท่าที่จ าเป็น 

ได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี” 

มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๔๘  โสฬส  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความ

ต่อไปนี้แทน 

“ให้น าความในมาตรา  ๔๘  ปัญจทศ  วรรคสองและวรรคสาม  มาใช้บังคับแก่รองนายกเทศมนตรี  

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และเลขานุการนายกเทศมนตรีด้วยโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๙ ให้เพ่ิมความตอ่ไปนี้เป็น  (๒/๑)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๕๐  แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖ 

“(๒/๑)  รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  การดูแลการจราจร  และส่งเสริม   สนับสนุน

หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว”  

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความใน  (๖)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๕๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๓๓๖  ลงวันที่  ๑๓  ธันวาคม  

พุทธศักราช  ๒๕๑๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๖)  จัดการ  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  ศาสนา  และการฝึกอบรม  ให้แก่

ประชาชน  รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก” 

มาตรา ๒๑ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๙)  ของมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖  

“(๙)  จัดระเบียบการจราจร  หรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว” 

้หนา   ๑๖๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความใน  (๙)  ของมาตรา  ๖๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   
พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๐๕  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“(๙)  รายจ่ายอื่นใดที่จ าเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือตามข้อผูกพัน  หรือรายจ่าย 
ตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้” 

มาตรา ๒๓ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ป็นวรรคสองของมาตรา  ๖๗  แห่งพระราชบัญญตัเิทศบาล  
พ.ศ.  ๒๔๙๖ 

“การจ่ายเงินของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง  หรือการน าเงินของกิจการที่เทศบาลเป็นเจ้าของหรือ
เป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในกิจการนั้น  ไปใช้จ่ายเพ่ือการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   เลขานุการนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล   
รองประธานสภาเทศบาล  หรือสมาชิกสภาเทศบาล  จะกระท ามิได้  เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อตกลงหรือ
ความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศหรือการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่ก าหนดให้มี  
การฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ  ทั้งนี้  ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด” 

มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกชื่อของส่วนที่  ๖  การควบคุมเทศบาล  และความในมาตรา  ๗๑  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ส่วนที่  ๖  
การก ากับดูแล 

 
 

มาตรา ๗๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติการ

ตามอ านาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย  กฎ  และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ  ในการนี้   

ให้มีอ านาจหน้าที่ชี้แจง  แนะน า  หรือตักเตอืนเทศบาล  และตรวจสอบกจิการ  เรียกรายงานและเอกสาร

หรือสถิติใด ๆ  จากเทศบาลมาตรวจ  ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจง

หรือสอบสวนก็ได้ 

อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่ง  และตามมาตรา  ๑๙  วรรคสองและ 

วรรคสาม  และมาตรา  ๔๘  ปัญจทศ  วรรคสองและวรรคสาม  ส าหรับเทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบหมายให้นายอ าเภอปฏิบัติการแทนส าหรับเทศบาลที่อยู่ในอ าเภอนั้น   

โดยจะก าหนดเงื่อนไขในการใช้อ านาจหน้าที่ไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้” 

้หนา   ๑๗๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๒  และมาตรา  ๗๓  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความ

ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๒ เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลตามมาตรา  ๗๑  ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด

หรือนายอ าเภอซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา  ๗๑  วรรคสอง  เห็นว่า  การปฏิบัติการของเทศบาล

เป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล  หรือเสียหายแก่ราชการ  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

หรือนายอ าเภอมีอ านาจหน้าที่ในการชี้แจง  แนะน า  หรือตักเตือนผู้ด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจหน้าที่ใน 

การด าเนินการดังกล่าว  หรือในกรณีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนการกระท าหรือให้ระงับการปฏิบัติของ  

ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไว้ก็ได้  และในกรณีที่สั่งเพิกถอนหรือระงับ  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งที่ได้รับค าสั่ง  

มีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งดังกล่าว  โดยในกรณีนายอ าเภอมีค าสั่ง   

ให้อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  และกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่ง  ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  และเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  

แล้วแต่กรณี  วินิจฉัยเป็นประการใดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ

ตามค าวินิจฉัยนั้น  ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๗๓ เมื่อความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ

ซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา  ๗๑  วรรคสอง  ว่า  นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธาน 

สภาเทศบาล  หรือรองประธานสภาเทศบาลผู้ใด  จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่

อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่  หรือ

ประพฤติตนฝ่าฝืนตอ่ความสงบเรียบรอ้ย  หรือฝ่าฝืนค าสั่งของผู้วา่ราชการจังหวดัหรือนายอ าเภอที่สั่งการ

ตามมาตรา  ๗๒  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน  

และให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ ง  ทั้งนี้   

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

้หนา   ๑๗๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลา

ตามวรรคหนึ่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภออาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 

เมื่อนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  หรือรองประธานสภาเทศบาล

ผู้ใดถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่  

เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนก็ได้  หากเห็นว่าการคงอยู่ในหน้าที่ของผู้นั้นต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่เทศบาล

หรือเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  หรือมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน   

หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย  หรือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏขึ้นโดยชัดแจ้ง  ทั้งนี้   หากผล 

การสอบสวนปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีความผิด  และผู้นั้นยังมิได้ พ้นจากต าแหน่งไปก่อน  

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่  และให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือน  

ค่าตอบแทน  รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใดในช่วงที่หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยถือเสมือนว่าผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่

ตลอดระยะเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  ในกรณีที่ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งไปก่อนปรากฏผล 

การสอบสวนดังกล่าว  การจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน  รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใด  ให้จ่ายจนถึงวันก่อน

วันที่พ้นจากต าแหน่ง 

การอุทธรณ์ค าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสาม  ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายใน

สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งดังกล่าว  โดยในกรณีนายอ าเภอมีค าสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  

และกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่ง  ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ

อุทธรณ์  และเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี  วินิจฉัยเป็น

ประการใดให้ผู้ว่าราชการจังหวดัหรือนายอ าเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามค าวนิิจฉยันั้น  ค าวินิจฉยั

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๒๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๗๓/๑  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖ 

“มาตรา ๗๓/๑ เมื่อผลการสอบสวนตามมาตรา  ๗๓  ปรากฏว่า ผู้ถูกกล่าวหากระท าความผดิ

ตามที่ถูกสอบสวน  ถ้าเป็นการด าเนินการสอบสวนของนายอ าเภอ  ให้นายอ าเภอรายงานให้ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและสั่งให้ผู้ถูกสอบสวนพ้นจากต าแหน่ง  ถ้าเป็นการด าเนินการสอบสวน 

้หนา   ๑๗๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ของผู้ว่าราชการจังหวัด  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา

และสั่งให้ผู้ถูกสอบสวนพ้นจากต าแหน่ง  ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม   

เว้นแต่เพราะเหตุตาย  หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี  โดยในค าสั่งดังกล่าวให้ระบุเหตุที่ท าให้  

พ้นจากต าแหน่งไว้ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

มีค าสั่ง แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีค าสั่งนั้น   

ถ้าในขณะที่มีค าสั่งดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจาก

การเลือกตั้งต่างวาระหรือตา่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กัน  ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยูด่ว้ย  

และให้ถือว่าวันที่สั่งให้พ้นจากต าแหน่งดังกล่าวเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  

ทั้งนี้  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่

ได้รับรายงาน 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นควรให้มีการสอบสวน

เพ่ิมเติมจากรายงานตามวรรคหนึ่ง  จะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพ่ิมเติมก่อนสั่งการก็ได้  

ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนต้องด าเนินการสอบสวนเพ่ิมเติม  ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่

ได้รับค าสั่งให้สอบสวนเพ่ิมเติม  และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องสั่งการ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการสอบสวนเพิ่มเติมนั้น 

ค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกมาตรา  ๗๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖ 

มาตรา ๒๘ บรรดาข้อกล่าวหาหรือการด าเนินการใด ๆ  ตามมาตรา  ๑๙  วรรคสอง   

มาตรา  ๔๘  ปัญจทศ  วรรคสาม  มาตรา  ๔๘  โสฬส  วรรคสาม  หรือมาตรา  ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  

แล้วแต่กรณี  ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนหรือสอบสวนเสร็จแล้วแต่ยังมิได้มีค าสั่ง  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 

ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ซึ่งใช้บังคับอยู่

ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

้หนา   ๑๗๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๙ ให้นายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิก

สภาเทศบาล  ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ตามประกาศคณะรักษา 

ความสงบแห่งชาติ  ที่   ๘๕/๒๕๕๗  เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

เป็นการชั่วคราว  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

ที่  ๑/๒๕๕๗  เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  ลงวันที่   

๒๕  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ยังคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

จะประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  หรือสมาชิกสภาเทศบาลของเทศบาลนั้น   

โดยให้พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้ง  หรือจนกว่า  

จะพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอื่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติดังกล่าว 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีหรือสมาชิก  

สภาเทศบาลของเทศบาลใด  ให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง  เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเทศบาลนั้นเป็นอันยกเลิก 

มาตรา ๓๐ บทบัญญัติมาตรา  ๔๘  สัตต  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  มิให้ใช้บังคับกับนายกเทศมนตรีซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งอยู่ก่อน

วันเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๓๑ ให้นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  หรือผู้มีต าแหน่งในเทศบาล   

เฉพาะบรรดาที่ถูกระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในเทศบาลโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนตามค าสั่งหัวหน้า 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง  พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาลของเทศบาลนั้น  แต่ไม่กระทบ

ต่อการด าเนินการต่อไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้นกับบุคคลดังกล่าว 

มาตรา ๓๒ ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา  ๖๗  (๙)  แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  จะก าหนดให้ความคุ้มครองการจ่ายเงิน 

ที่เทศบาลได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบในเรื่องนั้นใช้บังคับก็ได้  แต่ให้คุ้มครองได้เฉพาะที่ได้จ่ายไป  

โดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือก าหนดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย 

ที่ออกก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

้หนา   ๑๗๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา  ๖๗  (๙)  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   

พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และมีการก าหนดให้ 

ความคุ้มครองการจ่ายเงินที่เทศบาลได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบดังกล่าวใช้บังคับเฉพาะที่ได้จ่ายไป 

โดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือก าหนดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย   

ให้มีผลใช้บังคับได้ 

มาตรา ๓๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๑๗๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี  และจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล  การพ้นจากต าแหน่ง
นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และเลขานุการนายกเทศมนตรี  รวมทั้ง 
การกระท าอันเป็นการต้องห้ามของนายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และ 
เลขานุการนายกเทศมนตรี  และสมาชิกสภาเทศบาล  ตลอดจนอ านาจหน้าที่ของเทศบาลและการก ากับดูแล
เทศบาล  เพ่ือให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี  และผู้ท าหน้าที่ช่วยเหลือในการบริหารราชการของ
เทศบาลที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่  มีความซื่อสัตย์สุจริต  สามารถปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์แก่ส่วนรวม  
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  และมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๗๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



 
พระราชบัญญัติ 

องค์การบริหารส่วนจังหวดั  (ฉบบัที่  ๕) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบญัญตัินีเ้รียกว่า  “พระราชบัญญตัิองคก์ารบรหิารส่วนจังหวดั  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีคุณสมบัติและ 

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น” 

้หนา   ๑๓๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคห้าของมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

“ความในวรรคสามมิให้น ามาใช้บังคับแก่กรณีที่ได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามกฎหมายว่าด้วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตุที่มีผู้ได้รับเลือกตั้งไม่ครบจ านวน  ถ้าใน

การจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นั้นยังได้ไม่ครบจ านวนอีก  ให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น

ประกอบด้วยจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เว้นแต่ 

จะมีจ านวนสมาชิกไม่ถึงสองในสามของจ านวนตามวรรคสาม” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน  (๖)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๖)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙  วรรคสอง  หรือกระท าการฝ่าฝืน

มาตรา  ๔๔/๓  วรรคสาม” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดสิ้นสุดลง  

ตาม  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสมาชิกภาพของสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดสิ้นสุดลงตาม  (๖)  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน

หกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  และ

ด าเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วเสร็จหรือ  

วันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน  แม้ว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด  เว้นแต่เพราะเหตุตาย  หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้ว

เกินสองปี  ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถด าเนินการสอบสวนกรณีตาม  (๕)  

หรือ  (๖)  ให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจขยายเวลาการสอบสวน

ออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน  ทั้งนี้  การด าเนินการสอบสวนและวินิจฉัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

้หนา   ๑๓๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ผู้นั้นสิ้นสุดลงตาม  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน  ไม่ว่า 

ผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม  โดยในค าวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้นจาก

ต าแหน่งไว้  และให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นสิ้นสุดตั้งแต่วันที่มีเหตุ

ตาม  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ไดก้ระท าไปก่อนวนัที่

มีการประกาศค าวินิจฉัย  ถ้าในขณะที่ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิก  

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน  

ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย  และในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือ

ใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้ถือว่าวันที่ประกาศค าวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว  ทั้งนี้  ค าวินิจฉัย

ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๗ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

“ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ้นสุดตาม  (๘)  พร้อมกัน

ทั้งหมด  ให้ถือว่าเป็นการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๕/๑  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตอิงคก์ารบริหารส่วนจังหวัด  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๕/๑ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น  และต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 

(๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  หรือเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือสมาชิกรัฐสภา” 

้หนา   ๑๓๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๕/๒  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตอิงคก์ารบริหารส่วนจังหวัด  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๕/๒ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่ 

วันเลือกตั้ง  แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่า 

เป็นหนึ่งวาระและเมื่อได้ด ารงต าแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปี

นับแต่วันพ้นจากต าแหน่ง” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๓๕/๓  แห่งพระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด   

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๕/๑  

เว้นแต่การนับอายุและการนับระยะเวลาของคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นให้นับถึงวันแต่งตั้ง” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความใน  (๕)  และ  (๖)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบญัญตัิ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๕) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา  ๔๔/๓ 

(๖) รัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา  ๕๕  วรรคห้า  หรือมาตรา  ๗๙” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดสิ้นสุดลงตาม  (๔)  หรือ  (๕)  

หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใด  

สิ้นสุดลงตาม  (๔)  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัย 

หรือได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  และด าเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน

้หนา   ๑๓๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจาก

คณะกรรมการสอบสวน  แม้ว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปแล้ว  

ไม่ว่าด้วยเหตุใด  เว้นแต่เพราะเหตุตาย  หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี  ในกรณีที่มีการ ตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  

ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน  ทั้งนี้  การด าเนินการสอบสวน

และวินิจฉัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่ง 

ตาม  (๔)  หรือ  (๕)  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน  ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจาก

ต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม  โดยในค าวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้  แล ะ 

ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม  (๔)  หรือ  (๕)  แต่ไม่กระทบ

ต่อการด าเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีการประกาศค าวินิจฉัย  ถ้าในขณะ  

ที่ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่ นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็น 

ผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน  ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลัง 

ด ารงอยู่ด้วย  และในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้ถือว่าวันที่

ประกาศค าวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว  ทั้งนี้  ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัด

ตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๑๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

“ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหนา้ที่

ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่จ าเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด”  

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๓๗  แห่งพระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด   

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๑๓๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“ให้น าความในมาตรา  ๓๖  วรรคสองและวรรคสาม  มาใช้บังคับแก่รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดด้วยโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๓๗/๑  แห่งพระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด   

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ให้น าความในมาตรา  ๓๖  วรรคสองและวรรคสาม  มาใช้บังคับแก่เลขานุการนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๔๔/๓  แห่งพระราชบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑)  ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  

เว้นแต่ต าแหน่งที่ด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ใน  

การบริหารราชการแผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล” 

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๔๔/๓  แห่งพระราชบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๓)  เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนั้น  หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตน

ระหว่างกัน  ทั้งนี้  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม” 

มาตรา ๑๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา  ๔๔/๓  แห่งพระราชบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

“ให้น าความใน  (๓)  มาใช้บังคับแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๖/๑)  ของมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

้หนา   ๑๓๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“(๖/๑)  ให้ความช่วยเหลือ  ส่งเสริมและสนับสนุนในการดูแลการจราจรและการรักษา 

ความสงบเรียบร้อย” 

มาตรา ๒๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๗  ตรี)  ของมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

“(๗  ตรี)  จัดการ  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุน

การดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก” 

มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความใน  (๙)  ของมาตรา  ๗๔  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๙)  รายจ่ายอื่นใดที่จ าเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือตามข้อผูกพัน  หรือรายจ่าย 

ตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้” 

มาตรา ๒๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา  ๗๔  แห่งพระราชบัญญัติองคก์าร

บริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

“การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่ง  หรือการน าเงินของกิจการที่องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในกิจการนั้น  ไปใช้จ่ายเพ่ือการฝึกอบรมหรือ  

ดูงานในต่างประเทศของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือสมาชิกสภาองค์การบริ หาร 

ส่วนจังหวัด  จะกระท ามิได้  เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ  

หรือการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่ก าหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ  ทั้งนี้  

ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด” 

มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่   ของมาตรา  ๗๗   

แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการปฏิบัติการ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

หรือเสียหายแก่ราชการ  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ในการชี้แจง  แนะน า  หรือตักเตือน  

้หนา   ๑๓๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ผู้ด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการดังกล่าว  หรือในกรณีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอน  

การกระท าหรือให้ระงับการปฏิบัติของผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไว้ก็ได้  และในกรณีที่สั่งเพิกถอนหรือ 

ระงับ  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งที่ได้รับค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง
ของผู้ว่าราชการจังหวัด  และเมื่อรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ด าเนินการตามค าวินิจฉัยนั้น  ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

เมื่อความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรต่อผู้ว่าราชการจังหวัดว่า  นายกองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือ 

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใด  จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ 

อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่  หรือ
ประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย  หรือฝ่าฝืนค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดที่สั่งการตามวรรคสอง  

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน  และให้คณะกรรมการสอบสวน

ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  

ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายใน

ก าหนดเวลาตามวรรคสาม  ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 
ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประธาน  

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดถูกตั้งกรรมการ

สอบสวนแล้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนก็ได้  หากเห็นว่า

การคงอยู่ในหน้าที่ของผู้นั้นต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจั งหวัดหรือเสียหายแก่ 

ราชการอย่างร้ายแรง  หรือมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน  หรือจะก่อให้เกิด  

ความไม่สงบเรียบร้อย  หรือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏขึ้นโดยชัดแจ้ง  ทั้งนี้  หากผลการสอบสวนปรากฏว่า
บุคคลดังกล่าวไม่มีความผิด  และผู้นั้นยังมิได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อน  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ผู้นั้น

กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่  และให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือน  ค่าตอบแทน  รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใดในช่วง  

ที่หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยถือเสมือนว่าผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว   

ในกรณีที่ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งไปก่อนปรากฏผลการสอบสวนดังกล่าว  การจ่ายเงินเดือน  ค่าตอบแทน  

รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใด  ให้จ่ายจนถึงวันก่อนวันที่พ้นจากต าแหน่ง 

้หนา   ๑๓๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



การอุทธรณ์ค าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคห้า  ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งดังกล่าว  ซึ่งรัฐมนตรีต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  
นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  และเมื่อรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามค าวินิจฉัยนั้น  ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๙  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตอิงคก์ารบริหารส่วนจังหวัด  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๙ เมื่อผลการสอบสวนตามมาตรา  ๗๗  วรรคสาม  ปรากฏว่า  ผู้ถูกกล่าวหากระท า
ความผิดตามที่ถูกสอบสวน  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานให้รัฐมนตรีพิจารณาและสั่งให้ผู้ถูกสอบสวน  
พ้นจากต าแหน่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน  ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้ว
หรือไม่ก็ตาม  เว้นแต่เพราะเหตุตาย  หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี  โดยในค าสั่งดังกล่าวให้ระบุเหตุ 
ที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้  และให้มีผลตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีมีค าสั่ง  แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานและ
การรับค่าตอบแทนที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีค าสั่งนั้น  ถ้าในขณะที่มีค าสั่งดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นกัน  ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย  และให้ถือว่าวันที่สั่งให้พ้นจากต าแหน่ง
ดังกล่าวเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  ค าสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นควรให้มีการสอบสวนเพ่ิมเติมจากรายงานตามวรรคหนึ่ง  จะสั่งให้
คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพ่ิมเติมก่อนสั่งการก็ได้  ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนต้องด าเนินการ
สอบสวนเพ่ิมเติมให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งให้สอบสวนเพ่ิมเติม  และรัฐมนตรี
ต้องสั่งการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการสอบสวนเพิ่มเติมนั้น” 

มาตรา ๒๕ บรรดาข้อกล่าวหาหรือการด าเนินการใด ๆ  ตามมาตรา  ๑๑  วรรคสอง   
มาตรา  ๓๖  วรรคสอง  มาตรา  ๓๗  วรรคสอง  มาตรา  ๓๗/๑  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๗๙   
แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  แล้วแต่กรณี  ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนหรือ
สอบสวนเสร็จแล้วแต่ยังมิได้มีค าสั่ง  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการต่อไป  
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ซึ่งใช้บังคับอยู่ 
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

้หนา   ๑๓๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ 

ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๘๕/๒๕๕๗  

เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  

พุทธศักราช  ๒๕๕๗  และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑/๒๕๕๗  เรื่อง  การได้มา 

ซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บรหิารท้องถิน่เปน็การชั่วคราว  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  

ยังคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น  

โดยให้พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้ง  หรือจนกว่า  

จะพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอื่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติดังกล่าว 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดใด  ให้ประกาศคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติและค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง  เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเป็นอันยกเลิก 

มาตรา ๒๗ บทบัญญัติมาตรา  ๓๕/๒  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  มิให้ใช้บังคับกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวันเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๒๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

หรือผู้มีต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เฉพาะบรรดาที่ถูกระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่  

ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ที่เกี่ยวข้อง  พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง  

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดนั้น  แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินการต่อไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้น 

แก่บุคคลดังกล่าว 

้หนา   ๑๓๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๙ ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา  ๗๔  (๙)  แห่งพระราชบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  จะก าหนดให้ 

ความคุ้มครองการจ่ายเงินที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบในเรื่องนั้นใช้บังคับก็ได้  

แต่ให้คุ้มครองได้เฉพาะที่ได้จ่ายไปโดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือก าหนดแนวทางปฏิบัติ

ของกระทรวงมหาดไทยที่ออกก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา  ๗๔  (๙)  แห่งพระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และ 

มีการก าหนดให้ความคุ้มครองการจ่ายเงินที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบดังกลา่ว

ใช้บังคับเฉพาะที่ได้จ่ายไปโดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือก าหนดแนวทางปฏิบัติของ

กระทรวงมหาดไทย  ให้มีผลใช้บังคับได้ 

มาตรา ๓๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๑๔๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมการสิ้นสุดสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  การพ้นจากต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และที่ปรึกษานายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  รวมทั้งการกระท าอันเป็นการต้องห้ามของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตลอดจนอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและการก ากับดูแล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพ่ือให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด  และผู้ท าหน้าที่ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เหมาะสมแก่  
การปฏิบัติหน้าที่  มีความซื่อสัตย์สุจริต  สามารถปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์แก่ส่วนรวม  เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
และมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๔๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



สรุปสาระส าคัญพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประเด็น สาระส าคัญ 
๑. จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล/เขตเลือกตั้ง/การได้มาซึ่งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

๑. เขตเลือกตั้ง 
ก าหนดให้เขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง 
๒. จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ก าหนดให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนเขตละ ๑ คน
โดยเริ่มต้นที่จ านวนสมาชิก ๖ คน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีหนึ่งเขตเลือกตั้ง ให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหกคน 
   (๒) ในกรณีที่ องค์ การบริ หารส่ วนต าบลใดมี สองเขตเลื อกตั้ ง 
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขตเลือกตั้งละสามคน 
   (๓)  ในกรณีที่ องค์การบริ หารส่ วนต าบลใดมีสามเขตเลือกตั้ ง 
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขตเลือกตั้งละสองคน 
   (๔ )  ในกรณีที่ อ งค์ ก า รบริ ห า รส่ วนต าบล ใดมี สี่ เ ขต เ ลื อกตั้ ง 
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน เว้นแต่เขตเลือกตั้งใดมีจ านวน
ราษฎรมากที่สุดสองเขตเลือกตั้งแรก ให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกเพ่ิมขึ้น
อีกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน 
   (๕ )  ในกรณีที่ องค์การบริ หารส่ วนต าบลใดมีห้ า เขตเลื อกตั้ ง 
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน เว้นแต่เขตเลือกตั้งใดมีจ านวน
ราษฎรมากท่ีสุด ให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งคน 
๓. กรณีจ านวนราษฎรไม่ถึง ๒๕ คน 
กรณีหมู่บ้านใดมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึง ๒๕ คน 
ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันและเมื่อรวมกันแล้วจะมี
ราษฎรถึง ๒๕ คนเป็นเขตเลือกตั้งเดียวกัน  
๔. จ านวนสมาชิกกรณีจัดการเลือกตั้ง 
กรณีจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่เพราะเหตุที่ไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้งไม่ครบจ านวน 
ถ้ายังไม่ครบจ านวนอีกให้ถือว่าสมาชิกนั้นประกอบด้วยจ านวนที่มีอยู่
จนกว่าจะครบอายุสภาฯ เว้นแต่จะมีจ านวนสมาชิกไม่ถึง ๖ คน 

๒ .  คุณสมบั ติ และลั กษณะต้ อ ง ห้ า ม 
และการกระท าอันต้องห้ามของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

๑. คุณสมบัติของผู้บริหารท้องถิ่น 
๑.๑ อายุนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ก าหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้อง 
มีอายุไมต่่ ากว่า ๓๕ ปีนับถึงวันเลือกตั้ง (มาตรา ๕๘/๑) 
 



ประเด็น สาระส าคัญ 
 ๑.๒ วาระการด ารงต าแหน่ง 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วัน
เลือกตั้งแต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระไม่ได ้
   ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด ารงต าแหน่งไม่ครบ
ระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือเป็นหนึ่งวาระ และเมื่อได้ด ารงต าแหน่งสองวาระ
ติดต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่งได้อีกเม่ือพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันพ้นจาก
ต าแหน่ง 
๑.๓ คุณสมบัติของรองนายก อบต. 
คุณสมบัติเช่นเดียวกับนายก อบต. ยกเว้นการนับอายุและการนับเวลา
ของคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนให้นับถึงวันแต่งตั้ง 
๑.๔ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอ่ืน 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารนอกจากที่ กล่าวมา 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น   
๒. การกระท าอันต้องห้ามของผู้บริหารท้องถิ่น 
๒.๑ ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดในส่วนราชการ หน่วยงานของ
รัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เว้นแต่ต าแหน่งที่ด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินหรือ
ตามนโยบายของรัฐบาล 
๒.๒ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท ากับหรือให้แก่
องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการ 
ที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
โดยพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน์
ส่วนตนระหว่างกัน ทั้งนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
๒.๓ ข้อ ๒.๒ น ามาบังคับใช้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยโดยอนุโลม 
๒.๔ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอ่ืนของสมาชิกสภา อบต. 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

๓.อ านาจหน้าที่และประเภทรายจ่ายของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

๑. อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๑.๑ ด้านการจราจร (มาตรา ๖๗ (๑/๑)) 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ รั กษาความ 
เป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุน
หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
๑.๒ ด้านการศึกษาท้องถิ่น (มาตรา ๖๗ (๕)) 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่จัดการ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่
ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
ตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
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 ๒. ประเภทรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๒.๑ รายจ่ายตามอ านาจหน้าที่ (มาตรา ๘๕ (๑๐)) 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีรายจ่ายอ่ืนใดที่จ าเป็นต้องจ่ายใน
การปฏิบัติหน้าที่หรือตามข้อผูกพันหรือรายจ่ายตามที่มีกฎหมายหรือ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ 
๒.๒ รายจ่ายเพื่อการดูงานต่างประเทศ (มาตรา ๘๕ วรรคสอง) 
การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่ง หรือการน าเงิน
ของกิจการที่องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนหรือ
ถือหุ้นในกิจการนั้น ไปใช้จ่ายเพ่ือการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล จะกระท ามิได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อตกลงหรือ
ความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศหรือการฝึกอบรมซึ่งจัดโดย
หน่วยงานของรัฐที่ก าหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ  
ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

๔. บทบัญญัติอันคุ้มครองรายจ่ายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ีจ่ายโดยสุจริต 

มาตรา ๓๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา ๘๕ (๑๐) 
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จะก าหนดให้คุ้มครองการจ่ายเงิน 
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบในเรื่องนั้นใช้
บังคับก็ได้ แต่ให้คุ้มครองได้เฉพาะที่ได้จ่ายไปโดยสุจริตและเป็นไปตาม
หนังสือสั่งการหรือหนังสือก าหนดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย
ที่ออกก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
   ร ะ เ บี ยบกระทร ว งมหาด ไทยที่ อ อกต ามมาต ร า  ๘๕  (๑๐ ) 
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ และมีการ
ก าหนดให้คุ้มครองการจ่ายเงินที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้จ่ายไปแล้ว
ก่อนวันที่ระเบียบดังกล่าวใช้บังคับเฉพาะที่ได้จ่ายไปโดยสุจริตและเป็นไป
ต า ม ห นั ง สื อ สั่ ง ก า รห รื อ ห นั ง สื อ ก า ห น ดแ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ข อ ง
กระทรวงมหาดไทย ให้มีผลใช้บังคับได้ 
เงื่อนไขแห่งกฎหมาย 
๑. คุ้มครองการจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มีอยู่ก่อนและ 
การจ่ายในอนาคต 
๒. ต้องจ่ายเงินไปโดยสุจริต 
๓ .  มี หนั ง สื อ สั่ ง ก า รห รื อหนั ง สื อ ก า หนดแนว ทา งปฏิ บั ติ ข อ ง
กระทรวงมหาดไทยที่ออกมาก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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 ผลของการคุ้มครองตามกฎหมาย 

๑. การจ่ายเงินที่มีหนังสือสั่ งการหรือหนั งสือก าหนดแนวทางฯ 
ของกระทรวงมหาดไทยที่ระบุให้สามารถจ่ายได้ และได้จ่ายโดยสุจริต 
ซึ่งยังไม่เคยมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยในเรื่องนั้น 
๒. การจ่ายเงินไปโดยมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนดให้คุ้มครอง
การจ่ายเงินก่อนมีระเบียบดังกล่าวใช้บังคับ 

๕. การสอบสวนและวินิจฉัยคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และการปฏิบัติการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล (การก ากับดูแล) 

๑.การสอบสวนและวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล (มาตรา ๔๗ ตรี วรรคสองและวรรคสาม) 
๑.๑ เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) หรือเมื่อได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๗) ให้นายอ าเภอสอบสวนให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี 
๑.๒ ด าเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
นายอ าเภอสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจาก
คณะกรรมการสอบสวน แม้ว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้น
จะได้พ้นจากต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือ
พ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี 
๑.๓ กรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถด าเนินการ
สอบสวนกรณีตาม (๖) หรือ (๗) ให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว นายอ าเภออาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกิน
สามสิบวัน 
๑.๔ กรณีที่นายอ าเภอวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลผู้นั้นสิ้นสุดลงตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ให้นายอ าเภอ
ประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อน
แล้วหรือไม่ก็ตาม 
๑.๕ ถ้าในขณะที่ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้ง 
ต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง
ที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย และในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรั บ
เลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ถือว่าวันที่ประกาศค าวินิจฉัยเป็นวันเริ่ม
นับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว ค าวินิจฉัยของนายอ าเภอตามมาตรานี้ 
ให้เป็นที่สุด 
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 ๒. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลสิ้นสุดลง (มาตรา ๖๔ วรรคสอง) 
๒.๑ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใด
สิ้นสุดลงตาม (๔) หรือ (๕) หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการ
เลือกตั้งว่าความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๔) 
ให้นายอ าเภอสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัย
หรือได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี 
๒.๒ ด าเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
นายอ าเภอสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจาก
คณะกรรมการสอบสวน แม้ว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้นจะได้
พ้นจากต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือ 
พ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี 
๒.๓ กรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถด าเนินการ
สอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว นายอ าเภออาจขยาย
เวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 
๒.๔ กรณีที่นายอ าเภอวินิจฉัยว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจาก
ต าแหน่งตาม (๔) หรือ (๕) ให้นายอ าเภอประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่ว
กัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม 
๒.๕ ถ้าในขณะที่ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่าง
วาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่
ก าลังด ารงอยู่ด้วย และในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
หรือใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ถือว่าวันที่ประกาศค าวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับ
ระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว ค าวินิจฉัยของนายอ าเภอเป็นที่สุด 
๓. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๓.๑ การก ากับดูแลของนายอ าเภอตามมาตรา ๙๐ วรรคสาม 
(๑) กรณีท่ีนายอ าเภอเห็นว่าการปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนต าบล 
หรือเสียหายแก่ราชการ ให้นายอ าเภอมีอ านาจหน้าที่ในการชี้แจง แนะน า 
หรือตักเตือนผู้ด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการดังกล่าว 
หรือในกรณีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนการกระท าหรือให้ระงับการปฏิบัติ
ของผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไว้ก็ได้ และในกรณีท่ีสั่งเพิกถอนหรือระงับ 
(๒) ผู้ด ารงต าแหน่งที่ได้รับค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด      
ได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งของนายอ าเภอ ซึ่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 
และเมื่อผู้ ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยเป็นประการใดให้นายอ าเภอ 
และผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการตามค าวินิจฉัยนั้น ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้เป็นที่สุด 



ประเด็น สาระส าคัญ 
 ๓.๒ การก ากับดูแลตัวบุคคลและการกระท าของบุคคล (๔ คน ๔ เหตุ) 

ตามมาตรา ๙๐/๑ 
(๑ )  ความปรากฏโดยมีหลั กฐานตามสมควรต่อนายอ า เภอว่ า 
1นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ๒รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๓ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ ๔รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลผู้ใด 1จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจ
หน้าที่ อันจะเป็น เหตุ ให้ เสี ยหายแก่ ราชการอย่ างร้ ายแรง หรือ 
๒ปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ หรือ ๓ประพฤติตนฝุาฝืนต่อความ
สงบเรียบร้อย หรือ ๔ฝุาฝืนค าสั่งของนายอ าเภอที่สั่งการตามมาตรา ๙๐ 
วรรคสาม ให้นายอ าเภอด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
โดยพลัน และให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
(๒) กรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถด าเนินการสอบสวนให้แล้ว
เสร็จได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง นายอ าเภออาจขยายเวลาการ
สอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 
(๓) เมื่อบุคคลทั้ง ๔ ผู้ใดถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว นายอ าเภอจะสั่งให้
ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนก็ได้ หากเห็นว่าการ 
คงอยู่ ในหน้าที่ของผู้นั้นต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนต าบล 
ทั้งนี้ หากผลการสอบสวนปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีความผิดและผู้นั้น
ยังมิได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อน ให้นายอ าเภอสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ 
(๔) การอุทธรณค์ าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งดังกล่าว 
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับอุทธรณ์ และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยเป็นประการใดให้
นายอ าเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามค าวินิจฉัยนั้น ค าวินิจฉัยของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 
๓.๓ ผลการสอบสวนตามมาตรา ๙๒ 
(๑) เมื่อผลการสอบสวนตามมาตรา ๙๐/๑ ปรากฏว่า ผู้ถูกกล่าวหา
กระท าความผิดตามที่ถูกสอบสวน ให้นายอ าเภอรายงานให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาและสั่งให้ผู้ถูกสอบสวนพ้นจากต าแหน่งภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับรายงาน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้ว
หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี 
(๒) ถ้าในขณะที่มีค าสั่งดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือ 
ต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารง
อยู่ด้วย และให้ถือว่าวันที่สั่งให้พ้นจากต าแหน่งดังกล่าวเป็นวันเริ่มนับ
ระยะเวลาต้องห้ามการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ค าสั่งของผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้เป็นที่สุด 



ประเด็น สาระส าคัญ 
 (๓) ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นควรให้มีการสอบสวนเพ่ิมเติมจาก

รายงานตามวรรคหนึ่ง จะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวน
เพ่ิมเติมก่อนสั่งการก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนต้องด าเนินการ
สอบสวนเพ่ิมเติมให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งให้
สอบสวนเพิ่มเติม และผู้ว่าราชการจังหวัดต้องสั่งการภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับรายงานการสอบสวนเพิ่มเติมนั้น 

๖.บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๘ บทบัญญัติมาตรา ๕๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่ งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ มิให้ใช้บังคับกับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งด ารง
ต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวันเลือกตั้งครั้งแรกภายหลัง
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
จัดท าโดย กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ๑ 

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น สถ. 


