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ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ระทรวงมหาดไทยกําหนด  
  มาตรา ๗๐.เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหาร           
ส่วนตําบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของ              
ทางราชการในตําบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
แห่งชาติ  
  มาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนตําบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือใช้
บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามอํานาจ
หน้าที่ขององคก์ารบริหารส่วนตําบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องคก์ารบริหารส่วนตําบลออกข้อบัญญัติหรือ
ให้มอํีานาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะกําหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผู้ฝุาฝืนด้วยก็ได้ 
แต่มิให้กําหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน  
  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมายว่าด้วย        
การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  
  เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและนายอําเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตําบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติ
องคก์ารบริหารส่วนตําบลต่อไป  
  ในกรณีที่นายอําเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลใด ให้ส่งคืน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอําเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร                    
ส่วนตําบลดังกล่าวเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร                
ส่วนตําบลนั้นใหม่ หากนายอําเภอไม่ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคืนสภาองค์การบริหาร                 
ส่วนตําบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอําเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนตําบลดังกล่าว ให้ถือว่า
นายอําเภอเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนั้น  
  เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล

ตามวรรคสี่แล้ว มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม

ของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลงชื่อ

และประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากนายอําเภอ                           

แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนตําบลคืนจากนายอําเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตําบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนตําบลนั้นเป็นอันตกไป 

 

 

มาตรา ๗๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖   
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  มาตรา ๗๒ การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามกฎหมาย                 
ว่าด้วยการนั้น  

  เพ่ือประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลอาจขอให้
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ไปดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติกิจการขององคก์ารบริหารส่วนตําบลเป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจาก
ต้นสังกัดเดิม.ทั้งนี.้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอํานาจอนุญาตไดต้ามความจําเป็น และในกรณีท่ีเป็นข้าราชการ
ซึ่งไม่อยู่ในอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด.ให้กระทรวงมหาดไทยทําความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัด                
ก่อนแต่งตั้ง  

  มาตรา ๗๓ องค์การบริหารส่วนตําบลอาจทํากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบล หรือ
ร่วมกับสภาตําบล องค์การบริหารส่วนตําบล.องค์การบริหารส่วนจังหวัด.หรือหน่วยการบริหารราชการ                  
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน.เพ่ือกระทํากิจการร่วมกันได้.ทั้งนี้.เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตําบล องค์การบริหาร                      
ส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้น
เป็นกิจการที่จําเป็นต้องทําและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของตน  

 

ส่วนที ่๔ 

รายไดแ้ละรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตําบล 

 

  มาตรา ๗๔ ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปูาย อากรการฆ่าสัตว์และค่าธรรมเนียม
รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ ทั้งนี้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลใดเมื่อได้มีการจัดเก็บตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้วให้เป็นรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนตําบลนั้น  

  ในการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินขององค์การบริหารส่วนตําบล              
ตามวรรคหนึ่ง.ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับอํานาจและหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุงท้องที่และกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน เว้นแต่จะมี
กฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลอาจมอบอํานาจและหน้าที่ดังกล่าวให้
หน่วยงานอ่ืนของรัฐดําเนินการแทนก็ได ้และให้หักค่าใช้จ่ายไดต้ามที่กําหนดในมาตรา ๘๑ 
 
 
 
 
 
 
มาตรา๗๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา๗๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒  
มาตรา๗๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖   
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  มาตรา ๗๕ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนที่จัดเก็บได้ในจังหวัดใด ให้จัดสรร
ให้แก่องคก์ารบริหารส่วนตําบลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้น  

  มาตรา ๗๖ องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล                  
เพ่ือเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นไม่เกินร้อยละสิบของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทใด
ประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท ดังต่อไปนี้  

  (๑).ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลกฎหมายรัษฎากรซึ่ งสถานประกอบการตั้งอยู่ ใน                
องคก์ารบริหารส่วนตําบล  

  (๒).ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุราซึ่งร้านขายสุราตั้งอยู่ใน               
องคก์ารบริหารส่วนตําบล  

  (๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันซึ่งสถานที่เล่น
การพนันอยู่ในองคก์ารบริหารส่วนตําบล  

  การเสียภาษอีากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทให้ปัดทิ้ง  

  ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น  

  มาตรา ๗๗ รายได้จากค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยน้ําบาดาล เงินอากร ประทานบัตร
ใบอนุญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ค่าภาคหลวง และค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย                 
ว่าด้วยปุาไม.้และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินที่เก็บในองค์การบริหาร
ส่วนตําบลใด ให้เป็นรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนตําบลนั้น  

  มาตรา ๗๘ ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมาย
ว่าด้วยปิโตรเลียม ทั้งนี้ ในองค์การบริหารส่วนตําบลใดเมื่อได้มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้ว               
ให้จัดสรรให้แก่องคก์ารบริหารส่วนตําบลนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  

  มาตรา ๗๙ เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติในองค์การบริหารส่วนตําบลใด               
ให้แบ่งให้แก่องคก์ารบริหารส่วนตําบลนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

 
 
 
 
 
 
 
มาตรา๗๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา๗๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒   
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  มาตรา ๘๐ องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล                
เพ่ือเก็บภาษมีูลค่าเพ่ิม โดยให้กําหดเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมเพ่ิมขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร
ดังต่อไปนี้  
   (๑) ในกรณีทีป่ระมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษมีูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละศูนย์ ให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเก็บในอัตราร้อยละศูนย์  
  (๒).ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราอ่ืน.ให้องค์การบริหาร                 
ส่วนตําบลเก็บหนึ่งในเก้าของอัตราภาษมีูลค่าเพ่ิมที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร 
  ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เก็บเพิม่ข้ึนตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษมีูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร 
  มาตรา ๘๑ องคก์ารบริหารส่วนตําบลจะมอบให้กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บภาษี
อากรหรือค่าธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพ่ือองค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้ ในกรณีเช่นนี้
เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแล้ว ให้กระทรวง ทบวง กรมนั้นส่งมอบให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตําบล  
  มาตรา ๘๒ องคก์ารบริหารส่วนตําบลอาจมีรายได ้ดังต่อไปนี้  
  (๑) รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล  
  (๒) รายได้จากสาธารณูปโภคขององคก์ารบริหารส่วนตําบล  
  (๓) รายได้จากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตําบล  
  (๔) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามที่จะมกีฎหมายกําหนดไว้  
  (๕) เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้  
  (๖) รายไดอ่ื้นตําทีร่ัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้  
  (๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
  (๘) รายไดอ่ื้นตามที่จะมกีฎหมายกําหนดให้เป็นขององค์การบริหารส่วนตําบล  
  มาตรา ๘๓ องค์การบริหารส่วนตําบลอาจกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือ           
นิติบุคคลต่าง ๆ ได ้เมื่อได้รับอนุญาตจากสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบล  
  การกู้เงินตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย  
  มาตรา ๘๔ รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีโดยการตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 
  มาตรา ๘๕ องคก์ารบริหารส่วนตําบลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้  
  (๑) เงินเดือน  
  (๒) ค่าจ้าง 
  (๓) เงินค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 

 
มาตรา ๘๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖  
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  (๔) ค่าใช้สอย  

  (๕) ค่าวัสดุ  

  (๖) ค่าครุภัณฑ ์ 

  (๗) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ  

  (๘) ค่าสาธารณูปโภค  

  (๙) เงินอุดหนุนหน่วยงานอ่ืน  

  (๑๐) รายจ่ายอ่ืนใดที่จําเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือตามข้อผูกพัน หรือรายจ่ายตาม 
ที่มกีฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้  

  การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลตามวรรคหนึ่ง.หรือการนําเงินของกิจการที่     
องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในกิจการนั้น ไปใช้จ่ายเพ่ือการฝึกอบรมหรือ 
ดูงานในต่างประเทศของนายกองคก์ารบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จะกระทํามิได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือกับ
หน่วยงานในต่างประเทศหรือการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่กําหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงาน             
ในต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามทีก่ระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด  

  มาตรา ๘๖  เงินค่าตอบแทนประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล นายกองคก์ารบริหารส่วนตําบล รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตําบล เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล.เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล.และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล                   
ให้เป็นไปตามระเบยีบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  

  มาตรา ๘๗ งบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ให้จัดทําเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหาร             
ส่วนตําบลตามระเบียบและวิธีการทีก่ระทรวงมหาดไทยกําหนด  

  ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใดรายจ่ายซึ่งกําหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่ายประจําปีนั้น
หรือมคีวามจําเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณ ให้จัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
  เมื่อสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมแล้ว.ให้เสนอนายอําเภอเพ่ือขออนุมัติ.และให้นายอําเภอ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 

 
มาตรา ๘๕ (๑๐) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  
มาตรา ๘๕ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  
มาตรา ๘๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๘๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
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  ถ้านายอําเภอไม่อนุมัติต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือพิจารณา
ทบทวนร่างข้อบัญญัตินั้นใหม่หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้วนายอําเภอพิจารณาไม่แล้วเสร็จ.ให้ถือว่า
นายอําเภออนุมัตริ่างข้อบัญญัติดังกล่าว  
  ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ให้นายอําเภอส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัดภายในกําหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลแจ้งมติยืนยันเพ่ือให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาภายในสิบห้าวัน ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งไปยังนายอําเภอเพ่ือลงชื่ออนุมัติ ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้นให้ร่างข้อบัญญัติ
นั้นเป็นอันตกไป หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้วยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ
ด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น  
  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม สภาองค์การบริหารส่วนตําบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
ข้อบัญญัตินั้น เมื่อพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่า
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลให้ความเห็นชอบตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอและให้ดําเนินการ
ตามวรรคสามต่อไป  
  ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่.ให้ใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในปีงบประมาณท่ีแล้วไปพลางก่อน  
  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือจํานวนในรายการมิได้ 
แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ 
หรือเงินที่กําหนดให้จ่ายตามกฎหมาย และในการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล.การเสนอ                
การแปรญัตติ หรือการกระทําด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีส่วนไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระทํามิได้  
  มาตรา ๘๗/๑ ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ให้นายอําเภอตั้งคณะกรรมการ
คณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการจํานวนเจ็ดคน เพ่ือพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งโดยแก้ไข ปรับปรุง หรือ
ยืนยันสําระสําคัญที่บัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัตินั้น.ทั้งนี้.ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย.และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชนเป็นสําคัญ  
  คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งสภาองค์การ

บริหารส่วนตําบลเสนอจํานวนสามคน และบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลซึ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอจํานวนสามคน โดยให้ตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

 

มาตรา ๘๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
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มีมติไม่รับหลักการ และให้กรรมการทั้งหกคนร่วมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนตําบล และมิได้เป็นสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลคนหนึ่งทําหน้าที่เป็นประธานกรรมการดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
กรรมการครบจํานวนหกคน    
  ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นกรรมการหรือประธานกรรมการได้ภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ปฏิบัติหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
นายอําเภอตั้งบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกองคก์ารบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทําหน้าที่กรรมการหรือ
ประธานกรรมการดังกล่าวให้ครบตามจํานวน  
  ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาร่างข้อบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่
วันที่ได้แต่งตั้งประธานกรรมการในคราวแรกแล้วรายงานต่อนายอําเภอ ในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้ประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแล้ววินิจฉัยชี้ขาด
โดยเร็วแล้วรายงานต่อนายอําเภอ  
  ให้นายอําเภอส่งร่างข้อบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธานกรรมการใน
วรรคสี่ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโดยเร็ว แล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอร่างข้อบัญญัติ
ดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตามมาตรา ๘๗ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจาก
นายอําเภอ หากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม่เสนอร่างข้อบัญญัตินั้นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ภายในเวลาที่กําหนด ให้นายอําเภอรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล         
พ้นจากตําแหน่ง  
  มาตรา ๘๗/๒ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ตามมาตรา๘๗/๑ วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล หากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกําหนด หรือมีมติไม่เห็นชอบ
ให้ตราข้อบัญญัตินั้น.ให้ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไป.และให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ            
ปีที่แล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ ให้นายอําเภอเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีคําสั่งยุบสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  
  มาตรา ๘๘ ระเบียบว่าด้วยการคลัง การงบประมาณ การโอนการจัดการทรัพย์สิน การซื้อ 
การจ้าง ค่าตอบแทน และค่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย  
  กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานอ่ืน ๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลให้องค์การบริหารส่วนตําบลต้องปฏิบัติด้วยก็ได้  
  ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้คํานึงถึงความเป็นอิสระ ความคล่องตัว
และความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลด้วย  
   
 
มาตรา๘๗/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
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  มาตรา ๘๙ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๓๗ มาใช้บังคับกับการตรวจสอบการคลัง การบัญชี              

หรือการเงินอ่ืน ๆ ขององคก์ารบริหารส่วนตําบลโดยอนุโลม 

ส่วนที ่๕ 
การกํากับดูแลองค์การบริหารส่วนตําบล 

  มาตรา ๙๐ ให้นายอําเภอมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ  

  ในการปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่ของนายอําเภอตามวรรคหนึ่ง ให้นายอําเภอมีอํานาจเรียก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล              
มาชี้แจงหรือสอบสวน ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใด ๆ จากองคก์ารบริหารส่วนตําบลมาตรวจสอบก็ได้  

  เพ่ือประโยชน์ในการกํากับดูแลตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่นายอําเภอเห็นว่าการปฏิบัติการของ
องคก์ารบริหารส่วนตําบลเป็นไปในทางทีอ่าจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเสียหาย
แก่ราชการ ให้นายอําเภอมีอํานาจหน้าที่ ในการชี้แจง แนะนํา หรือตักเตือนผู้ดํารงตําแหน่งที่มีอํานาจหน้าที่  
ในการดําเนินการดังกล่าว หรือในกรณีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนการกระทําหรือให้ระงับการปฏิบัติของผู้ดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวไว้ก็ได้ และในกรณีที่สั่งเพิกถอนหรือระงับ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งที่ได้รับคําสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่งของนายอําเภอ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัย
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยเป็นประการใดให้
นายอําเภอและผู้ที่เก่ียวข้องดําเนินการตามคําวินิจฉัยนั้น คําวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด  

  การกระทําของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลที่ฝุาฝืนคําสั่งของนายอําเภอหรือผู้ว่าราชการ
จังหวัด แล้วแต่กรณี ตามวรรคสาม ไม่มีผลผูกพันองคก์ารบริหารส่วนตําบล  

  มาตรา ๙๐/๑ เมื่อความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรต่อนายอําเภอว่า นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลผู้ใด จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่อันจะเป็น
เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าที่ หรือประพฤติตนฝุาฝืน              
ต่อความสงบเรียบร้อย.หรือฝุาฝืนคําสั่งของนายอําเภอที่สั่งการตามมาตรา ๙๐.วรรคสาม.ให้นายอําเภอ
ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน และให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
 
 
มาตรา ๙๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๙๐ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  
มาตรา ๙๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  
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  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดําเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง นายอําเภออาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน  

  เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลผู้ใดถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว 
นายอําเภอจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนก็ได้ หากเห็นว่าการคงอยู่ในหน้าที่ของผู้นั้น
ต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่องคก์ารบริหารส่วนตําบล หรือเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือมีพฤติการณ์
ที่แสดงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือเป็นกรณีความผิดที่
ปรากฏขึ้นโดยชัดแจ้ง ทั้งนี้ หากผลการสอบสวนปรากฏว่าว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีความผิดและผู้นั้นยังมิได้พ้น
จากตําแหน่งไปก่อน ให้นายอําเภอสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ และให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน 
รวมถึงสิทธิประโยชน์อ่ืนใดในช่วงที่หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยถือเสมือนว่าผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่
หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ในกรณีที่ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งไปก่อนปรากฏผลการสอบสวนดังกล่าว การจ่าย
เงินเดือน ค่าตอบแทน รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใด ให้จ่ายจนถึงวันก่อนวันที่พ้นจากตําแหน่ง  

  การอุทธรณ์คําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสาม ให้ผู้ที่ได้รับคําสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่งดังกล่าว ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยเป็นประการใด ให้นายอําเภอ
และผู้ที่เก่ียวข้องดําเนินการตามคําวินิจฉัยนั้น คําวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด  

  มาตรา ๙๑ เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหรือ
ประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม นายอําเภอจะรายงานเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือยุบสภา
องคก์ารบริหารส่วนตําบลก็ได ้ 

  เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอ่ืนตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด
มีอํานาจยุบสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลและให้แสดงเหตุผลไว้ในคําสั่งด้วย  

  เมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือถือว่ามีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มกีารเลือกต้ังสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลขึ้นใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน  

  มาตรา ๙๒.เมื่อผลการสอบสวนตามมาตรา ๙๐/๑ ปรากฏว่าว่า ผู้ถูกกล่าวหากระทําความผิด
ตามที่ถูกสอบสวน.ให้นายอําเภอรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและสั่งให้ผู้ถูกสอบสวนพ้นจากตําแหน่ง
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากตําแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่
เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากตําแหน่งไปแล้วเกินสองปี โดยในคําสั่งดังกล่าวให้ระบุเหตุที่ทําให้พ้นจากตําแหน่งไว้ 
และให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัด มีคําสั่ง แต่ไม่กระทบต่อการดําเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้
กระทําไปก่อนวันที่มีคําสั่งนั้น.ถ้าในขณะที่มีคําสั่งดังกล่าวผู้นั้นกําลังดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ             
  
 
มาตรา ๙๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒  
มาตรา ๙๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  
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ผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจาก
ตําแหน่งที่กําลังดํารงอยู่ด้วย และให้ถือว่าวันที่สั่งให้พ้นจากตําแหน่งดังกล่าวเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้าม
การใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คําสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด  
  ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นควรให้มีการสอบสวนเพ่ิมเติมจากรายงานตามวรรคหนึ่ง               
จะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพ่ิมเติมก่อนสั่งการก็ได้ .ซึ่งคณะกรรมการสอบสวน                    
ต้องดําเนินการสอบสวนเพ่ิมเติมให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่งให้สอบสวนเพ่ิมเติมและ
ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องสั่งการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการสอบสวนเพิ่มเติมนั้น  
 

บทเฉพาะกาล 
 

  มาตรา ๙๓ ให้ถือว่าบรรดากรรมการสภาตําบลผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่.๓๒๖.ลงวันที่.๑๓.ธันวาคม.พ.ศ..๒๕๑๕.ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
เฉพาะที่อยู่ในเขตตําบลตามพระราชบัญญัตินี้เป็นสมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้
จนกว่าจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
หรือพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา๑๒ ของพระราชบัญญัตินี้  
  มาตรา ๙๔.บรรดาบทกฎหมายใดที่อ้างถึงกรรมการสภาตําบลผู้ทรงคุณวุฒิให้หมายถึง          
สมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้  
  มาตรา ๙๕.สภาตําบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ .ฉบับที่.๓๒๖.ลงวันที่.๑๓.ธันวาคม               
พ.ศ.๒๕๑๕ ใด มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินการจัดตั้ง
เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลตามพระราชบัญญัตินี้.ทั้งนี้.ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้                
ใช้บังคับ  
  ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อสภาตําบลที่จะจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล 
ตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
  ในระหว่างดําเนินการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลตามวรรคหนึ่งมิให้นํามาตรา ๖ มาใช้
บังคับแก่ตําบลดังกล่าว และให้สภาตําบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม      
พ.ศ. ๒๕๑๕ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าวจนถึงวันที่มีการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลครั้งแรก  
  เมื่อจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้โอนบรรดาสิทธิในงบประมาณหรือ

เงินอุดหนุน ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าทีข่องสภาตําบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 

๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไปเป็นขององคก์ารบริหารส่วนตําบลที่จัดตั้งขึ้นนั้น 
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  ในวาระเริ่มแรกเป็นเวลาสี่ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมิให้นําความในมาตรา ๕๘ 
วรรคสอง มาใช้บังคับกับองค์การบริหารส่วนตําบลที่จัดตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่งหรือตามพระราชบัญญัตินี้                     
และให้กํานันเป็นประธานกรรมการบริหารโดยตําแหน่ง  
  
 
  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  
        บัญญัติ บรรทัดฐาน  
        รองนายกรัฐมนตรี 
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พระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

 พ.ศ. ๒๕๔๒  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ                
ให้ประกาศว่า 
  โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม                     
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ” 
  มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 
  มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตําบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 
  “ประธานสภาท้องถิ่น” หมายความว่า บุคคลผู้ทําหน้าที่ประธานของสภาท้องถิ่นในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการเข้าชื่อเสนอให้สภาท้องถิ่นนั้นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 
  “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” หมายความว่า กฎซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจนิติบัญญัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 
  “ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นพิจารณา 
 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๐๔ ก/หน้า ๑/๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๒ 
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  มาตรา ๔ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่น                 
เพ่ือดําเนินการให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ 
  มาตรา .๕ .คํ าร้องขอให้ประธานสภาท้องถิ่ นดํ า เนินการให้สภาท้องถิ่ น พิจารณา                        
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  (๑) ชื่อ ที่อยู่ และลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อทุกคน พร้อมทั้งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน        
บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ 
  (๒) ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งต้องมีข้อกําหนดที่ชัดเจนเพียงพอได้ว่ามีความประสงค์จะตรา
ข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องใดที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ในการนี้อาจมีสรุป
สาระสําคัญและคําชี้แจงความมุ่งหมายของการกําหนดหลักการในแต่ละข้อกําหนดของร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น                
ที่เสนอให้เพียงพอที่จะเข้าใจเหตุผลที่กําหนดไว้ในแต่ละข้อกําหนดด้วยก็ได้ 
  (๓) รายชื่อผู้แทนของผู้เข้าชื่อที่จะมีอํานาจดําเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการเสนอและ                   
การพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่น 
  (๔) คํารับรองของผู้แทนของผู้เข้าชื่อตาม (๓) ว่า ผู้เข้าชื่อทุกคนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และเป็นผู้ร่วมลงชื่อด้วยตนเอง 
  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใดร่วมลงชื่อในการเข้าชื่อดังกล่าวโดยถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้ถือว่าการเข้าชื่อนั้นมีผลสมบูรณ์และจะถอนการเข้าชื่อในภายหลังอีกมิได้ 
  มาตรา ๖ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้รับคํา ร้องตามมาตรา ๕ แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารดังกล่าว ถ้าเห็นว่าครบถ้วนแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้มีการปิด
ประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อดังกล่าวไว้ ณ ที่ทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และเขตชุมชนหนาแน่น             
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
  ในกรณีที่ผู้ใดมีชื่อเป็นผู้เข้าชื่อดังกล่าวตามประกาศในวรรคหนึ่งโดยมิได้ร่วมเข้าชื่อด้วย               
ให้ผู้นั้นมีสิทธิยื่นคําร้องคัดค้านต่อประธานสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ประธานสภาท้องถิ่นแต่งตั้ง เพ่ือให้ขีดฆ่าชื่อ
ตนเองออกจาบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อดังกล่าวได้ภายในยี่สิบวันนับแต่วันปิดประกาศตามวรรคหนึ่ง 
  เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาคัดค้านตามวรรคสองแล้ว ให้ถือว่ารายชื่อของผู้เข้าชื่อที่ไม่มี                 
การคัดค้านเป็นรายชื่อที่ถูกต้อง และถ้ามีจํานวนครบตามมาตรา ๔ ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้สภาท้องถิ่น
ดําเนินการพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อไป แต่ถ้ามีจํานวนไม่ครบตามมาตรา ๔ ให้ประธานสภาท้องถิ่น
แจ้งให้ผู้แทนของผู้เข้าชื่อตามมาตรา .๕.(๓) ทราบเพ่ือดําเนินการจัดให้มีการเข้าชื่อเพ่ิมเติมให้ครบตาม                
มาตรา.๔.ภายในสามสิบวัน ถ้าพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวมิได้เสนอการเข้าชื่อจนครบจํานวนให้ประธานสภา
ท้องถิ่นจําหน่ายเรื่อง__ 
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  การพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นที่มีการเข้าชื่อเสนอ ให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุม
ของสภาท้องถิ่นนั้น 
  มาตรา ๗ ผู้ใดกระทําการใดโดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดสามารถใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือขัดขวางการดําเนินการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่
หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 
  มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
  ชวน หลีกภัย 
                    นายกรัฐมนตรี 
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พระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ         
ให้ประกาศว่า 
  โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม                
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒” 
  มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตําบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 
  “หน่วยลงคะแนนเสียง” หมายความว่า ท้องถิ่นท่ีกําหนดให้ทําการลงคะแนนเสียง 
  “ที่ลงคะแนนเสียง” หมายความว่า สถานที่ที่กําหนดให้ทําการลงคะแนนเสียง 
  “ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น            
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้น 
  “ศาลากลางจังหวัด” หมายความรวมถึง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 
  “ที่ว่าการอําเภอ” หมายความรวมถึง ที่ว่าการกิ่งอําเภอและสํานักงานเขต 
  “สํานักงานเทศบาล” หมายความรวมถึง ศาลาว่าการเมืองพัทยา 
 

 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๐๔ ก/หน้า ๑๒/๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๒ 
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  มาตรา ๔ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด             
ในการดําเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ถ้าเป็นการ
ดําเนินการในเขตกรุงเทพมหานครให้เป็นอํานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  มาตรา ๕ การเข้าชื่อร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือดําเนินการให้มีการลงคะแนนเสียงถอด
ถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เพราะเหตุที่ไม่สมควร
ดํารงตําแหน่งต่อไปให้ถือเกณฑ์จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ดังนี้ 
  (๑) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่เกินหนึ่งแสนคนต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
  (๒) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินหนึ่งแสนคนแต่ไม่เกินห้าแสนคนต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน
ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
  (๓) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินกว่าห้าแสนคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านคนต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่าสอง
หมื่นห้าพันคนของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
  (๔) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินกว่าหนึ่งล้านคนต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่าสามหมื่นคนของจํานวนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
  การนับจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ถือตามจํานวน
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นครั้งหลังสุดที่ใ ช้สําหรับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
  มาตรา ๖ คําร้องขอให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ตามมาตรา ๕ ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  (๑) ชื่อ ที่อยู่ และลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อทุกคน พร้อมทั้งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน      
บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ 
  (๒) รายละเอียดของข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด  หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะให้ลงคะแนนเสียงถอดถอนนั้นมีการปฏิบัติ
หน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างใดจนเป็นเหตุที่ไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไป 
  (๓) รายชื่อผู้แทนของผู้เข้าชื่อที่จะมีอํานาจดําเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีการ
ลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  (๔) คํารับรองของผู้แทนของผู้เข้าชื่อตาม (๓) ว่าผู้เข้าชื่อทุกคนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อด้วยตนเอง 
  มาตรา ๗ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับคําร้องตามมาตรา ๕ ให้ดําเนินการจัดส่งคําร้องไปให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ที่ถูกร้องขอให้ลงคะแนนเสียงถอดถอนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดได้รับคําร้อง และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้นั้น__ 
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จัดทําคําชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ือแก้ข้อกล่าวหาตามคําร้องยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่               
วันที่ได้รับแจ้งคําร้องจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
  เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับคําชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ือแก้ข้อกล่าวหาของสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งแล้ว หรือเมื่อครบกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้แจ้งคําร้องให้ทราบ             
ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ               
คําชี้แจงหรือวันครบกําหนด แล้วแต่กรณี เพ่ือดําเนินการจัดให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นต่อไป พร้อมทั้งจัดส่งคําร้องตามมาตรา ๕ และคําชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ือแก้ข้อกล่าวหา             
ถ้าหากมีไปด้วย 
  ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือบุคคลใดเป็นผู้ดําเนินการแทน  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งตามวรรคสองต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือบุคคลนั้นดําเนินการต่อไป 
  มาตรา ๘ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น โดยให้ประกาศกําหนดวันลงคะแนนเสียงไม่เกิน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา ๗ 
  ในการดําเนินการจัดให้มีการลงคะแนนเสียงตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  
และปิดประกาศบัญชีรายชื่อดังกล่าวพร้อมทั้งคําร้องตามมาตรา ๕ คําชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ือแก้ข้อกล่าวหาของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นถ้าหากมี และประกาศกําหนดวันลงคะแนนเสียงไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด             
ที่ทําการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ว่าการอําเภอ สํานักงานเทศบาล ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล             
ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน เขตชุมชนหนาแน่นที่เห็นสมควร และท่ีลงคะแนนเสียงหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่ลงคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ายี่สิบวันก่อนวันลงคะแนนเสียง ทั้งนี ้เฉพาะในเขตท้องที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
  ให้นําบทบัญญัติเกี่ยวกับการขอเพ่ิมชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและการถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามาใช้บังคับกับ
การเพ่ิมชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงและการถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยให้ยื่นคําร้อง
ขอเพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อต่อบุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้ง 
  มาตรา ๙ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดหน่วยลงคะแนนเสียงที่จะพึงมีในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะจัดให้มีการลงคะแนนเสียง และกําหนดที่ลงคะแนนเสียงของหน่วยลงคะแนนเสียงนั้น 
ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงจํานวนของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงในแต่ละหน่วยลงคะแนนเสียงและความสะดวกในการ
เดินทางไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงและประกาศให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงทราบไม่น้อยกว่ายี่สิบวันก่อนวัน
ลงคะแนนเสียง 
  ในกรณีจําเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจเปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนนเสียงตามประกาศใน
วรรคหนึ่งเป็นสถานที่อ่ืนตามที่เห็นเหมาะสมก็ได้ โดยต้องประกาศการเปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนนเสียงให้ทราบ
ก่อนวันลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าห้าวัน เว้นแต่กรณีฉุกเฉินจะประกาศการเปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนนเสียงน้อย
กว่าระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ 
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  มาตรา ๑๐ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจแต่งตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพ่ือทําหน้าที่
อํานวยการหรือกํากับดูแลการลงคะแนนเสียงตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดได้ตามที่เห็นสมควร 

  มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงแต่ละ
แห่งไม่น้อยกว่าห้าคน เพ่ือทําหน้าที่ในที่ลงคะแนนเสียงนั้น 

  การแต่งตั้งกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงในหน่วยลงคะแนนเสียงนั้นเป็นประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอ่ืนอีกไม่น้อยกว่าสี่คน 
ถ้าในวันลงคะแนนเสียงกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ถึงห้าคนให้กรรมการที่เหลืออยู่
แต่งตั้งผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงในหน่วยลงคะแนนเสียงนั้นเป็นกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงจนครบห้าคน 

  ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อยู่ในที่ลงคะแนนเสียงหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการแทนหรือปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่า
ประธานกรรมการจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ แล้วแต่กรณี 

  มาตรา ๑๒ ให้กรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงมีหน้าที่ดําเนินการและรักษาความเรียบร้อย
ในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในที่ลงคะแนนเสียง และมีหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

  ในกรณีที่ผู้ใดขัดขวางการลงคะแนนเสียง ให้กรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียง มีอํานาจสั่งให้
ผู้นั้นออกไปจากที่ลงคะแนนเสียงนั้น แต่ต้องไม่ขัดขวางต่อการที่ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงจะใช้สิทธิลงคะแนน
เสียง 

  มาตรา ๑๓ การลงคะแนนเสียงให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยตรงและลับการออกเสียงลงคะแนน            
ให้ทําเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” กับการให้ถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ที่ถูกร้องขอให้ลงคะแนนเสียงถอดถอน 

  ลักษณะและขนาดของบัตรลงคะแนนเสียงและหีบบัตรลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

  มาตรา ๑๔ ในวันลงคะแนนเสียงให้เปิดการลงคะแนนเสียงตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐นาฬิกา                    
ถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา 

  มาตรา ๑๕ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงในที่
ลงคะแนนเสียงใด ให้ลงคะแนนเสียง ณ ที่ลงคะแนนเสียงนั้นให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง ลงคะแนนเสียงในที่
ลงคะแนนเสียงที่ตนมีสิทธิได้เพียงแห่งเดียว 
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  มาตรา ๑๖ ก่อนเริ่มเปิดให้มีการลงคะแนนเสียงให้คณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงนับ
จํานวนบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดของหน่วยลงคะแนนเสียงนั้น และปิดประกาศจํานวนบัตรทั้งหมดในที่
ลงคะแนนเสียงไว้ในที่เปิดเผย และเม่ือถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเสียงให้คณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียง
เปิดหีบบัตรลงคะแนนเสียงในที่เปิดเผยแสดงให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงซึ่งอยู่ ณ ที่ลงคะแนนเสียงนั้นเห็นว่าเป็น
หีบเปล่า แล้วปิดหีบบัตรลงคะแนนเสียงและให้ทําการบันทึกการดําเนินการดังกล่าว  โดยให้ผู้มีสิทธิลงคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองคน ซึ่งอยู่ในที่ลงคะแนนเสียงในขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย เว้นแต่ไม่มีผู้
ลงคะแนนเสียงอยู่ในขณะนั้น 

  มาตรา ๑๗ ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนเสียงให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงที่ประสงค์จะ
ลงคะแนนเสียงไปแสดงตนต่อกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียง  โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตร
ประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ 

  เมื่อคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงแล้วให้
อ่านชื่อและที่อยู่ของผู้นั้นดัง ๆ ถ้าไม่มีผู้ใดทักท้วงให้หมายเหตุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงโดยให้
จดหมายเลขบัตรและสถานที่ออกบัตร และให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเป็นหลักฐานตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด  แล้วให้กรรมการประจําที่
ลงคะแนนเสียงมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้นั้นเพื่อไปลงคะแนนเสียง 

  ในกรณีที่มีผู้ทักท้วงหรือกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงสงสัยว่าผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงซึ่ง
มาแสดงตนนั้นไม่ใช่เป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง ให้คณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียง
มีอํานาจสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดว่าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยเป็นผู้ที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน
เสียงหรือไม ่และในกรณีท่ีคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงวินิจฉัยว่าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยไม่ใช่เป็น
ผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง ให้คณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงทําบันทึกคําวินิจฉัยและ
ลงลายมือชื่อไว้ด้วย และให้ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียง 

  มาตรา ๑๘ ในกรณีที่การลงคะแนนเสียงในหน่วยลงคะแนนเสียงใดไม่สามารถกระทําได้
เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอ่ืน ถ้าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนวันลงคะแนนเสียงให้
คณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงกําหนดที่ลงคะแนนเสียงใหม่ที่ผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงสามารถไป
ลงคะแนนเสียงได้โดยสะดวก แต่ถ้าไม่อาจกําหนดที่ลงคะแนนเสียงใหม่ได้ให้ประกาศงดลงคะแนนในหน่วย
ลงคะแนนเสียงนั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน 

  ในกรณีที่เหตุตามวรรคหนึ่งเกิดข้ึนในวันที่ลงคะแนนเสียงให้คณะกรรมการประจําที่ลงคะแนน
เสียงประกาศงดลงคะแนนในหน่วยลงคะแนนเสียงนั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน 

  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดวันลงคะแนนเสียงใหม่ในหน่วยลงคะแนนเสียงนั้น
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบว่าเหตุที่ทําให้ไม่อาจลงคะแนนได้นั้นสงบลงแล้ว และต้องประกาศก่อน
วันลงคะแนนเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
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  มาตรา ๑๙ เมื่อถึงเวลาปิดการลงคะแนนเสียงให้คณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียง
ประกาศปิดการลงคะแนนเสียงและงดจ่ายบัตรลงคะแนนเสียง และให้ทําเครื่องหมายในบัตรที่เหลืออยู่ให้เป็น
บัตรที่ใช้ลงคะแนนเสียงไม่ได้ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด และจัดทํารายงานเกี่ยวกับจํานวน
บัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด จํานวนผู้มาแสดงตนและบัตรลงคะแนนเสียงและจํานวนบัตรที่เหลือ  โดยให้
กรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้นทุกคนลงลายมือชื่ อไว้และประกาศให้ผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงซึ่งอยู่ที่นั้นทราบ 

  มาตรา ๒๐ เมื่อปิดการลงคะแนนเสียงให้คณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงแต่ละแห่งนับ
คะแนน ณ ที่ลงคะแนนเสียงนั้นโดยเปิดเผยจนแล้วเสร็จ 

  เมื่อนับคะแนนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงนําบัตรลงคะแนนเสียงของ
ผู้มาใช้สิทธิทั้งหมดใส่ไว้ในหีบบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมทั้งรายงานผลการนับคะแนน  แล้วปิดหีบบัตรจัดส่งไป
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

  วิธีการนับคะแนนและการจัดส่งหีบบัตรให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

  มาตรา ๒๑ บัตรลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 

  (๑) บัตรปลอม 

  (๒) บัตรที่มิได้ทําเครื่องหมายลงคะแนน 

  (๓) บัตรที่ทําเครื่องหมายจนไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนเสียงในทางใด 

  (๔) บัตรที่มีลักษณะตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดว่าเป็นบัตรเสีย 

  ให้คณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงสลักหลังในบัตรที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งว่า “เสีย” 
พร้อมทั้งระบุเหตุผลว่าเป็นบัตรเสียตามอนุมาตราใด แล้วลงลายมือชื่อกํากับไว้ไม่น้อยกว่าสองคน และห้ามมิให้
นับบัตรเสียเป็นคะแนน 

  มาตรา ๒๒ เมื่อได้ผลการนับคะแนนจากที่ลงคะแนนเสียงทุกแห่งแล้ว ให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศผลการลงคะแนนเสียงและจํานวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียง 

  มาตรา ๒๓ การลงคะแนนเสียงเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจาก
ตําแหน่ง หากมีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงทั้งหมดในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ให้การเข้าชื่อถอดถอนบุคคลนั้นเป็นอันตกไป และจะมีการร้องขอให้มีการลงคะแนน
เสียงถอดถอนบุคคลดังกล่าวโดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได้ 

  ในกรณีมีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงทั้งหมดใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และมีคะแนนเสียงจํานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มา
ลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้นั้นไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไป  ให้บุคคลนั้น
พ้นจากตําแหน่งนับแต่วันลงคะแนนเสียง 

 

 

 


