
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 



ประเด็น สาระส าคัญ 
 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 
 
 



ประเด็น สาระส าคัญ 
 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 
 
 
 
 



ประเด็น สาระส าคัญ 
 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. 


