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การพน้จากตําแหนง่กรรมการ 

ข้อ ๗   ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด               
เมื่อพ้นจากตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมาย 

ข้อ ๘  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตาม ข้อ ๗ ผู้บริหารท้องถิ่นที่ ไ ด้รับการเลือก                 
เป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดรูปที่ ดินจังหวัด พ้นจากตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการจัดรูป                 
ที่ดินจังหวัด เมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน ตามมาตรา 32 เพิ่มขึ้นในพื้นที่
เขตจังหวัดใด ให้มีการคัดเลือกกรรมการผู้บริหารท้องถิ่นใหม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด  

ข้อ ๙  กรณีที่ ต้องมีการเลือกผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดรูป                 
ที่ดินจังหวัด ให้หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด จัดให้มีการเลือกผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการ โดยเร็ว 
แล้วรายงานให้ประธานคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดทราบ 

ประกาศ  ณ  วันที่  2  มีนาคม พ.ศ. 2559 
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