
พระราชบัญญัต ิ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ 
                    

  
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
เปนปท่ี ๔๙ ในรัชกาลปจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 

ใหประกาศวา 
  
โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบบริหารของตําบล 
  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
  
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗” 
  
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  
มาตรา ๓ ใหยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๑๕ 
บรรดา กฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนท่ีมีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
  
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี ้
“หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาลและ

ราชการสวนทองถ่ินอื่นท่ีมีกฎหมายจัดตั้งข้ึน แตไมรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด 
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอดวย 
“ตําบล” หมายความวา ตําบลตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ีท่ีอยูนอกเขต

หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน และในกรณีท่ีตําบลใดมีพ้ืนท่ีอยูท้ังในและนอกเขตหนวยการ
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บริหารราชการสวน ทองถ่ิน ใหหมายความถึงเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีอยูนอกเขตหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน 

“คณะผูบริหาร" (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๕ ให รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และแตงตั้งเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศท่ีมีผลเปนการท่ัวไปเมื่อไดประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

  
หมวด ๑ 

สภาตําบล 
                    

  
มาตรา ๖ ในตําบลหนึ่งใหมีสภาตําบลสภาหนึ่งมีอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้
ใหสภาตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคล 
  

สวนท่ี ๑ 
สมาชิกสภาตําบล 
                    

  
มาตรา ๗ สภาตําบลประกอบดวยสมาชิกโดยตําแหนงไดแก กํานัน ผูใหญบานของทุก

หมูบานในตําบล และแพทยประจําตําบล และสมาชิกซึ่งไดรับเลือกตั้งจากราษฎรในแตละหมูบานใน
ตําบลนั้นเปนสมาชิก สภาตําบลหมูบานละหนึ่งคน 

  
มาตรา ๘ ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งตองมีคุณสมบัติและไมมี 

ลักษณะตองหามเชนเดียวกับผูมีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือก ตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน 

  
มาตรา ๙ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งตองมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
(๑) มีชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรในหมูบานของตําบล

ท่ี สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 
(๒) ไมเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบลสมาชิก

สภา ทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน หรือท่ีปรึกษาหรือ



เลขานุการของผูบริหารทองถ่ิน เพราะเหตุท่ีมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการ
ท่ี กระทํากับสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมถึงหาปนับถึงวันรับ สมัครเลือกตั้ง 

(๓) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามประการอื่นเชนเดียวกับผูมีสิทธิสมัคร รับ
เลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร ทองถ่ิน 

  
มาตรา ๑๐ ใหนายอําเภอจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
  
มาตรา ๑๑ สมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีปนับแต

วันเลือกตั้ง 
ใน กรณีท่ีสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งดํารงตําแหนงครบวาระแลวแตยังมิได มี

การเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งข้ึนใหม ใหสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนงปฏิบัติหนาท่ีได
ตอไป 

  
มาตรา ๑๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ สมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้ง

พนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณีเชนนี้ใหถือวาพนจาก

ตําแหนงนับแตวันลาออก 
(๓) มีการยุบสภาตําบล 
(๔) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญากับสภาตําบลท่ีตนดํารง

ตําแหนงหรือในกิจการท่ีกระทําใหแกสภาตําบลนั้น 
(๕) สภาตําบลมีมติใหพนจากตําแหนงโดยเห็นวามีความประพฤติในทางท่ีจะนํามาซึ่ง 

ความเส่ือมเสียประโยชนของตําบล มติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
สมาชิกสภาตําบลท้ัง หมดเทาท่ีมีอยู 

(๖) นายอําเภอส่ังใหพนจากตําแหนง เมื่อไดสอบสวนแลวปรากฏวาเปนผูขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางใด อยางหนึ่งตามมาตรา ๙ หรือมิไดอยูประจําในหมูบานท่ี
ไดรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันเกินหกเดือน หรือขาดการประชุมสภาตําบลติดตอกันสามคร้ังโดย
ไมมีเหตุผลอันสมควร 

(๗) ผูวาราชการจังหวัดส่ังใหพนจากตําแหนง เมื่อไดสอบสวนแลวปรากฏวาบกพรอง
ในทางความประพฤติ 

วรรคสอง (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๓ เมื่อ ตําแหนงสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งวางลงเพราะครบวาระการ

ดํารงตําแหนง ใหมีการเลือกตั้งภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันท่ีครบวาระ 
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มาตรา ๑๔ เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งวางลงเพราะเหตุอื่นใด

นอกจากครบ วาระ ใหมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงท่ีวางภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีตําแหนงนั้น วางลง 
เวนแตวาระการดํารงตําแหนงท่ีเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันใหสภาตําบล ประกอบดวยสมาชิก
เทาท่ีมีอยู 

สมาชิกสภาตําบลผูซึ่งไดรับเลือกตั้งแทนนั้นใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ี
เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

  
มาตรา ๑๕ เมื่อ มีการยุบและรวมเขตหมูบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครอง

ทองท่ี ใหสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งของหมูบานเดิมท่ีถูกยุบหรือถูกรวมยัง คงเปนสมาชิกสภา
ตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งอยูตอไปจนกวาสมาชิกภาพจะส้ินสุด ลงตามมาตรา ๑๒ 

เมื่อ มีการแยกพ้ืนท่ีบางสวนของหมูบานใดข้ึนเปนหมูบานใหม ใหสมาชิกสภาตําบลซึ่ง
ไดรับเลือกตั้งของหมูบานเดิมยังคงเปนสมาชิกสภาตําบล ซึ่งไดรับเลือกตั้งอยูตอไป โดยใหสมาชิกสภา
ตําบลท่ีมีภูมิลําเนาอยูในหมูบานใด เปนสมาชิกสภาตําบลของหมูบานนั้นจนกวาสมาชิกภาพจะส้ินสุด
ลงตามมาตรา ๑๒ และใหนายอําเภอจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งใหครบ ตาม
จํานวนท่ีกฎหมายกําหนดท้ังหมูบานเดิมและหมูบานท่ีจัดตั้งข้ึนใหม เพ่ือเปนสมาชิกสภาตําบลท่ี
หมูบานนั้นตั้งอยูในเขต ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีประกาศตั้งหมูบานใหม และใหผูไดรับเลือกตั้งอยู
ในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของสมาชิก อื่นในตําบลนั้น เวนแตวาระการดํารงตําแหนงท่ีเหลืออยู
ไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันใหสภาตําบล ประกอบดวยสมาชิกเทาท่ีมีอยู 

วรรคสาม (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๖ สภาตําบลมกีํานันเปนประธานสภาตําบล และมรีองประธานสภาตําบลคน

หนึ่งซึ่งนายอําเภอแตงตั้งจากสมาชิกสภาตําบลตามมติของสภาตําบล 
รองประธานสภาตําบลมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีป 
รองประธานสภาตําบลพนจากตําแหนงกอนครบวาระการดํารงตําแหนงตามวรรคสอง 

เมื่อ 
(๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณีเชนนี้ใหถือวาพนจากตําแหนง

นับแตวันลาออก 
(๒) พนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบลตามมาตรา ๑๒ 
  
มาตรา ๑๗ ประธานสภาตําบลเปนผูเรียกประชุมสภาตําบล และมีหนาท่ีดําเนินการ

ประชุมใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
รอง ประธานสภาตําบลมีหนาท่ีกระทํากิจการแทนประธานสภาตําบลเมื่อประธานสภา

ตําบลไม อยูในท่ีประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได หรือตามท่ีประธานสภาตําบลมอบหมาย 



เมื่อประธานสภาตําบลและรองประธานสภาตําบลไมอยูในท่ีประชุมใหสมาชิกสภา
ตําบลท่ีมาประชุมเลือกกันเองเปนประธานในการประชุมคราวนั้น 

  
มาตรา ๑๘ ให มีการประชุมสภาตําบลไมนอยกวาเดือนละหนึ่งคร้ัง การประชุมตองมี

สมาชิกสภาตําบลมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก สภาตําบลท้ังหมดเทาท่ีมีอยูจึงจะเปน
องคประชุม 

การลงมติของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก เวนแตท่ีมีบัญญัติไวเปนอยางอื่นใน
พระราชบัญญัตินี ้

สมาชิก สภาตําบลคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันให
ประธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีก เสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

  
มาตรา ๑๙ สภา ตําบลมีเลขานุการสภาตําบลคนหนึ่งซึ่งแตงตั้งจากขาราชการท่ี

ปฏิบัติงานในตําบล นั้นหรือจากบุคคลอื่นท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ 
ใหนายอําเภอเปนผูแตงตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาตําบลตามมติของสภาตําบล 
  
มาตรา ๒๐ เลขานุการสภาตําบลมีหนาท่ีรับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุม

และงานอื่นใดตามท่ีสภาตําบลมอบหมาย 
  
มาตรา ๒๑ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสมาชิกสภาตําบลและ

เลขานุการสภาตําบลเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
  

สวนท่ี ๒ 
อํานาจหนาท่ีของสภาตําบล 

                    
  

มาตรา ๒๒ สภา ตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลตามแผนงานโครงการ และ
งบประมาณของสภาตําบล เสนอแนะสวนราชการในการบริหารราชการและพัฒนาตําบลปฏิบัติหนาท่ี
ของคณะ กรรมการตําบลตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ี และหนาท่ีอื่นตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 

  
มาตรา ๒๓ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย สภาตําบลอาจดําเนินกิจการภายในตําบล 

ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 



(๓) จัดใหมีและรักษาทางระบายน้ํา และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ําทางเดิน 
และท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

(๔) คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
(๕) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๖) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
  
มาตรา ๒๔ กํานัน ผูใหญบาน และแพทยประจําตําบลซึ่งปฏิบัติหนาท่ีตาม

พระราชบัญญัตินี้ตองไมเปนผูมี สวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญากับสภาตําบลท่ีตนดํารง
ตําแหนงหรือ ในกิจการท่ีกระทําใหแกสภาตําบลนั้น 

ใน กรณีท่ีกํานัน ผูใหญบาน หรือแพทยประจําตําบลกระทําการฝาฝนตามท่ีบัญญัติใน
วรรคหนึ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดส่ังใหบุคคลดังกลาวออกจากตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน หรือแพทย
ประจําตําบล แลวแตกรณี โดยใหถือวาเปนการใหออกจากตําแหนงเพราะบกพรองในทางความ
ประพฤติหรือความ สามารถไมเหมาะสมกับตําแหนงตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ี 

  
มาตรา ๒๕ ใน การปฏิบัติหนาท่ีของกํานันและผูใหญบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะ

ปกครองทอง ท่ีในสวนท่ีเกี่ยวกับกิจการใดท่ีกําหนดไวแลวในแผนพัฒนาตําบล ใหกํานันและผูใหญบาน
ดําเนินการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาตําบล 

  
มาตรา ๒๖ ใน การจัดทําโครงการหรือแผนงานของสวนราชการหรือหนวยงานใด ใน

พ้ืนท่ีตําบลใด ใหสวนราชการหรือหนวยงานนั้นคํานึงถึงแผนพัฒนาตําบลนั้นดวย 
  
มาตรา ๒๗ ใน การปฏิบัติหนาท่ีของสภาตําบล ใหประธานสภาตําบลเปนผูรับผิดชอบ

ดําเนินกิจการตามมติของสภาตําบล แตสภาตําบลอาจมอบหมายใหสมาชิกสภาตําบลผูอื่นดําเนิน
กิจการแทนเฉพาะกรณีได 

ใน การทํานิติกรรมของสภาตําบล ใหประธานสภาตําบล เลขานุการสภาตําบลและ
สมาชิกสภาตําบลอีกหนึ่งคนรวมกันมีอํานาจกระทําการแทนสภา ตําบล ท้ังนี้ ใหเปนไปตามระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทย 

  
มาตรา ๒๘ เมื่อ ไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด สภาตําบลอาจทํากิจการ

นอกเขตสภาตําบล หรือรวมกับสภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินอื่นเพ่ือทํากิจการรวมกันไดเมื่อได รับความยินยอมจากสภาตําบล 
องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ี
เกี่ยวของและกิจการนั้นเปนกิจการ ท่ีจําเปนตองทําและเปนการเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีอยูในอํานาจ
หนาท่ีของตน 

  



สวนท่ี ๓ 
รายไดและรายจายของสภาตําบล 

                    
  

มาตรา ๒๙ สภาตําบลมีรายไดซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดจัดสรรใหตามหลักเกณฑ
ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ดังตอไปนี้ 

(๑) ภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีปาย อากรการฆาสัตวและ
ผลประโยชนอื่นอันเกิดจากการฆาสัตวท่ีจัดเก็บไดในตําบลนั้น 

(๒) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนดไวท่ีจัดเก็บ
ไดในตําบลนั้น 

(๓) คาธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนันท่ีเก็บเพ่ิมข้ึนตาม
ขอบัญญัติจังหวัดในเขตตําบลนั้น 

(๔) ภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ท่ีองคการบริการสวนจังหวัดไดรับจัดสรร 
(๕) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับจัดสรร 
(๖) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือน ท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับ

จัดสรร 
  
มาตรา ๓๐ ทุกปงบประมาณใหรัฐบาลจัดสรรเงินใหแกสภาตําบลเปนเงินอุดหนุน 
  
มาตรา ๓๑ สภาตําบลอาจมีรายได ดังตอไปนี้ 
(๑) รายไดจากทรัพยสินของสภาตําบล 
(๒) รายไดจากสาธารณูปโภคของสภาตําบล 
(๓) เงินและทรัพยสินอื่นท่ีมีผูอุทิศให 
(๔) เงินอุดหนุนและรายไดอื่นตามท่ีรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให 
(๕) รายไดอื่นตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนดใหเปนของสภาตําบล 
  
มาตรา ๓๒ รายไดของสภาตําบล ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษี โดยตราเปนพระราช

กฤษฎีกา ตามประมวลรัษฎากร และไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 
  
มาตรา ๓๓ สภาตําบลอาจมีรายจาย ดังตอไปนี้ 
(๑) เงินเดือน 
(๒) คาจาง 
(๓) เงินคาตอบแทนอื่นๆ 
(๔) คาใชสอย 



(๕) คาวัสดุ 
(๖) คาครุภัณฑ 
(๗) คาท่ีดิน ส่ิงกอสราง และทรัพยสินอื่นๆ 
(๘) คาสาธารณูปโภค 
(๙) เงินอุดหนุนหนวยงานอื่น 
(๑๐) รายจายอื่ นใดตามขอผูก พัน หรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเ บียบของ

กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว 
  
มาตรา ๓๔ เงินคาตอบแทนประธานสภาตําบล รองประธานสภาตําบล สมาชิกสภา

ตําบลและเลขานุการสภาตําบล ใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
  
มาตรา ๓๕ งบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมของสภา

ตําบลใหจัดทําเปนขอบังคับตามระเบียบและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
ถา ในระหวางปงบประมาณใด รายจายซึ่งกําหนดไวในงบประมาณไมพอใชจาย

ประจําปนั้น หรือมีความจําเปนตองตั้งรายจายข้ึนใหมระหวางปงบประมาณใหจัดทําขอ บังคับ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 

เมื่อ สภาตําบลจัดทํารางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบังคับ
งบประมาณ รายจายเพ่ิมเติมเสร็จแลว ใหเสนอนายอําเภอเพ่ืออนุมัติ 

ถาขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปออกไมทันปใหม ใหใชขอบังคับงบประมาณ
รายจายประจําปกอนนั้นไปพลางกอน 

  
มาตรา ๓๖ ให กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบวาดวยการคลัง การงบประมาณ การ

รักษาทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน การจัดหาพัสดุและการจางเหมา 
กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานอื่นๆ ของสภาตําบล ใหสภา

ตําบลตองปฏิบัติดวยก็ได 
ใน การออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหคํานึงถึงลักษณะของพ้ืนท่ีจํานวน

ประชากร รายได ความคลองตัว และความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของสภาตําบลดวย 
  
มาตรา ๓๗ ใหกระทรวงมหาดไทยจัดใหมีการตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรือ

การเงินอื่นๆ ของสภาตําบล 
  

 
 
 
 



สวนท่ี ๔ 
การกํากับดูแลสภาตําบล 

                    
  

มาตรา ๓๘ นายอําเภอมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของสภาตําบลใหเปนไป
ตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของทางราชการ 

ใน กรณีท่ีปรากฏวาการดําเนินการของสภาตําบลเปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย กอ
หรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ หรือไมเปนไปตามระเบียบขอบังคับของทางราชการ 
นายอําเภอมีอํานาจยับยั้งการดําเนินการดังกลาวไวเปนการชั่วคราวไดและรายงาน ไปยังผูวาราชการ
จังหวัดเพ่ือวินิจฉัย 

ใน กรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดเห็นวาการดําเนินการของสภาตําบลไมชอบดวยกฎหมาย 
กอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ หรือไมเปนไปตามระเบียบขอบังคับของทางราชการ 
ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจส่ังการใหสภาตําบลระงับการดําเนินการดังกลาว 

ใน กรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดเห็นวาการดําเนินการของสภาตําบลเปนไปโดยชอบแลว 
ใหผูวาราชการจังหวัดส่ังเพิกถอนการยับยั้งของนายอําเภอ แตถานายอําเภอไมรายงานผูวาราชการ
จังหวัดภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี ยับยั้ง หรือผูวาราชการจังหวัดไมวินิจฉัยภายในสามสิบวันนับแต
วันท่ีไดรับเร่ือง ใหการยับยั้งของนายอําเภอและอํานาจส่ังการของผูวาราชการจังหวัดเปนอันส้ิน สุดลง
ตั้งแตวันท่ีครบกําหนดเวลาดังกลาว 

  
มาตรา ๓๙ หาก ปรากฏวาสภาตําบลกระทําการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือ

สวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาท่ี ผูวาราชการ
จังหวัดอาจส่ังยุบสภาตําบลไดตามคําเสนอแนะของนายอําเภอ และเมื่อผูวาราชการจังหวัดส่ังยุบสภา
ตําบลแลวใหสภาตําบลยังคงประกอบดวย สมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนงท้ังหมดจนกวาจะมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซึ่งได รับเลือกตั้งใหม 

ใน กรณีท่ีการยุบสภาตําบลตามวรรคหนึ่งเปนผลจากการกระทําของกํานัน ผูใหญบาน 
หรือแพทยประจําตําบล ซึ่งเปนสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนง หรือบุคคลดังกลาวไดรวมกระทําการ
ดวย ใหผูวาราชการจังหวัดส่ังใหบุคคลดังกลาวออกจากตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน หรือแพทยประจํา
ตําบล แลวแตกรณี โดยใหถือวาเปนการใหออกจากตําแหนงเพราะบกพรองในทางความประพฤติหรือ
ความ สามารถไมเหมาะสมกับตําแหนงตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ี และถาสมาชิกสภา
ตําบลโดยตําแหนงเหลืออยูไมถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาตําบลโดย ตําแหนงท้ังหมด ใหผูวาราชการ
จังหวัดแตงตั้งบุคคลตามจํานวนท่ีเห็นสมควรเขารวมปฏิบัติ หนาท่ีกับสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนงท่ี
เหลืออยูจนกวาจะมีการเลือกตั้งกํานัน ผูใหญบาน หรือแพทยประจําตําบลและสมาชิกสภาตําบลซึ่ง
ไดรับเลือกตั้งใหม 

  
 
 



หมวด ๒ 
องคการบริหารสวนตําบล 

                    
  

มาตรา ๔๐ สภาตําบลท่ีมีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณท่ีลวงมา
ติดตอกันสามป เฉล่ียไมต่ํากวาปละหนึ่งแสนหาหมื่นบาท หรือตามเกณฑรายไดเฉล่ียในวรรคสอง 
อาจจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลได โดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทยและใหประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ในประกาศนั้นใหระบุชื่อและเขตขององคการบริหารสวนตําบลไวดวย 

การเปล่ียนแปลงเกณฑรายไดเฉล่ียของสภาตําบลตามวรรคหนึ่งใหทําเปนประกาศของ
กระทรวงมหาดไทยและใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา ๔๑ สภา ตําบลท่ีไดจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา ๔๐ ใหพน

จากสภาพแหงสภาตําบลนับแตวันท่ีไดประกาศจัดตั้งข้ึนเปนองคการบริหารสวนตําบลเปนตนไป 
บรรดางบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี้ และเจาหนาท่ีของสภาตําบล

ตามวรรคหนึ่ง ใหโอนไปเปนขององคการบริหารสวนตําบล 
  
มาตรา ๔๑ ทวิ สภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลอาจรวมกับองคการบริหาร

สวนตําบลท่ีมีเขตติดตอกันภายในเขตอําเภอเดียวกันไดตามเจตนารมณของประชาชนในเขตตําบลนั้น 
โดยใหนํามาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๔๑ ตรี สภา ตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลอาจรวมกับหนวยการบริหาร

ราชการสวนทองถ่ิน อื่นท่ีมีเขตติดตอกันภายในเขตอําเภอเดียวกันไดตามเจตนารมณของประชาชนใน
เขต ตําบลนั้น โดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย และใหกําหนดเขตใหมของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ินไวในประกาศกระทรวง มหาดไทยดวย 

ใหนํามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับกับการรวมตาม
วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม 

  
มาตรา ๔๑ จัตวา ให กระทรวงมหาดไทยดําเนินการประกาศยุบสภาตําบลท้ังหมดและ

องคการบริหารสวนตําบลใด ท่ีมีจํานวนประชากรไมถึงสองพันคน โดยใหรวมพ้ืนท่ีเขากับองคการ
บริหารสวนตําบลอื่นหรือหนวยการบริหารราชการ สวนทองถ่ินท่ีมีเขตติดตอกันภายในเขตอําเภอ
เดียวกันภายในเกาสิบวันนับแต วันท่ีมีเหตุดังกลาว 

การรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินใดตาม
วรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนในเขตตําบลนั้น 

การสํารวจเจตนารมณของประชาชนตามวรรคสอง ใหเปนไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด 



องคการบริหารสวนตําบลใดมีจํานวนประชากรไมถึงสองพันคนแตมีสภาพพ้ืนท่ีเปน
เกาะหรือ โดยสภาพทางภูมิศาสตรไมสามารถติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการ 
บริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีจะไปรวมไดโดยสะดวก กระทรวงมหาดไทยจะไมดําเนินการตามวรรคหนึง่
กับองคการบริหารสวนตําบลนั้นก็ ได 

ใหนํามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับกับการยุบและ
รวมตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๔๑ เบญจ สภา ตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลอาจแยกพ้ืนท่ีบางสวนไป

รวมกับองคการบริหาร สวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินอื่น หรือรับพ้ืนท่ีบางสวน
ของสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการ บริหารราชการสวนทองถ่ินอื่นมารวมดวย
ได โดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย และใหกําหนดเขตใหมของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถ่ินไวในประกาศกระทรวงมหาดไทยดวย 

การ สํารวจเจตนารมณเกี่ยวกับการรวม ยุบรวม รับรวม และแยกพ้ืนท่ีในเขตสภา
ตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหาร ราชการสวนทองถ่ินตามวรรคหนึ่งใหเปนไป
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

การ โอนงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิเรียกรอง หนี้ เจาหนาท่ีของสภาตําบล หรือ
พนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล ใหสภาตําบลหรือหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ินผูโอนและผูรับโอนตกลงกัน ในกรณีท่ีตกลงกันไมไดใหเปนไปตามท่ีผูวาราชการ
จังหวัดประกาศกําหนด 

  
มาตรา ๔๑ ฉ ในกรณีท่ีมีการดําเนินการตามมาตรา ๔๑ ทวิ มาตรา ๔๑ ตรี มาตรา 

๔๑ จัตวา หรือมาตรา ๔๑ เบญจ และเปนเหตุใหตองเพ่ิมจํานวนสมาชิกสภาของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน ใหดําเนินการเลือกตั้งเพ่ือใหมีสมาชิกครบจํานวนตามท่ีกฎหมายกําหนด และใหผู
ไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของสมาชิก อื่นในหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถ่ินนั้น เวนแตวาระการดํารงตําแหนงท่ีเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันใหสมาชิก ของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถ่ินนั้นประกอบดวยสมาชิกเทาท่ีมีอยู 

  
มาตรา ๔๒ ภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการเทศบาล อาจจัดตั้งองคการบริหาร

สวนตําบลข้ึนเปนเทศบาลไดโดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
องคการ บริหารสวนตําบลท่ีไดจัดตั้งเปนเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ใหพนจากสภาพแหง

องคการบริหารสวนตําบล รวมท้ังใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลส้ินสุดลง 
และนายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงนับแตวันท่ีไดมีประกาศกระทรวง มหาดไทยจัดตั้ง
ข้ึนเปนเทศบาลเปนตนไป 

บรรดา งบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี้ พนักงานสวนตําบลและ
ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่ง ใหโอนไปเปนของเทศบาลท่ีจัดตั้งข้ึนนั้น 



บรรดา ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลท่ีไดใชบังคับในเร่ืองใดอยูกอนแลวให 
ยังคงใชบังคับไดตอไปเปนการชั่วคราว จนกวาจะไดมีการตราเทศบัญญัติในเร่ืองนั้นข้ึนใหม 

  
มาตรา ๔๓ องคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการบริหาร

สวนทองถ่ิน 
  
มาตรา ๔๔ องคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสภาองคการบริหารสวนตําบล

และนายกองคการบริหารสวนตําบล 
  

สวนท่ี ๑ 
สภาองคการบริหารสวนตําบล 

                    
  

มาตรา ๔๕ สภาองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลจํานวนหมูบานละสองคน ซึ่งเลือกตั้งข้ึนโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละหมูบานในเขต
องคการ บริหารสวนตําบลนั้น 

ใน กรณีท่ีเขตองคการบริหารสวนตําบลใดมีเพียงหนึ่งหมูบานใหสภาองคการบริหาร 
สวนตําบลนั้นประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหกคน และในกรณีท่ีเขต
องคการบริหารสวนตําบลใดมีเพียงสองหมูบานใหสภาองคการ บริหารสวนตําบลนั้นประกอบดวย
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหมูบานละสามคน 

หลักเกณฑและวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

อายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลมีกําหนดคราวละส่ีปนับแตวันเลือกตั้ง 
  
มาตรา ๔๖ สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเปนแนวทางในการ

บริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล 
(๒) พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล ราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 
(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตาม

กฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทาง
ราชการ 

  
มาตรา ๔๗ ผู มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตองมีคุณสมบัติและ

ไมมี ลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร ทองถ่ิน 



ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใชบังคับกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๔๗ ทวิ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตอง

มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
(๑) มีชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรในหมูบานของตําบล

ท่ี สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 
(๒) ไมเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบล สมาชิก

สภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน หรือท่ีปรึกษาหรือ
เลขานุการของผูบริหารทองถ่ิน เพราะเหตุท่ีมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการ
ท่ี กระทํากับสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

(๓) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามประการอื่นตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

  
มาตรา ๔๗ ตรี สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลส้ินสุดลงเมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือมีการยุบสภาองคการ

บริหารสวนตําบล 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ 
(๔) ขาดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลสามคร้ังติดตอกันโดยไมมีเหตุอัน

สมควร 
(๕) มิไดอยูประจําในหมูบานท่ีไดรับเลือกตั้งเปนระยะเวลาติดตอกันเกินหกเดือน 
(๖) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาท่ีองคการบริหาร สวน

ตําบลนั้นเปนคูสัญญาหรือในกิจการท่ีกระทําใหแกองคการบริหารสวนตําบล นั้นหรือท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลนั้นจะกระทํา 

(๗) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๗ ทวิ 
(๘) สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติใหพนจากตําแหนง โดยเห็นวามีความ

ประพฤติในทางท่ีจะนํามาซึ่งความเส่ือมเสียหรือกอความไมสงบ เรียบรอยแกองคการบริหารสวนตําบล
หรือกระทําการอันเส่ือมเสียประโยชนของสภา องคการบริหารสวนตําบล โดยมีสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ท้ังหมดเทาท่ีมีอยูเขาชื่อเสนอใหสภา องคการบริการสวนตําบลพิจารณา และมติดังกลาวตองมีคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนสมาชิกสภา องคการบริหารสวนตําบลท้ังหมดเทาท่ีมีอยู ท้ังนี้ ถา
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูนั้นมิไดอุทธรณหรือโตแยงมติของสภา องคการบริหารสวน
ตําบลภายในกําหนดเวลาอุทธรณหรือโตแยงใหสมาชิกสภาพส้ินสุดลงนับแตวันท่ีครบระยะเวลาอุทธรณ
หรือโตแยงดังกลาว 



ใน กรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูใดส้ินสุดลงตาม (๘) 
ผูนั้นอาจอุทธรณหรือโตแยงมติของสภาองคการบริหารสวนตําบลไปยังนายอําเภอ ไดภายในสิบหาวัน
นับแตวันท่ีรับทราบมติของสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยระบุขออุทธรณหรือขอโตแยงและ
ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายประกอบดวย และใหนายอาํเภอสอบสวนและวินิจฉัยใหเสร็จส้ินภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีได รับคําอุทธรณหรือโตแยง คําวนิิจฉยัของนายอําเภอใหเปนท่ีสุด 

(๙) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนตาํบลใดมีจํานวนไมนอยกวา 
สามในส่ีของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียง เห็นวาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ผูใดไมสมควรดํารงตําแหนงตอไปตาม กฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหาร ทองถ่ิน 

เมื่อ มีขอสงสัยเกี่ยวกับสมาชกิภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูใดส้ิน 
สุดลงตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ใหนายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินจิฉยัของ
นายอําเภอใหเปนท่ีสุด 

ในกรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลส้ินสุดลงตาม (๙) 
พรอมกันท้ังหมด ใหถือวาเปนการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 

  
มาตรา ๔๘ สภา องคการบริหารสวนตําบลมปีระธานสภาและรองประธานสภาคน

หนึ่งซึ่งเลือกจากสมาชิก สภาองคการบริหารสวนตําบล ใหนายอําเภอแตงตัง้ประธานและรอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมติของ สภาองคการบริหารสวนตําบล 

  
มาตรา ๔๙ ประธาน สภาและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลดํารง

ตําแหนงจนครบอายุของสภาองคการ บริหารสวนตําบลหรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  
มาตรา ๕๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๔๙ ประธานสภาองคการบริหาร

สวนตําบลและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเมือ่ 
(๑) ลาออก โดยยืน่หนังสือลาออกตอนายอําเภอ 
(๒) ส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
(๓) ผูวาราชการจังหวดัส่ังใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๙๒ 
ผู ซึ่งผูวาราชการจงัหวัดส่ังใหพนจากตําแหนงตาม (๓) จะดํารงตําแหนงประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบล หรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกไมได ตลอดอายุของสภา
องคการบริหารสวนตําบลนั้น 

  
มาตรา ๕๑ เมื่อ ตําแหนงประธานหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลวาง

ลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากครบวาระ ใหมีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแทนตําแหนงท่ี วางภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวางลงและใหผูซึ่งไดรับเลือก แทนนั้น
อยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ีเหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 



  
มาตรา ๕๒ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีดําเนินการประชุมและ

ดําเนินกจิการอื่นใหเปนไปตามขอบังคับการประชมุท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
รอง ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีชวยประธานสภาองคการบริหาร

สวน ตําบลปฎิบัติการตามหนาท่ี และกระทํากจิการตามท่ีประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
มอบหมาย 

ใน กรณีท่ีไมมีประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือประธานสภาองคการบริหาร
สวน ตําบลไมอยูหรือไมสามารถปฎิบัติหนาท่ีไดหรือไมปฎิบัติหนาท่ี ใหรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลปฏิบัติหนาท่ีแทน 

ใน การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลคร้ังใด ถาไมมีผูปฏิบัติหนาท่ีประธานใน
ท่ีประชุม ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีมาประชุมเลือกกันเองเพ่ือทําหนาท่ี ประธานในท่ี
ประชุมสําหรับการประชุมในคร้ังนั้น 

ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลคร้ังใด ถาผูทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุม
ส่ังปดประชุมกอนหมดระเบียบวาระการประชุม แตมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลอยูในท่ี
ประชุมครบองคประชุมและสมาชกิสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนไมนอยกวากึง่หนึ่งของสมาชกิ
สภาองคการ บริหารสวนตําบลเทาท่ีมีอยูในท่ีประชุมเสนอใหเปดประชุม ใหดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมนั้นตอไปจนกวาจะหมดระเบียบวาระ การประชุมหรือสภาองคการบริหารสวน
ตําบลจะไดมีมติใหปดประชุม และใหนําความในวรรคสามและวรรคส่ีมาใชบังคับกับกรณีดังกลาว 

  
มาตรา ๕๓ ใน ปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแลวแตสภา

องคการบริหาร สวนตําบลจะกําหนด แตตองไมเกินส่ีสมัย วันเร่ิมสมยัประชมุสามัญประจําปใหสภา
องคการบริหารสวนตําบลกําหนด 

นาย อําเภอตองกําหนดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการประชุม
สภาองคการ บริหารสวนตําบลคร้ังแรกภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตัง้สมาชิก สภา
องคการบริหารสวนตําบล และใหท่ีประชุมเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและรอง
ประธานสภาองคการ บริหารสวนตําบล 

กรณี ท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลไมอาจจัดใหมีการประชุมคร้ังแรกไดตาม
กําหนด เวลาในวรรคสอง หรือมีการประชุมแตไมอาจเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลได 
นายอําเภออาจเสนอผูวาราชการจังหวดัใหมีคําส่ังยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 

สมัยประชุมสามัญสมยัหนึ่งๆ ใหมีกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไป
อีกจะตองไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ 

  
มาตรา ๕๔ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูเรียกประชุมสภาองคการ

บริหารสวนตําบลตามสมัยประชมุ และเปนผูเปดหรือปดประชุม 



ใน กรณีท่ียังไมมีประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลไมเรียกประชุมตามกฎหมาย ใหนายอาํเภอเปนผูเรียกประชุม และเปนผูเปดหรือปด
ประชุม 

  
มาตรา ๕๕ นอก จากสมยัประชมุสามัญแลว เมื่อเห็นวาเปนการจําเปนเพ่ือประโยชน

ขององคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล 
หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึง่ของจํานวน สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลท้ังหมดเทาท่ีมีอยู อาจทําคํารองยืน่ตอนายอําเภอขอเปดประชุมวิสามัญ ถา
เห็นสมควรใหนายอําเภอเรียกประชมุวิสามัญได 

สมัยประชุมวิสามัญใหกําหนดไมเกินสิบหาวนั แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตอง
ไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ 

  
มาตรา ๕๖ การ ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตองมีสมาชกิสภาองคการ

บริหารสวนตําบลมา ประชุมไมนอยกวากึง่หนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ท้ังหมด เทาท่ีมีอยูจึงจะเปนองคประชมุ 

ใหนําบทบัญญัติตามมาตรา ๑๘ วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับกับการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลดวยโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๕๖/๑ ใน ท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบลมีสิทธิตั้งกระทูถามนายกองคการบริหารสวน ตําบลหรือรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ในเร่ืองใดอันเกี่ยวกับงานในหนาท่ี ได 

  
มาตรา ๕๗ ให สภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกปลัดองคการบริหารสวนตําบล

หรือสมาชิกสภา องคการบริหารสวนตําบลคนหนึง่เปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยมี
หนาท่ีรับผิดชอบงานธุรการและจดัการประชมุและงานอืน่ใดตามท่ีประธานสภา องคการบริหารสวน
ตําบลมอบหมาย ท้ังนี ้ใหคํานึงถึงความรูความสามารถอันจะเปนประโยชนตอสภาองคการบริหารสวน
ตําบล 

เลขานุการ สภาองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเมื่อครบอายุของสภา
องคการบริหารสวน ตําบล หรือเมื่อมีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือสภาองคการบริหาร
สวนตําบลมีมติใหพนจากตําแหนง 

  
 
 
 
 



สวนท่ี ๒ 
นายกองคการบริหารสวนตําบล 

 
  

มาตรา ๕๘ ให องคการบริหารสวนตําบลมีนายกองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่งซึ่ง
มาจากการเลือก ตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชกิสภาทองถ่ินหรือผู 
บริหารทองถ่ิน 

  
มาตรา ๕๘/๑ บุคคล ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตัง้เปนนายกองคการบริหารสวนตําบล

ตองมคีุณสมบัต ิและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชกิสภาทองถ่ินหรือ 
ผูบริหารทองถ่ิน และตองมีคุณสมบัตแิละไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนีด้วย 

(๑) มีอายไุมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตัง้ 
(๒) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือเคยเปน

สมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา 
(๓) ไมเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบล สมาชิก

สภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ินหรือเลขานุการหรือท่ี
ปรึกษาของผูบริหารทองถ่ิน เพราะเหตุท่ีมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือ
กิจการท่ี กระทํากับองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

  
มาตรา ๕๘/๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดํารงตําแหนงนับตั้งแตวันเลือกตัง้

และมีระยะการดํารงตําแหนงคราวละส่ีปนับแตวันเลือกตั้ง 
มาตรา ๕๘/๓ นายก องคการบริหารสวนตําบลอาจแตงตั้งรองนายกองคการบริหาร

สวนตําบลซึ่งมิใชสมาชกิสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการของ 
องคการบริหารสวนตําบลตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายไดไมเกินสองคน และอาจ
แตงตั้งเลขานกุารนายกองคการบริหารสวนตําบลคนหนึง่ซึ่งมิไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหรือเจาหนาท่ีของรัฐได 

  
มาตรา ๕๘/๔ รองนายกองคการบริหารสวนตําบลตองมีคณุสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามตามมาตรา ๕๘/๑ 
  
มาตรา ๕๘/๕ กอน นายกองคการบริหารสวนตําบลเขารับหนาท่ี ใหประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบลเรียกประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบลแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยไมมกีารลงมติ ท้ังนี ้ภายในสามสิบวันนับแต
วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล 



กรณี ท่ีไมมีผูดํารงตาํแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและรอง
ประธานสภา องคการบริหารสวนตําบลหรือสภาองคการบริหารสวนตําบลถูกยุบตามมาตรา ๕๓ หาก
มีกรณีท่ีสําคัญและจําเปนเรงดวนซึง่ปลอยใหเนิน่ชาไปจะกระทบตอ ประโยชนสําคัญของราชการ
หรือราษฎร นายกองคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการไปพลางกอนเทาท่ีจําเปนกไ็ด เม่ือไดมีการ
เลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแลว ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเรียก
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแถลงนโยบายโดยไมมีการ
ลงมติภายในสิบหา วันนับแตวันท่ีมีการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 

การ ประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหกระทําโดย
เปดเผย โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลตองจัดทํานโยบายเปนลายลักษณอักษรแจกให สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลทุกคนท่ีมาประชมุดวย 

หาก นายกองคการบริหารสวนตําบลไมสามารถแถลงนโยบายตอสภาองคการ
บริหารสวนตําบล ได ใหนายอําเภอแจงใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํานโยบายแจงเปน
หนังสือสง ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยใหนําวิธีการแจงคําส่ังทาง
ปกครองเปนหนงัสือตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัต ิราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลมในกรณี
เชนนี้ใหถือวานายกองคการ บริหารสวนตําบลไดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบลแลว 

ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนประจําทุกป 

คํา แถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลและรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงาน ตามนโยบาย ใหประกาศไวโดยเปดเผย ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลดวย 

  
มาตรา ๕๘/๖ นายก องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

หรือผูซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย มีสิทธิเขาประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลและ
มีสิทธิแถลงขอเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาท่ีของตนตอท่ีประชุม แตไมมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  
มาตรา ๕๘/๗ สมาชิก สภาองคการบริหารสวนตําบลจาํนวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม

ของจํานวนสมาชิกสภา องคการบริหารสวนตําบลท้ังหมดเทาท่ีมีอยู มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปด
อภิปรายท่ัวไปในท่ีประชุมสภาองคการบริหาร สวนตําบล เพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแถลง
ขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นใน ปญหาเกีย่วกับการบริหารองคการบริหารสวนตําบลโดยไมมกีาร
ลงมต ิ

ญัตต ิตามวรรคหนึง่ ใหยื่นตอประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและให
ประธานสภาองคการบริหารสวน ตําบลกําหนดวนัสําหรับการอภิปรายท่ัวไปซึ่งตองไมเร็วกวาหาวันและ
ไมชากวา สิบหาวันนับแตวนัท่ีไดรับญัตต ิแลวแจงใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ 

การขอเปดอภิปรายท่ัวไปตามมาตรานี ้จะทําไดคร้ังเดยีวในสมัยประชุมสามัญสมยัหนึ่ง 
  



มาตรา ๕๙ นายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้
(๑) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ

องคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 

(๒) ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเกีย่วกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล 
(๓) แตงตัง้และถอดถอนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการนายก

องคการบริหารสวนตําบล 
(๔) วางระเบียบเพ่ือใหงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอย 
(๕) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบล 
(๖) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีบัญญัตไิวในพระราชบัญญัตนิี้และกฎหมายอื่น 
  
มาตรา ๖๐ ให นายกองคการบริหารสวนตําบลควบคุมและรับผดิชอบในการบริหาร

ราชการขององคการ บริหารสวนตําบลตามกฎหมาย และเปนผูบังคับบัญชาของพนกังานสวนตําบลและ
ลูกจางขององคการบริหารสวน ตําบล 

อํานาจหนาท่ีในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ใหเปนไปตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย 

ใน กรณีท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไมอาจปฏิบัตหินาท่ีได ใหรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลตามลําดับท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งไวเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมี
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล
เปนผูรักษาราชการแทน 

ใน กรณีท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด แตงตั้งใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลเปนกรรมการหรือใหมีอาํนาจหนาท่ี อยางใด ใหผูรักษาราชการแทนทํา
หนาท่ีกรรมการหรือมีอํานาจหนาท่ีเชนเดยีวกับนายก องคการบริหารสวนตําบลในระหวางรักษา
ราชการแทนดวย 

อํานาจ ในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัต ิหรือการปฏิบัติราชการท่ีนายกองคการ
บริหารสวนตําบลจะพึงปฏิบัติหรือดาํเนิน การตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือ
คําส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ัง
นั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้น ไมไดกําหนดในเร่ืองการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น นายก
องคการบริหารสวนตําบลอาจมอบอํานาจโดยทําเปนหนงัสือใหรองนายกองคการ บริหารสวนตําบล
เปนผูปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลก็ได แตถามอบใหปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลหรือรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติราชการแทน ใหทําเปนคําส่ังและประกาศให
ประชาชนทราบ 

การ ปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหา ตองกระทํา
ภายใตการกํากับดูแลและกรอบนโยบายท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบล กําหนดไว 

  



มาตรา ๖๐/๑ ให มีปลัดองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาพนกังาน
สวนตําบลและ ลูกจางองคการบริหารสวนตําบลรองจากนายกองคการบริหารสวนตําบลและรับผิดชอบ 
ควบคมุดูแลราชการประจําขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบายและม ีอํานาจหนาท่ีอื่น
ตามท่ีมีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบล มอบหมาย 

  
มาตรา ๖๑ (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๖๒ (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๖๓ (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๖๔ นายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๕๘/๑ 
(๕) กระทําการฝาฝนมาตรา ๖๔/๒ 
(๖) ผูวาราชการจงัหวัดส่ังใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคหา หรือมาตรา 

๙๒ 
(๗) ถูกจําคกุโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคกุ 
(๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนตาํบลมีจํานวนไมนอยกวาสาม 

ในส่ีของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตัง้ท่ีมาลงคะแนนเสียงเห็นวานายกองคการ บริหารสวนตําบลไมสมควร
ดํารงตําแหนงตอไปตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียง เพ่ือถอดถอนสมาชกิสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน 

เมื่อ มีขอสงสัยเกี่ยวกับความเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลส้ินสุดลงตาม (๔) 
หรือ (๕) ใหนายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของนายอําเภอใหเปนท่ีสุด 

ใน ระหวางท่ีไมมีนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ปฏิบัติหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบล เทาท่ีจําเปนไดเปนการชั่วคราวจนถึงวนัประกาศผล
การเลือกตั้งนายกองคการ บริหารสวนตําบล 

  
มาตรา ๖๔/๑ รองนายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) นายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนง 
(๒) นายกองคการบริหารสวนตําบลมีคําส่ังใหพนจากตําแหนง 
(๓) ตาย 



(๔) ลาออก โดยยืน่หนังสือลาออกตอนายกองคการบริหารสวนตําบล 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๕๘/๔ 
(๖) กระทําการฝาฝนมาตรา ๖๔/๒ 
(๗) ถูกจําคกุโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคกุ 
(๘) ผูวาราชการจังหวัดส่ังใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๙๒ 
ใหนําความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใชบังคับกับการพนจากตําแหนง

ของเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลดวยโดยอนุโลม 
ใหนําความในวรรคสองของมาตรา ๖๔ มาใชบังคับกับกรณีรองนายกองคการบริหาร

สวนตําบลและเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลดวยโดยอนุโลม 
  
มาตรา ๖๔/๒ นายก องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ตองไมกระทําการอยางใดอยางหนึง่ดังตอไปนี ้
(๑) ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีอื่นใดในสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกจิ เวนแตตําแหนงท่ีดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
(๒) รับเงินหรือประโยชนใดๆ เปนพิเศษจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกจินอกเหนือไปจากท่ีสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกจิ
การงานตามปกต ิ

(๓) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาท่ีองคการบริหาร สวน
ตําบลนั้นเปนคูสัญญาหรือในกจิการท่ีกระทําใหแกองคการบริหารสวนตําบล นั้น หรือท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลนั้นจะกระทํา 

บท บัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับกับกรณีท่ีบุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่งไดรับ เบ้ียหวัด 
บําเหน็จบํานาญ หรือเงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษะเดยีวกันและมิใหใชบังคับกับกรณี
ท่ีบุคคลดังกลาวตาม วรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนคาเบ้ียประชุมหรือเงินอื่นใดเนื่องจากการดํารง 
ตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแทนราษฏร วุฒิสภา สภาองคการบริหารสวนตําบล หรือสภา
ทองถ่ินอื่น หรือกรรมการท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหเปนโดยตําแหนง 

  
มาตรา ๖๕ ใน การปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล และพนกังานสวนตําบล เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ให นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล และพนักงานสวนตาํบลซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้ง มีอํานาจ
เปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลไดตามระเบียบ และวิธีการท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

เมื่อ ไดชําระคาปรับตามท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวนัท่ีมีการเปรียบ 
เทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 



  
สวนท่ี ๓ 

อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
 

  
มาตรา ๖๖ องคการบริหารสวนตาํบลมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดาน

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
  
มาตรา ๖๗ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีตองทําใน

เขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี ้
(๑) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล 
(๓) ปองกันโรคและระงับโรคตดิตอ 
(๔) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๕) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(๖) สงเสริมการพัฒนาสตรี เดก็ เยาวชน ผูสูงอาย ุและผูพิการ 
(๗) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 
(๘) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ

ทองถ่ิน 
(๙) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรือบุคลากร

ใหตามความจําเปนและสมควร 
  
มาตรา ๖๘ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากจิการใน

เขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี ้
(๑) ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 
(๓) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
(๔) ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
(๕) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
(๖) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(๗) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๘) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดนิ 
(๙) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 



(๑๐) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 
(๑๑) กจิการเกี่ยวกับการพาณิชย 
(๑๒) การทองเท่ียว 
(๑๓) การผังเมือง 
  
มาตรา ๖๙ อํานาจ หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ 

และมาตรา ๖๘ นัน้ ไมเปนการตัดอํานาจหนาท่ีของกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการหรือหนวยงาน
ของรัฐ ในอนัท่ีจะดําเนินกจิการใดๆ เพ่ือประโยชนของประชาชนในตําบล แตตองแจงใหองคการบริหาร
สวนตําบลทราบลวงหนาตามสมควรในกรณีนี้หาก องคการบริหารสวนตําบลมีความเห็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินกจิการดงักลาว ใหกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการ หรือหนวยงานของรัฐ นําความเห็นของ
องคการบริหารสวนตําบลไปประกอบการพิจารณาดําเนนิกิจการนั้นดวย 

  
มาตรา ๖๙/๑ การ ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตอง

เปนไปเพ่ือประโยชน สุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ีและใหคํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน ตําบล การจดัทํางบประมาณ การ
จัดซือ้จดัจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี ้ให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑ และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด 

  
มาตรา ๗๐ เพ่ือ ประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ใหองคการบริหาร

สวนตําบลม ีสิทธิไดรับทราบขอมูลและขาวสารจากทางราชการในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการดําเนิน กิจการ
ของทางราชการในตําบล เวนแตขอมูลหรือขาวสารท่ีทางราชการถือวาเปนความลับเกีย่วกับการรักษา 
ความมัน่คงแหงชาต ิ

  
มาตรา ๗๑ องคการ บริหารสวนตําบลอาจออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล

เพ่ือใชบังคับในเขต องคการบริหารสวนตําบลไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงตอกฎหมายเพ่ือปฏิบัตกิารให 
เปนไปตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหองคการบริหาร
สวนตําบลออกขอบัญญัติหรือใหม ีอํานาจออกขอบัญญัต ิในการนีจ้ะกําหนดคาธรรมเนยีมท่ีจะเรียก
เก็บและกําหนดโทษปรับผูฝาฝนดวยก ็ได แตมิใหกําหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เวนแตจะมี
กฎหมายบัญญัตไิวเปนอยางอื่น 

รางขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลจะเสนอไดก็แตโดยนายกองคการบริหารสวน 
ตําบลหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือราษฎรในเขตองคการบริหารสวนตําบลตาม
กฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอขอ บัญญัติทองถ่ิน 



เมื่อ สภาองคการบริหารสวนตําบลและนายอําเภอใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่งแลว ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลลงชื่อและประกาศเปน
ขอบัญญัติองคการบริหาร สวนตําบลตอไป 

ใน กรณีท่ีนายอําเภอไมเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลใด ให
สงคืนสภาองคการบริหารสวนตําบลภายในสิบหาวันนบัแตวันท่ีนายอําเภอได รับรางขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลดงักลาวเพ่ือใหสภาองคการบริหาร สวนตําบลพิจารณาทบทวนราง
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนั้นใหม หากนายอําเภอไมสงรางขอบัญญัตอิงคการบริหารสวน
ตําบลคืนสภาองคการบริหาร สวนตําบลภายในสิบหาวนันับแตวนัท่ีนายอําเภอไดรับรางขอบัญญัติ
องคการ บริหารสวนตําบลดังกลาว ใหถือวานายอําเภอเห็นชอบกับรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบลนั้น 

เมื่อ สภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาทบทวนรางขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบล ตามวรรคส่ีแลว มีมติยืนยนัตามรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเดิมดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมดเทาท่ีม ีอยู ให
นายกองคการบริหารสวนตําบลลงชื่อและประกาศเปนขอบัญญัติองคการบริหาร สวนตําบลไดโดยไม
ตองขอความเห็นชอบจากนายอําเภอ แตถาสภาองคการบริหารสวนตําบลไมยืนยนัภายในสามสิบวัน
นับแตวันท่ีไดรับรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคืนจากนายอําเภอหรือยืนยันดวยคะแนนเสียง
นอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมดเทา ท่ีมีอยู ใหราง
ขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลนั้นเปนอนัตกไป 

  
มาตรา ๗๒ การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย

วาดวยการนั้น 
เพ่ือ ประโยชนแกกิจการขององคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลอาจ

ขอใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ หรือหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน ไปดํารงตําแหนงหรือปฏิบัตกิิจการขององคการบริหารสวนตําบลเปนการ
ชั่วคราวได โดยไมขาดจากตนสังกัดเดมิ ท้ังนี ้ใหผูวาราชการจังหวดัเปนผูมีอํานาจอนญุาตไดตามความ
จําเปน และในกรณีท่ีเปนขาราชการซึ่งไมอยูในอํานาจของผูวาราชการจังหวัด ใหกระทรวงมหาดไทยทํา
ความตกลงกับหนวยงานตนสังกัดกอนแตงตัง้ 

  
มาตรา ๗๓ องคการ บริหารสวนตําบลอาจทํากิจการนอกเขตองคการบริหารสวน

ตําบล หรือรวมกับสภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิน่อืน่ เพ่ือกระทํากิจการรวมกนัได ท้ังนี้ เมื่อไดรับความยินยอมจากสภาตําบล 
องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ี
เกี่ยวของ และกจิการนัน้เปนกจิการท่ีจําเปนตองทําและเปนการเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ี อยูในอํานาจ
หนาท่ีของตน 

  



สวนท่ี ๔ 
รายไดและรายจายขององคการบริหารสวนตําบล 

 
  

มาตรา ๗๔ ภาษ ีบํารุงทองท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีปาย อากรการฆาสัตวและ
คาธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชนอืน่อันเกิดจากการฆาสัตว ท้ังนี้ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลใด
เมื่อไดมีการจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบลนั้น 

ใน การจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ีและภาษีโรงเรือนและท่ีดนิขององคการบริหารสวน 
ตําบลตามวรรคหนึ่ง ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาท่ีเชนเดยีวกับอํานาจและ
หนาท่ี ของนายกเทศมนตรีตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองท่ีและกฎหมายวาดวยภาษีโรง เรือนและ
ท่ีดิน เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น ท้ังนี ้องคการบริหารสวนตําบลอาจมอบอํานาจและ
หนาท่ีดังกลาวใหหนวยงานอื่นของรัฐ ดําเนินการแทนกไ็ด และใหหักคาใชจายไดตามท่ีกําหนดใน
มาตรา ๘๑ 

  
มาตรา ๗๕ ภาษี และคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือนท่ีจัดเก็บไดในจังหวดัใด ให

จัดสรรใหแกองคการบริหารสวนตําบลตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีบัญญัตไิว ในกฎหมายวาดวยการนั้น 
  
มาตรา ๗๖ องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจออกขอบัญญัตอิงคการบริหารสวน

ตําบลเพ่ือเก็บภาษีอากร และคาธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนไมเกนิรอยละสิบของภาษีอากรและคาธรรมเนียม
ประเภท ใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท ดังตอไปนี ้

(๑) ภาษธุีรกิจเฉพาะตามประมวลกฎหมายรัษฎากรซึ่งสถานประกอบการตั้งอยูใน
องคการบริหารสวนตําบล 

(๒) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุราซึ่งรานขายสุราตั้งอยูใน
องคการบริหารสวนตําบล 

(๓) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนนัตามกฎหมายวาดวยการพนันซึ่ง
สถานท่ีเลนการพนันอยูในองคการบริหารสวนตําบล 

การเสียภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทใหปดท้ิง 
ภาษีอากรและคาธรรมเนยีมตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีอากรและคาธรรมเนยีมตาม

กฎหมายวาดวยการนั้น 
  
มาตรา ๗๗ ราย ไดจากคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล เงินอากร

ประทานบัตรใบอนุญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมายวาดวยการประมง คาภาคหลวง และ
คาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม และคาธรรมเนยีมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดินท่ีเก็บใน องคการบริหารสวนตําบลใด ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบลนั้น 

  



มาตรา ๗๘ คา ภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแร และคาภาคหลวงปโตรเลียมตาม
กฎหมายวาดวยปโตรเลียม ท้ังนี ้ในองคการบริหารสวนตําบลใดเมือ่ไดมีการจัดเก็บตามกฎหมายวา
ดวยการนั้นแลว ใหจัดสรรใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใน 
กฎกระทรวง 

  
มาตรา ๗๙ เงิน ท่ีเก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติในองคการบริหารสวน

ตําบลใด ใหแบงใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ กระทรวง 
  
มาตรา ๘๐ องคการ บริหารสวนตําบลมีอํานาจออกขอบัญญัติองคการบริหารสวน

ตําบลเพ่ือเก็บภาษ ีมูลคาเพ่ิม โดยใหกําหนดเปนอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมเพ่ิมข้ึนจากอัตราท่ีเรียกเก็บตาม 
ประมวลรัษฎากรดงัตอไปนี ้

(๑) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละศูนย ให
องคการบริหารสวนตําบลเก็บในอัตรารอยละศูนย 

(๒) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราอื่น ใหองคการบริหาร
สวนตําบลเก็บหนึง่ในเกาของอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีเรียก เก็บตามประมวลรัษฎากร 

ภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีเก็บเพ่ิมข้ึนตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวล
รัษฎากร 

  
มาตรา ๘๑ องคการ บริหารสวนตําบลจะมอบใหกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหนาท่ี

จัดเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมเพ่ือองคการบริหารสวน
ตําบลก็ได ในกรณีเชนนี้เมื่อไดหักคาใชจายตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแลว ใหกระทรวง ทบวง กรม
นั้นสงมอบใหแกองคการบริหารสวนตําบล 

  
มาตรา ๘๒ องคการบริหารสวนตําบลอาจมีรายได ดังตอไปนี ้
(๑) รายไดจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
(๒) รายไดจากสาธารณูปโภคขององคการบริหารสวนตาํบล 
(๓) รายไดจากกิจการเกีย่วกับการพาณิชยขององคการบริหารสวนตําบล 
(๔) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนดไว 
(๕) เงินและทรัพยสินอื่นท่ีมีผูอุทิศให 
(๖) รายไดอื่นตามท่ีรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให 
(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๘) รายไดอื่นตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนดใหเปนขององคการบริหารสวนตําบล 
  
มาตรา ๘๓ องคการบริหารสวนตําบลอาจกูเงนิจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ 

หรือนิติบุคคลตางๆ ได เมือ่ไดรับอนุญาตจากสภาองคการบริหารสวนตําบล 



การกูเงินตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
  
มาตรา ๘๔ รายไดขององคการบริหารสวนตําบล ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีโดย

การตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 
  
มาตรา ๘๕ องคการบริหารสวนตําบลอาจมีรายจาย ดงัตอไปนี ้
(๑) เงินเดือน 
(๒) คาจาง 
(๓) เงินคาตอบแทนอื่นๆ 
(๔) คาใชสอย 
(๕) คาวัสด ุ
(๖) คาครุภัณฑ 
(๗) คาท่ีดิน ส่ิงกอสราง และทรัพยสินอื่น ๆ 
(๘) คาสาธารณูปโภค 
(๙) เงินอุดหนุนหนวยงานอื่น 
(๑๐) รายจายอื่นใดตามขอผกูพัน หรือตามท่ีมกีฎหมายหรือระเบียบของ

กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว 
  
มาตรา ๘๖ เงิน คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานกุารสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

  
มาตรา ๘๗ งบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพ่ิมเตมิขององคการ

บริหารสวนตําบล ใหจัดทําเปนขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลและจะเสนอไดก็แตโดยนายก 
องคการบริหารสวนตําบลตามระเบียบและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ถา ในระหวางปงบประมาณใดรายจายซึ่งกําหนดไวในงบประมาณไมพอใชจายประจําป 
นั้นหรือมีความจําเปนตองตัง้รายจายข้ึนใหมระหวางปงบประมาณ ใหจัดทําขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม 

เมื่อ สภาองคการบริหารสวนตําบลเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมแลว ใหเสนอนายอําเภอเพ่ือขออนุมัต ิและให
นายอําเภอพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับรางขอ บัญญัติดังกลาว 



ถา นายอําเภอไมอนมุัติตองแจงเหตุผลและสงคืนใหสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เพ่ือพิจารณาทบทวนรางขอบัญญัตนิั้นใหม หากพนกาํหนดเวลาดังกลาวแลวนายอําเภอพิจารณาไม
แลวเสร็จ ใหถือวานายอําเภออนุมตัิรางขอบัญญัติดงักลาว 

ใน กรณีท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลมมีตยิืนยนัตามรางขอบัญญัตงิบประมาณ
รายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ใหนายอําเภอสงรางขอบัญญัตินั้นไป
ยังผูวาราชการจังหวัดภายในกําหนดเวลา สิบหาวันนับแตวันท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลแจงมติ
ยืนยนัเพ่ือใหผูวาราชการจังหวดัพิจารณาภายในสิบหาวัน ถาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับราง
ขอบัญญัตินั้น ใหผูวาราชการจังหวดัสงไปยงันายอําเภอเพ่ือลงชื่ออนุมัต ิถาผูวาราชการจังหวัดไม
เห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัตนิั้นใหรางขอ บัญญัตินั้นเปนอันตกไป หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว
ยังพิจารณาไมแลวเสร็จ ใหถือวาผูวาราชการจังหวดัเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัตินั้น 

ใน การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํปหรือรางขอบัญญัติ
งบประมาณ รายจายเพ่ิมเติม สภาองคการบริหารสวนตาํบลตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแตวันท่ี ไดรับรางขอบัญญัตินั้น เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ถาสภาองคการบริหารสวนตําบล
พิจารณาไมแลวเสร็จ ใหถือวาสภาองคการบริหารสวนตาํบลใหความเห็นชอบตามท่ีนายกองคการ
บริหาร สวนตําบลเสนอและใหดําเนินการตามวรรคสามตอไป 

ถาขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปออกไมทันปงบประมาณใหม ใหใชขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปในปงบประมาณท่ีแลวไปพลางกอน 

ใน การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํปหรือรางขอบัญญัติ
งบประมาณ รายจายเพ่ิมเติม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจะแปรญัตตเิพ่ิมเติมรายการ
หรือจํานวนในรายการ มิได แตอาจแปรญัตติไดในทางลดหรือตัดทอนรายจาย ซึ่งมิไดเปน
รายจายท่ีเปนเงินสงใชตนเงินกู ดอกเบ้ียเงนิกู หรือเงินท่ีกําหนดใหจายตามกฎหมาย และในการ
พิจารณาของสภาองคการบริหารสวนตําบล การเสนอ การแปรญัตต ิหรือการกระทําดวยประการใดๆ 
ท่ีมีผลใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีสวนไมวาโดยทางตรงหรือโดยออม ในการใช
งบประมาณรายจายจะกระทํามิได 

  
มาตรา ๘๗/๑ ใน กรณีท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลไมรับหลักการแหงราง

ขอบัญญัติงบประมาณ รายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเตมิ ใหนายอําเภอ
ตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวยกรรมการจํานวนเจ็ดคน เพ่ือพิจารณาหาขอยุติความขัดแยง
โดยแกไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระสําคัญท่ีบัญญัติไวในรางขอบัญญัตินั้น ท้ังนี ้ใหยึดถือหลักเกณฑ
ตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเกีย่วของ ตลอดจนประโยชนของทองถ่ินและประชาชนเปนสําคัญ 

คณะ กรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหประกอบดวยสมาชกิสภาองคการบริหารสวนตําบล
ซึ่งสภาองคการบริหารสวนตําบล เสนอจํานวนสามคน และบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชกิสภา
องคการบริหารสวนตําบลซึ่งนายก องคการบริหารสวนตําบลเสนอจํานวนสามคน โดยใหตั้งภายใน
เจ็ดวันนับแตวันท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลมีมตไิมรับ หลักการ และใหกรรมการท้ังหกคน
รวมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึง่มิไดเปนนายกองคการ บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร



สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และมิไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลคนหนึ่งทําหนาท่ีเปนประธาน กรรมการดังกลาวภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีกรรมการครบจํานวน
หกคน 

ใน กรณีท่ีไมสามารถเสนอบุคคลท่ีจะทําหนาท่ีเปนกรรมการหรือประธาน
กรรมการได ภายในกาํหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไมปฏิบัตหิรือไม
อาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหนายอาํเภอตัง้บุคคลซึ่งมิไดเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล เลขานกุารนายกองคการบริหารสวนตําบล และมิไดเปนสมาชกิสภา
องคการบริหารสวนตําบลทําหนาท่ีกรรมการหรือประธาน กรรมการดังกลาวใหครบตามจํานวน 

ให คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณารางขอบัญญัตใิหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน
นับ ตั้งแตวันท่ีไดแตงตั้งประธานกรรมการในคราวแรกแลวรายงานตอนายอําเภอ ในกรณีท่ี
คณะกรรมการไมสามารถพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหประธานกรรมการรวบรวม
ผลการพิจารณาแลววินจิฉยัชี้ขาดโดยเร็วแลวรายงานตอ นายอําเภอ 

ให นายอําเภอสงรางขอบัญญัตท่ีิผานการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธาน
กรรมการ ในวรรคส่ีใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโดยเร็ว แลวใหนายกองคการบริหารสวนตําบล
เสนอรางขอบัญญัติดงักลาวตอสภาองคการ บริหารสวนตําบลตามมาตรา ๘๗ ภายในเจด็วันนับแตวันท่ี
ไดรับรางขอบัญญัตจิากนายอําเภอ หากนายองคการบริหารสวนตําบลไมเสนอรางขอบัญญัตินั้นตอสภา
องคการบริหาร สวนตําบลภายในเวลาท่ีกําหนด ใหนายอําเภอรายงานตอผูวาราชการจังหวัดเพ่ือส่ัง
ใหนายกองคการบริหารสวน ตําบลพนจากตาํแหนง 

  
มาตรา ๘๗/๒ ให สภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคหา ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางขอบัญญัตจิาก
นายกองคการ บริหารสวนตําบล หากสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาไมแลวเสร็จภายใน
กําหนด หรือมีมติไมเห็นชอบใหตราขอบัญญัตินั้น ใหรางขอบัญญัตินั้นตกไป และใหใชขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายในปงบประมาณปท่ีแลวไปพลางกอน ในกรณีเชนวานี้ใหนายอําเภอเสนอผูวา
ราชการจังหวัดใหมีคําส่ังยุบสภา องคการบริหารสวนตําบล 

  
มาตรา ๘๘ ระเบียบ วาดวยการคลัง การงบประมาณ การโอนการจดัการทรัพยสิน 

การซื้อ การจาง คาตอบแทน และคาจาง ใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานอื่นๆ ขององคการบริหาร

สวนตําบลใหองคการบริหารสวนตําบลตองปฏิบัตดิวยกไ็ด 
ใน การออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหคํานึงถึงความเปนอิสระความ

คลองตวัและความมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน ขององคการบริหารสวนตําบลดวย 
  
มาตรา ๘๙ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๗ มาใชบังคับกับการตรวจสอบการคลังการบัญชี 

หรือการเงินอื่นๆ ขององคการบริหารสวนตําบลโดยอนุโลม 



  
สวนท่ี ๕ 

การกํากับดูแลองคการบริหารสวนตําบล 
 

  
มาตรา ๙๐ ใหนายอําเภอมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีขององคการบริหารสวน

ตําบลใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของทางราชการ 
ใน การปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ีของนายอําเภอตามวรรคหนึ่ง ใหนายอําเภอมี

อํานาจเรียกสมาชกิสภาองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานกุารนายกองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และลูกจางของ
องคการบริหารสวนตําบลมาชี้แจงหรือสอบสวน ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใดๆ จากองคการ
บริหารสวนตําบลมาตรวจสอบก็ได 

เมื่อ นายอําเภอเห็นวานายกองคการบริหารสวนตําบลผูใดปฏิบัติการในทางท่ีอาจเปน 
การเสียหายแกองคการบริหารสวนตําบลหรือเสียหายแกราชการและนายอําเภอไดชี ้แจงแนะนาํ
ตักเตอืนแลวไมปฏิบัติตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเรงดวนท่ีจะรอชามิได ใหนายอําเภอมีอํานาจ
ออกคําส่ังระงับการปฏิบัติราชการของนายกองคการบริหารสวน ตําบลไวตามท่ีเห็นสมควรได แลวให
รีบรายงานผูวาราชการจังหวดัทราบภายในสิบหาวันเพ่ือใหผูวา ราชการจังหวัดวินิจฉัยส่ังการตามท่ี
เห็นสมควรโดยเร็ว 

การ กระทําของนายกองคการบริหารสวนตําบลท่ีฝาฝนคําส่ังของนายอําเภอหรือผูวา 
ราชการจังหวัดแลวแตกรณีตามวรรคสาม ไมมีผลผูกพันองคการบริหารสวนตําบล 

  
มาตรา ๙๑ เพ่ือ คุมครองประโยชนของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหรือ

ประโยชนของ ประเทศเปนสวนรวม นายอําเภอจะรายงานเสนอความเห็นตอผูวาราชการจังหวดัเพ่ือ
ยุบสภาองคการ บริหารสวนตําบลก็ได 

เมื่อ มีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้ผูวา
ราชการจังหวัดมีอํานาจยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลและใหแสดงเหตุผลไว ในคําส่ังดวย 

เมื่อ มีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือถือวามกีารยุบสภาองคการบริหารสวน 
ตําบล ตามพระราชบัญญัตินี ้ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลข้ึนใหมภายในส่ีสิบ
หาวัน 

  
มาตรา ๙๒ หาก ปรากฏวานายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร

สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
กระทําการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไมปฏิบัติตามหรือ
ปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาท่ี ใหนายอําเภอดาํเนินการสอบสวนโดยเร็ว 



ใน กรณีท่ีผลการสอบสวนปรากฏวานายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือรองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล มีพฤตกิารณตามวรรคหนึ่งจริง ใหนายอาํเภอเสนอใหผูวาราชการจังหวัดส่ังใหบุคคล
ดังกลาวพนจากตําแหนง ท้ังนี้ ผูวาราชการจังหวดัอาจดําเนินการสอบสวนเพ่ิมเติมดวยกไ็ด คําส่ังของ
ผูวาราชการจังหวัดใหเปนท่ีสุด 

  
บทเฉพาะกาล 
                    
  

มาตรา ๙๓ ให ถือวาบรรดากรรมการสภาตําบลผูทรงคณุวุฒิตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอนวนัท่ีพระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ เฉพาะท่ีอยูในเขตตําบลตามพระราชบัญญัตนิี้เปนสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือก ตั้งตาม
พระราชบัญญัตินีจ้นกวาจะพนจากตาํแหนงตามวาระตามประกาศของคณะ ปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๖ ลง
วันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัตินี ้

  
มาตรา ๙๔ บรรดาบทกฎหมายใดท่ีอางถึงกรรมการสภาตําบลผูทรงคุณวุฒิใหหมายถึง

สมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตัง้ตามพระราชบัญญัตนิี ้
  
มาตรา ๙๕ สภา ตําบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ใด มีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณท่ีลวงมาติดตอกนัสามป
กอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเฉลีย่ไมต่ํากวาปละหนึง่แสน หาหม่ืน
บาท ใหกระทรวงมหาดไทยดาํเนนิการจัดตัง้เปนองคการบริหารสวนตาํบลตามพระราช บัญญัตินี้ 
ท้ังนี้ ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตนิี้ใชบังคับ 

ให กระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อสภาตําบลท่ีจะจดัตั้งเปนองคการบริหารสวน
ตําบล ตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใน ระหวางดําเนินการจัดตัง้องคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่งมิใหนํามาตรา ๖ 
มาใชบังคับแกตําบลดังกลาว และใหสภาตําบลตามประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับท่ี ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ยังคงปฏิบัติหนาท่ีตอไปตามประกาศของคณะปฏิวตัิดังกลาวจนถึงวนัท่ีมีการ 
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลคร้ังแรก 

เมื่อ จัดตัง้องคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่งแลว ใหโอนบรรดาสิทธิใน
งบประมาณหรือเงินอุดหนุน ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี้ และเจาหนาท่ีของสภาตําบลตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไปเปนขององคการบริหารสวน
ตําบลท่ีจัดตั้งข้ึนนัน้ 



ใน วาระเร่ิมแรกเปนเวลาส่ีปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตนิี้ใชบังคับมิใหนํา ความใน
มาตรา ๕๘ วรรคสอง มาใชบังคับกับองคการบริหารสวนตําบลท่ีจัดตั้งข้ึนตามวรรคหนึง่หรือตามพระ 
ราชบัญญัตินี้ และใหกํานันเปนประธานกรรมการบริหารโดยตําแหนง 

  
  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
บัญญัต ิบรรทัดฐาน 
รองนายกรัฐมนตรี 

 
  

หมาย เหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิบับนี้ คือ โดยท่ีสภาตําบลซึ่งจดัตั้งข้ึนตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไมมฐีานะเปนนิติบุคคล ทําให
การบริหารงานไมสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ขาดความคลองตวัในการบริหารงาน 
สมควรปรับปรุงฐานะของสภาตําบลและการบริหารงานของสภาตําบลเสียใหมใหสามารถรอง รับการ
กระจายอํานาจไปสูประชาชนไดมากยิ่งข้ึน รวมท้ังใหมีการยกฐานะสภาตําบลซึ่งมีรายไดตามเกณฑท่ี
กําหนดข้ึนเปนองคการ บริหารสวนตําบลซึ่งเปนราชการสวนทองถ่ินได จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้

  
  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
  
หมาย เหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิบับนี้ คือ โดยท่ีบทบัญญัติเกีย่วกับคุณสมบัติ
ในเร่ืองอายุของผูมีสิทธิเลือกตัง้ สมาชิกสภาตําบล และของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตัง้เปนสมาชิกสภา
ตําบลตามพระราชบัญญัติสภา ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ ๒๕๓๗ ไมสอดคลองกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ สมควรแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในเร่ืองดังกลาวตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและ องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ใหสอดคลองกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

   
  

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  
มาตรา ๒๒ ใน วาระเร่ิมแรกเปนเวลาส่ีปนับแตวนัท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มิใหนํา

บทบัญญัติมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) เฉพาะลักษณะตองหามตามมาตรา ๙ (๖) แหงพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้มาใชบังคับกับ
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ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน ตําบล และถาผูดํารงตําแหนงตามมาตรา 
๙ (๖) ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชกิสภาองคการบริหารสวนตําบล ก็ใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๙ (๖) 
นับแตวันเลือกตั้ง 

  
มาตรา ๒๓ บรรดา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและกรรมการบริหารซึ่งดํารง

ตําแหนงอยูในวัน ท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

ใน กรณีท่ีตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่งวางลงไมวาดวย 
เหตุใดก็ตาม ไมตองดําเนินการเลือกตั้งข้ึนแทนตําแหนงท่ีวางและใหสภาองคการบริหารสวน ตําบล
ประกอบดวยสมาชิกเทาท่ีมีอยู 

ใน กรณีท่ีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซึ่งวางลงตามวรรคสอง และเปน
ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารดวย ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกสมาชกิสภา
องคการบริหารสวนตําบลท่ีมีอยู เปนประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหาร แลวแตกรณี 
ภายในสิบหาวันนับแตวนัท่ีตําแหนงนั้นวางลง 

ใหประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารซึ่งไดรับการเลือกข้ึนแทนนัน้ดํารง
ตําแหนงไดเทาวาระท่ีเหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

  
มาตรา ๒๔ ใน กรณีท่ีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตาํบลซึ่งเปนสมาชิกโดย

ตําแหนงพนจาก สมาชิกภาพไปกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาสภาองคการบริหารสวน
ตําบลประกอบดวยสมาชิกเทาท่ีมีอยู และบรรดากิจการท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลดังกลาวได
กระทําไปในอํานาจ หนาท่ีกอนวันท่ีพระราชบัญญัตนิี้ใชบังคับใหมีผลใชบังคับได 

  
มาตรา ๒๕ ใน ระหวางท่ีไมมกีฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ

ผูบริหาร ทองถ่ิน ใหนํากฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมาใชบังคับกับการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโดยอนุโลม ท้ังนี ้ใหอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจงัหวัดตาม
กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชกิ สภาเทศบาล เปนอํานาจหนาท่ีของนายอําเภอ และยกเวนไมตอง
เรียกเก็บเงินประกันการสมคัร 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา ๔๕ ใหถือเขตหมูบานแต
ละหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลเปนเขตเลือกตั้ง 

ใบสมัครและบัตรเลือกตั้งสมาชกิสภาองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

  
มาตรา ๒๖ องคการ บริหารสวนตําบลใดมีเหตุจะตองยบุและรวมกับองคการบริหาร

สวนตําบลหรือหนวย การบริหารราชการสวนทองถ่ินตามมาตรา ๔๑ จตัวา แหงพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินีก้อนวันท่ี



พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับให ดําเนินการตามมาตรา ๔๑ จัตวา ดังกลาวใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวนั
นับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

  
หมาย เหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิบับนี้ คือ โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยไดวางหลักการจัดองคกรปกครองทองถ่ิน ใหเปนไปตามหลักการปกครองตนเองยิ่งข้ึนและให
สอดคลองกับเจตนารมณของ ประชาชนในทองถ่ิน สมควรจัดระเบียบบริหารราชการทองถ่ิน ระบบ
องคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดงักลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  

มาตรา ๓๑ ให ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลซึ่ง ดํารงตําแหนงอยูในวนัท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ อยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะ
ครบอายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือมีการยุบ สภาองคการบริหารสวนตําบล 

  
มาตรา ๓๒ ให ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลและ

กรรมการบริหารองคการบริหาร สวนตําบลซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยัง
อยูใน ตําแหนงตอไป และใหถือวาประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนนายก
องคการ บริหารสวนตําบลและกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนรองนายกองคการ 
บริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัตินี ้

บท บัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคําส่ังใดท่ีได
กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบล หรือกรรมการบริหาร ตามพระราชบัญญัติสภาตาํบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
กอนวนัท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ 
ประกาศ หรือคําส่ังนั้นอางถึงคณะผูบริหาร นายกองคการบริหารสวนตําบลหรือรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลตามพระราช บัญญัตินี้ ท้ังนี้ เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี ้

  
มาตรา ๓๓ บท บัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัต ิประกาศ หรือ

คําส่ังใดท่ีอางถึงขอบังคับตําบล ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ 
ประกาศ หรือคําส่ังนัน้อางถึงขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัตนิี ้ท้ังนี้ เทาท่ีไม
ขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี ้

  
หมาย เหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติ คือ เนื่องจากในปจจุบันบทบัญญัติท่ีเกีย่วกับ
การจัดระเบียบบริหารราชการองคการ บริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มีเนื้อหาสาระท่ีไมสอดคลองและไมเปนไปในแนวทางเดยีวกันกับการจดั
ระเบียบ บริหารราชการขององคการปกครองสวนทองถ่ินอื่น โดยแมวาสภาตําบลและองคการบริหาร



สวนตําบลจะเปนหนวยการปกครองพ้ืนฐานท่ีม ีลักษณะเฉพาะอันเปนการแตกตางจากองคการ
ปกครองสวนทองถ่ินอื่นกต็าม แตบทบัญญัติบางประการก็ควรจะมีลักษณะท่ีเหมือนกัน เชน คุณสมบัติ
ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ระยะเวลาการเลือกตั้ง การขาดคุณสมบัติ การประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบล การบริหาร และการกํากับดูแล เปนตน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
  
  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

  
มาตรา ๓๗ บรรดา สมาชิกสภาตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและ

คณะผูบริหารขององคการ บริหารสวนตําบล ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ให
ดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบอายุของสภาตําบลหรือสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือมีการยุบ
สภา 

ใน กรณีตามวรรคหนึ่ง มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๖ 
มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๗ ทวิ มาตรา ๔๗ ตรี ชือ่ของสวนท่ี ๒ ในหมวด ๒ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๘/๑ 
มาตรา ๕๘/๒ มาตรา ๕๘/๓ มาตรา ๕๘/๔ มาตรา ๕๘/๕ มาตรา ๕๘/๖ มาตรา ๕๘/๗ มาตรา ๕๙ 
มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๔/๑ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๔ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗ มาตรา ๘๗/๑ 
มาตรา ๘๗/๒ และมาตรา ๙๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้มาใชบังคับจนกวาจะครบอายุ
ของสภาตําบล สภาองคการบริหารสวนตําบล หรือมีการยุบสภา และมกีารเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังแรกของ
สภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลนั้น หลังจากวนัท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหนํา
บทบัญญัติเดิมกอนการแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แทนในระหวางเวลาดังกลาว 

  
หมาย เหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิบับนี้ คือ เนื่องจากเปนการสมควรกําหนดให
นายกองคการบริหารสวนตําบลมาจากการเลือกตัง้ โดยตรงของประชาชน ประกอบกับบทบัญญัติบาง
มาตราในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ยังไมสอดคลองกับ
กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชกิสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร ทองถ่ิน และไมเหมาะสมกับการ
บริหารงานของสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือใหการบริหารงานของสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความ เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้

  
  

  
  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  

มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
  



หมาย เหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาวะในปจจุบัน เปนการจํากัด
สิทธิของประชาชนท้ังสิทธิของผูสมัครรับเลือกตัง้และสิทธิของ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง สมควรเปด
กวางใหเปนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จึงจําเปนตองตราพระราช บัญญัตินี ้
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