
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
เปนปที่ ๔๙ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบบริหารของตําบล 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๕ 
บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัติ

นี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาลและ

ราชการสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งข้ึน แตไมรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด 
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอดวย 
“ตําบล” หมายความวา ตําบลตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ที่อยู

นอกเขตหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน และในกรณีที่ตําบลใดมีพ้ืนที่อยูทั้งในและนอกเขต
หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ใหหมายความถึงเฉพาะพ้ืนที่ที่อยูนอกเขตหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๑/ตอนที่ ๕๓ ก/หนา ๑๑/๒ ธันวาคม ๒๕๓๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“คณะผูบริหาร”๒ (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และแตงตั้งเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศที่มีผลเปนการทั่วไปเมื่อไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 
สภาตําบล 

   
 

มาตรา  ๖   ในตํ าบลหนึ่ ง ใหมี สภาตํ าบลสภาหนึ่ งมี อํ านาจหน าที่ ต าม
พระราชบัญญัตินี้ 

ใหสภาตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคล 
 

สวนที่ ๑ 
สมาชิกสภาตําบล 
   

 
มาตรา ๗  สภาตําบลประกอบดวยสมาชิกโดยตําแหนงไดแก กํานัน ผูใหญบาน

ของทุกหมูบานในตําบล และแพทยประจําตําบล และสมาชิกซึ่งไดรับเลือกตั้งจากราษฎรในแตละ
หมูบานในตําบลนั้นเปนสมาชิกสภาตําบลหมูบานละหนึ่งคน 

 
มาตรา ๘๓  ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งตองมีคุณสมบัติ

และไมมีลักษณะตองหามเชนเดียวกับผูมีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

 
มาตรา ๙๔  ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งตอง

มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) มีช่ือในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรในหมูบานของ

ตําบลที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 
                                                 

๒ มาตรา ๔ นิยามคําวา “คณะผูบริหาร” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๓ มาตรา ๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๔ มาตรา ๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ไมเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบล 
สมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน หรือที่ปรึกษา
หรือเลขานุการของผูบริหารทองถ่ิน เพราะเหตุที่มีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญา
หรือกิจการที่กระทํากับสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัคร
เลือกตั้ง 

(๓) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามประการอื่นเชนเดียวกับผูมีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

 
มาตรา ๑๐  ใหนายอําเภอจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้ง

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
 
มาตรา ๑๑  สมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป

นับแตวันเลือกตั้ง 
ในกรณีที่สมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งดํารงตําแหนงครบวาระแลวแตยัง

มิไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งข้ึนใหม ใหสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนง
ปฏิบัติหนาที่ไดตอไป 

 
มาตรา ๑๒  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ สมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับ

เลือกตั้งพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี ้
(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณีเชนนี้ใหถือวาพนจาก

ตําแหนงนับแตวันลาออก 
(๓) มีการยุบสภาตําบล 
(๔)๕ เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญากับสภาตําบลที่ตน

ดํารงตําแหนงหรือในกิจการที่กระทําใหแกสภาตําบลนั้น 
(๕) สภาตําบลมีมติใหพนจากตําแหนงโดยเห็นวามีความประพฤติในทางที่จะ

นํามาซึ่งความเสื่อมเสียประโยชนของตําบล มติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนสมาชิกสภาตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยู 

(๖) นายอําเภอส่ังใหพนจากตําแหนง เมื่อไดสอบสวนแลวปรากฏวาเปนผูขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๙ หรือมิไดอยูประจําในหมูบานที่
ไดรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันเกินหกเดือน หรือขาดการประชุมสภาตําบลติดตอกันสามครั้ง
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

(๗) ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหพนจากตําแหนง เมื่อไดสอบสวนแลวปรากฏวา
บกพรองในทางความประพฤติ 
                                                 

๕ มาตรา ๑๒ (๔) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วรรคสอง๖ (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๓๗  เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งวางลงเพราะครบ

วาระการดํารงตําแหนง ใหมีการเลือกตั้งภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ครบวาระ 
 
มาตรา ๑๔๘  เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งวางลงเพราะเหตุอ่ืน

ใดนอกจากครบวาระ ใหมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางภายในหกสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้น
วางลง เวนแตวาระการดํารงตําแหนงที่ เหลืออยูไม ถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันใหสภาตําบล
ประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู 

สมาชิกสภาตําบลผูซึ่งไดรับเลือกตั้งแทนนั้นใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ี
เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๑๕  เมื่อมีการยุบและรวมเขตหมูบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะ

ปกครองทองที่ ใหสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งของหมูบานเดิมที่ถูกยุบหรือถูกรวมยังคงเปน
สมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งอยูตอไปจนกวาสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒ 

เมื่อมีการแยกพื้นที่บางสวนของหมูบานใดขึ้นเปนหมูบานใหม ใหสมาชิกสภา
ตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งของหมูบานเดิมยังคงเปนสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งอยูตอไป โดย
ใหสมาชิกสภาตําบลที่มีภูมิลําเนาอยูในหมูบานใด เปนสมาชิกสภาตําบลของหมูบานนั้นจนกวา
สมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒ และใหนายอําเภอจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซึ่ง
ไดรับเลือกตั้งใหครบตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดทั้งหมูบานเดิมและหมูบานที่จัดตั้งข้ึนใหม 
เพ่ือเปนสมาชิกสภาตําบลที่หมูบานนั้นตั้งอยูในเขต ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ประกาศตั้ง
หมูบานใหม และใหผูไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของสมาชิกอ่ืนในตําบล
นั้น เวนแตวาระการดํารงตําแหนงที่เหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันใหสภาตําบลประกอบดวย
สมาชิกเทาที่มีอยู๙ 

วรรคสาม๑๐ (ยกเลิก) 
 

                                                 
๖ มาตรา ๑๒ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗ มาตรา ๑๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๘ มาตรา ๑๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๙ มาตรา ๑๕ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๐ มาตรา ๑๕ วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๖  สภาตําบลมีกํานันเปนประธานสภาตําบล และมีรองประธานสภา
ตําบลคนหนึ่งซึ่งนายอําเภอแตงตั้งจากสมาชิกสภาตําบลตามมติของสภาตําบล 

รองประธานสภาตําบลมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป 
รองประธานสภาตําบลพนจากตําแหนงกอนครบวาระการดํารงตําแหนงตามวรรค

สอง เมื่อ 
(๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณีเชนนี้ใหถือวาพนจาก

ตําแหนงนับแตวันลาออก 
(๒) พนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบลตามมาตรา ๑๒ 
 
มาตรา ๑๗  ประธานสภาตําบลเปนผูเรียกประชุมสภาตําบล และมีหนาที่

ดําเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
รองประธานสภาตําบลมีหนาที่กระทํากิจการแทนประธานสภาตําบลเมื่อ

ประธานสภาตําบลไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือตามที่ประธานสภาตําบล
มอบหมาย 

เมื่อประธานสภาตําบลและรองประธานสภาตําบลไมอยูในที่ประชุมใหสมาชิก
สภาตําบลที่มาประชุมเลือกกันเองเปนประธานในการประชุมคราวนั้น 

 
มาตรา ๑๘  ใหมีการประชุมสภาตําบลไมนอยกวาเดือนละหนึ่งครั้ง การประชุม

ตองมีสมาชิกสภาตําบลมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาตําบลทั้งหมดเทาที่มี
อยูจึงจะเปนองคประชุม 

การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอ่ืนใน
พระราชบัญญัตินี้ 

สมาชิกสภาตําบลคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๙  สภาตําบลมีเลขานุการสภาตําบลคนหนึ่งซึ่งแตงตั้งจากขาราชการที่

ปฏิบัติงานในตําบลนั้นหรือจากบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ 
ใหนายอําเภอเปนผูแตงตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาตําบลตามมติของสภา

ตําบล 
 
มาตรา ๒๐  เลขานุการสภาตําบลมีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการ

ประชุมและงานอื่นใดตามที่สภาตําบลมอบหมาย 
 
มาตรา ๒๑  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสมาชิกสภาตําบลและ

เลขานุการสภาตําบลเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

สวนที่ ๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อํานาจหนาที่ของสภาตาํบล 
   

 
มาตรา ๒๒  สภาตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลตามแผนงานโครงการ 

และงบประมาณของสภาตําบล เสนอแนะสวนราชการในการบริหารราชการและพัฒนาตําบล 
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตําบลตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ และหนาที่อ่ืน
ตามที่กฎหมายกําหนด 

 
มาตรา ๒๓  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย สภาตําบลอาจดําเนินกิจการภายใน

ตําบล ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
(๓) จัดใหมีและรักษาทางระบายน้ํา และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา 

ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
(๔) คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
(๕) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๖) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
 
มาตรา ๒๔  กํานัน ผูใหญบาน และแพทยประจําตําบลซึ่งปฏิบัติหนาที่ตาม

พระราชบัญญัตินี้ ตองไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญากับสภาตําบลที่ตน
ดํารงตําแหนงหรือในกิจการที่กระทําใหแกสภาตําบลนั้น๑๑ 

ในกรณีที่กํานัน ผูใหญบาน หรือแพทยประจําตําบลกระทําการฝาฝนตามที่
บัญญัติในวรรคหนึ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดสั่งใหบุคคลดังกลาวออกจากตําแหนงกํานัน 
ผูใหญบาน หรือแพทยประจําตําบล แลวแตกรณี โดยใหถือวาเปนการใหออกจากตําแหนงเพราะ
บกพรองในทางความประพฤติหรือความสามารถไมเหมาะสมกับตําแหนงตามกฎหมายวาดวย
ลักษณะปกครองทองที่ 

 
มาตรา ๒๕  ในการปฏิบัติหนาที่ของกํานันและผูใหญบานตามกฎหมายวาดวย

ลักษณะปกครองทองที่ในสวนที่เก่ียวกับกิจการใดที่กําหนดไวแลวในแผนพัฒนาตําบล ใหกํานัน
และผูใหญบานดําเนินการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาตําบล 

 
มาตรา ๒๖  ในการจัดทําโครงการหรือแผนงานของสวนราชการหรือหนวยงาน

ใด ในพื้นที่ตําบลใด ใหสวนราชการหรือหนวยงานนั้นคํานึงถึงแผนพัฒนาตําบลนั้นดวย 
 

                                                 
๑๑ มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๗  ในการปฏิบัติหนาที่ของสภาตําบล ใหประธานสภาตําบลเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินกิจการตามมติของสภาตําบล แตสภาตําบลอาจมอบหมายใหสมาชิกสภาตําบล
ผูอ่ืนดําเนินกิจการแทนเฉพาะกรณีได 

ในการทํานิติกรรมของสภาตําบล ใหประธานสภาตําบล เลขานุการสภาตําบลและ
สมาชิกสภาตําบลอีกหนึ่งคนรวมกันมีอํานาจกระทําการแทนสภาตําบล  ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 

 
มาตรา ๒๘  เมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด สภาตําบลอาจทํา

กิจการนอกเขตสภาตําบล หรือรวมกับสภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวน
จังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินอื่นเพื่อทํากิจการรวมกันไดเมื่อไดรับความ
ยินยอมจากสภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถ่ินที่เก่ียวของและกิจการนั้นเปนกิจการที่จําเปนตองทําและเปนการ
เก่ียวเนื่องกับกิจการที่อยูในอํานาจหนาที่ของตน 

 
สวนที่ ๓ 

รายไดและรายจายของสภาตําบล 
   

 
มาตรา ๒๙  สภาตําบลมีรายไดซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดจัดสรรใหตาม

หลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ดังตอไปนี ้
(๑) ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย อากรการฆาสัตวและ

ผลประโยชนอ่ืนอันเกิดจากการฆาสัตวที่จัดเก็บไดในตําบลนั้น 
(๒) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามที่จะมีกฎหมายกําหนดไวที่

จัดเก็บไดในตําบลนั้น 
(๓) คาธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนันที่เก็บ

เพ่ิมขึ้นตามขอบัญญัติจังหวัดในเขตตําบลนั้น 
(๔) ภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่องคการบริการสวนจังหวัดไดรับ

จัดสรร 
(๕) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ที่องคการบริหารสวนจังหวัดไดรับจัดสรร 
(๖) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือน ที่องคการบริหารสวนจังหวัด

ไดรับจัดสรร 
 
มาตรา ๓๐  ทุกปงบประมาณใหรัฐบาลจัดสรรเงินใหแกสภาตําบลเปนเงิน

อุดหนุน 
 
มาตรา ๓๑  สภาตําบลอาจมีรายได ดังตอไปนี ้
(๑) รายไดจากทรัพยสินของสภาตําบล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) รายไดจากสาธารณูปโภคของสภาตําบล 
(๓) เงินและทรัพยสินอื่นที่มีผูอุทิศให 
(๔) เงินอุดหนุนและรายไดอ่ืนตามที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให 
(๕) รายไดอ่ืนตามที่จะมีกฎหมายกําหนดใหเปนของสภาตําบล 
 
มาตรา ๓๒  รายไดของสภาตําบล ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษี โดยตราเปน

พระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร และไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 
 
มาตรา ๓๓  สภาตําบลอาจมีรายจาย ดังตอไปนี ้
(๑) เงินเดือน 
(๒) คาจาง 
(๓) เงินคาตอบแทนอื่น ๆ 
(๔) คาใชสอย 
(๕) คาวัสด ุ
(๖) คาครุภัณฑ 
(๗) คาที่ดิน ส่ิงกอสราง และทรัพยสินอื่น ๆ 
(๘) คาสาธารณูปโภค 
(๙) เงินอุดหนุนหนวยงานอื่น 
(๑๐) รายจายอื่นใดตามขอผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของ

กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว 
 
มาตรา ๓๔  เงินคาตอบแทนประธานสภาตําบล รองประธานสภาตําบล สมาชิก

สภาตําบลและเลขานุการสภาตําบล ใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
 
มาตรา ๓๕  งบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพิ่มเติมของ

สภาตําบลใหจัดทําเปนขอบังคับตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
ถาในระหวางปงบประมาณใด รายจายซึ่งกําหนดไวในงบประมาณไมพอใชจาย

ประจําปนั้น หรือมีความจําเปนตองตั้งรายจายขึ้นใหมระหวางปงบประมาณใหจัดทําขอบังคับ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

เมื่อสภาตําบลจัดทํารางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบังคับ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมเสร็จแลว ใหเสนอนายอําเภอเพื่ออนุมัต ิ

ถาขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปออกไมทันปใหม ใหใชขอบังคับ
งบประมาณรายจายประจําปกอนนั้นไปพลางกอน 

 
มาตรา ๓๖  ใหกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบวาดวยการคลัง การงบประมาณ 

การรักษาทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน การจัดหาพัสดุและการจางเหมา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานอื่น ๆ ของสภาตําบล 
ใหสภาตําบลตองปฏิบัติดวยก็ได 

ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหคํานึงถึงลักษณะของพื้นที่ 
จํานวนประชากร รายได ความคลองตัว และความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของสภาตําบล
ดวย 

 
มาตรา ๓๗  ใหกระทรวงมหาดไทยจัดใหมีการตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรือ

การเงินอื่น ๆ ของสภาตําบล 
 

สวนที่ ๔ 
การกํากับดูแลสภาตําบล 

   
 

มาตรา ๓๘  นายอําเภอมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของสภาตําบลให
เปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของทางราชการ 

ในกรณีที่ปรากฏวาการดําเนินการของสภาตําบลเปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
กอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ หรือไมเปนไปตามระเบียบขอบังคับของทาง
ราชการ นายอําเภอมีอํานาจยับยั้งการดําเนินการดังกลาวไวเปนการชั่วคราวไดและรายงานไปยัง
ผูวาราชการจังหวัดเพื่อวินิจฉัย 

ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นวาการดําเนินการของสภาตําบลไมชอบดวย
กฎหมาย กอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ หรือไมเปนไปตามระเบียบขอบังคับ
ของทางราชการ ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งการใหสภาตําบลระงับการดําเนินการดังกลาว 

ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นวาการดําเนินการของสภาตําบลเปนไปโดยชอบ
แลว ใหผูวาราชการจังหวัดสั่งเพิกถอนการยับยั้งของนายอําเภอ แตถานายอําเภอไมรายงานผูวา
ราชการจังหวัดภายในสิบหาวันนับแตวันที่ยับยั้ง หรือผูวาราชการจังหวัดไมวินิจฉัยภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง ใหการยับยั้งของนายอําเภอและอํานาจสั่งการของผูวาราชการจังหวัดเปน
อันสิ้นสุดลงตั้งแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว 

 
มาตรา ๓๙  หากปรากฏวาสภาตําบลกระทําการฝาฝนตอความสงบเรียบรอย

หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ 
ผูวาราชการจังหวัดอาจสั่งยุบสภาตําบลไดตามคําเสนอแนะของนายอําเภอ และเมื่อผูวาราชการ
จังหวัดสั่งยุบสภาตําบลแลวใหสภาตําบลยังคงประกอบดวยสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนงทั้งหมด
จนกวาจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งใหม 

ในกรณีที่การยุบสภาตําบลตามวรรคหนึ่งเปนผลจากการกระทําของกํานัน 
ผูใหญบาน หรือแพทยประจําตําบล ซึ่งเปนสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนง หรือบุคคลดังกลาวได
รวมกระทําการดวย ใหผูวาราชการจังหวัดสั่งใหบุคคลดังกลาวออกจากตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 
หรือแพทยประจําตําบล แลวแตกรณี โดยใหถือวาเปนการใหออกจากตําแหนงเพราะบกพรอง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในทางความประพฤติหรือความสามารถไมเหมาะสมกับตําแหนงตามกฎหมายวาดวยลักษณะ
ปกครองทองที่ และถาสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนงเหลืออยูไมถึงก่ึงหนึ่งของสมาชิกสภาตําบล
โดยตําแหนงทั้งหมด ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งบุคคลตามจํานวนที่เห็นสมควรเขารวมปฏิบัติ
หนาที่กับสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนงที่เหลืออยูจนกวาจะมีการเลือกตั้งกํานัน ผูใหญบาน หรือ
แพทยประจําตําบลและสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งใหม 

 
หมวด ๒ 

องคการบริหารสวนตําบล 
   

 
มาตรา ๔๐  สภาตําบลที่มีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมา

ติดตอกันสามปเฉล่ียไมต่ํากวาปละหนึ่งแสนหาหมื่นบาท หรือตามเกณฑรายไดเฉล่ียในวรรคสอง 
อาจจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลได โดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในประกาศนั้นใหระบุช่ือและเขตขององคการบริหารสวนตําบลไว
ดวย 

การเปล่ียนแปลงเกณฑรายไดเฉล่ียของสภาตําบลตามวรรคหนึ่งใหทําเปน
ประกาศของกระทรวงมหาดไทยและใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๔๑  สภาตําบลที่ไดจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา ๔๐ 

ใหพนจากสภาพแหงสภาตําบลนับแตวันที่ไดประกาศจัดตั้งข้ึนเปนองคการบริหารสวนตําบลเปน
ตนไป 

บรรดางบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี้ และเจาหนาที่ของสภา
ตําบลตามวรรคหนึ่ง ใหโอนไปเปนขององคการบริหารสวนตําบล 

 
มาตรา ๔๑ ทวิ๑๒  สภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลอาจรวมกับองคการ

บริหารสวนตําบลที่มีเขตติดตอกันภายในเขตอําเภอเดียวกันไดตามเจตนารมณของประชาชนใน
เขตตําบลนั้น โดยใหนํามาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๑ ตรี๑๓  สภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลอาจรวมกับหนวยการ

บริหารราชการสวนทองถ่ินอื่นที่มีเขตติดตอกันภายในเขตอําเภอเดียวกันไดตามเจตนารมณของ

                                                 
๑๒ มาตรา ๔๑ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 

๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๓ มาตรา ๔๑ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 

๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประชาชนในเขตตําบลนั้น โดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย และใหกําหนดเขตใหมของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินไวในประกาศกระทรวงมหาดไทยดวย๑๔ 

ใหนํามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับกับการรวม
ตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๑ จัตวา๑๕  ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการประกาศยุบสภาตําบล

ทั้งหมด และองคการบริหารสวนตําบลใดที่มีจํานวนประชากรไมถึงสองพันคน โดยใหรวมพื้นที่
เขากับองคการบริหารสวนตําบลอื่นหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินที่มีเขตติดตอกัน
ภายในเขตอําเภอเดียวกันภายในเกาสิบวันนับแตวันที่มีเหตุดังกลาว 

การรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน
ใดตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนในเขตตําบลนั้น 

การสํารวจเจตนารมณของประชาชนตามวรรคสอง  ให เปนไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

องคการบริหารสวนตําบลใดมีจํานวนประชากรไมถึงสองพันคนแตมีสภาพพ้ืนที่
เปนเกาะหรือโดยสภาพทางภูมิศาสตรไมสามารถติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวย
การบริหารราชการสวนทองถ่ินที่จะไปรวมไดโดยสะดวก กระทรวงมหาดไทยจะไมดําเนินการตาม
วรรคหนึ่งกับองคการบริหารสวนตําบลนั้นก็ได 

ใหนํามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับกับการยุบ
และรวมตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๑ เบญจ๑๖  สภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลอาจแยกพื้นที่

บางสวนไปรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินอื่น หรือรับ
พ้ืนที่บางสวนของสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถ่ินอื่นมารวมดวยได โดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย และใหกําหนดเขตใหมของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินไวในประกาศกระทรวงมหาดไทยดวย 

การสํารวจเจตนารมณเก่ียวกับการรวม ยุบรวม รับรวม และแยกพื้นที่ในเขตสภา
ตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินตามวรรคหนึ่งให
เปนไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

การโอนงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิเรียกรอง หนี้ เจาหนาที่ของสภาตําบล หรือ
พนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล ใหสภาตําบลหรือหนวยการบริหาร

                                                 
๑๔ มาตรา ๔๑ ตรี วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๕ มาตรา ๔๑ จัตวา แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๖ มาตรา ๔๑ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ราชการสวนทองถ่ินผูโอนและผูรับโอนตกลงกัน ในกรณีที่ตกลงกันไมไดใหเปนไปตามที่ผูวา
ราชการจังหวัดประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๔๑ ฉ๑๗  ในกรณีที่มีการดําเนินการตามมาตรา ๔๑ ทวิ มาตรา ๔๑ ตรี 

มาตรา ๔๑ จัตวา หรือมาตรา ๔๑ เบญจ และเปนเหตุใหตองเพ่ิมจํานวนสมาชิกสภาของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถ่ิน ใหดําเนินการเลือกตั้งเพ่ือใหมีสมาชิกครบจํานวนตามที่กฎหมาย
กําหนด และใหผูไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของสมาชิกอ่ืนในหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถ่ินนั้น เวนแตวาระการดํารงตําแหนงที่เหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ใหสมาชิกของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินนั้นประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู 

 
มาตรา ๔๒๑๘  ภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการเทศบาล อาจจัดตั้งองคการ

บริหารสวนตําบลขึ้นเปนเทศบาลไดโดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
องคการบริหารสวนตําบลที่ไดจัดตั้งเปนเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ใหพนจากสภาพ

แหงองคการบริหารสวนตําบล รวมทั้งใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ส้ินสุดลง และนายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงนับแตวันที่ ไดมีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งข้ึนเปนเทศบาลเปนตนไป 

บรรดางบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี้ พนักงานสวนตําบลและ
ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่ง ใหโอนไปเปนของเทศบาลที่จัดตั้งข้ึนนั้น 

บรรดาขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลที่ไดใชบังคับในเรื่องใดอยูกอนแลว
ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเปนการชั่วคราว จนกวาจะไดมีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม 

 
มาตรา ๔๓  องคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการ

บริหารสวนทองถ่ิน 
 
มาตรา ๔๔๑๙  องคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสภาองคการบริหารสวน

ตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล 
 

สวนที่ ๑ 
สภาองคการบริหารสวนตําบล 

   
 

                                                 
๑๗ มาตรา ๔๑ ฉ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๘ มาตรา ๔๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๙ มาตรา ๔๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๕๒๐  สภาองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลจํานวนหมูบานละสองคน ซึ่งเลือกตั้งข้ึนโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละ
หมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลนั้น 

ในกรณีที่เขตองคการบริหารสวนตําบลใดมีเพียงหนึ่งหมูบานใหสภาองคการ
บริหารสวนตําบลนั้นประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหกคน และในกรณี
ที่เขตองคการบริหารสวนตําบลใดมีเพียงสองหมูบานใหสภาองคการบริหารสวนตําบลนั้น
ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหมูบานละสามคน 

หลักเกณฑและวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

อายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลมีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๔๖๒๑  สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเปนแนวทางใน

การบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล 
(๒) พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล ราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตาม

กฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของ
ทางราชการ 

 
มาตรา ๔๗๒๒  ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตองมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใชบังคับกับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๗ ทวิ๒๓  ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

                                                 
๒๐ มาตรา ๔๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๑ มาตรา ๔๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๒ มาตรา ๔๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๓ มาตรา ๔๗ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) มีช่ือในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรในหมูบานของ
ตําบลที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

(๒) ไมเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบล 
สมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน หรือที่ปรึกษา 
หรือเลขานุการของผูบริหารทองถ่ิน เพราะเหตุที่มีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญา
หรือกิจการที่กระทํากับสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัคร
เลือกตั้ง 

(๓) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามประการอื่นตามกฎหมายวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

 
มาตรา ๔๗ ตรี๒๔  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสิ้นสุดลง

เมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือมีการยุบสภา

องคการบริหารสวนตําบล 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ 
(๔) ขาดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอัน

สมควร 
(๕) มิไดอยูประจําในหมูบานที่ไดรับเลือกตั้งเปนระยะเวลาติดตอกันเกินหก

เดือน 
(๖) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่องคการบริหาร

สวนตําบลนั้นเปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้นหรือที่
องคการบริหารสวนตําบลนั้นจะกระทํา 

(๗) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๗ ทว ิ
(๘) สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติใหพนจากตําแหนง โดยเห็นวามีความ

ประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคการบริหารสวน
ตําบลหรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชนของสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยมีสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยูเขาช่ือเสนอใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา และมติ
ดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ทั้งหมดเทาที่มีอยู  ทั้งนี้ ถาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูนั้นมิไดอุทธรณหรือโตแยงมติ
ของสภาองคการบริหารสวนตําบลภายในกําหนดเวลาอุทธรณหรือโตแยงใหสมาชิกสภาพส้ินสุดลง
นับแตวันที่ครบระยะเวลาอุทธรณหรือโตแยงดังกลาว 

                                                 
๒๔ มาตรา ๔๗ ตรี แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูใดสิ้นสุดลง
ตาม (๘) ผูนั้นอาจอุทธรณหรือโตแยงมติของสภาองคการบริหารสวนตําบลไปยังนายอําเภอได
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่รับทราบมติของสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยระบุขออุทธรณหรือ
ขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายประกอบดวย และใหนายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัยให
เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณหรือโตแยง คําวินิจฉัยของนายอําเภอใหเปน
ที่สุด 

(๙) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนตําบลใดมีจํานวนไมนอย
กวาสามในสี่ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นวาสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลผูใดไมสมควรดํารงตําแหนงตอไปตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

เมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูใด
ส้ินสุดลงตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ใหนายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของ
นายอําเภอใหเปนที่สุด 

ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสิ้นสุดลงตาม (๙) 
พรอมกันทั้งหมด ใหถือวาเปนการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 

 
มาตรา ๔๘  สภาองคการบริหารสวนตําบลมีประธานสภาและรองประธานสภา

คนหนึ่งซึ่งเลือกจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ใหนายอําเภอแตงตั้งประธานและรอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมติของสภาองคการบริหารสวนตําบล 

 
มาตรา ๔๙๒๕  ประธานสภาและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลดํารง

ตําแหนงจนครบอายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 
มาตรา ๕๐๒๖  นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๔๙ ประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบลและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ 
(๒) ส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
(๓) ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๙๒ 
ผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดสั่งใหพนจากตําแหนงตาม (๓) จะดํารงตําแหนง

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกไมได
ตลอดอายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลนั้น 

 

                                                 
๒๕ มาตรา ๔๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๖ มาตรา ๕๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๑  เมื่อตําแหนงประธานหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
วางลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ ใหมีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลแทนตําแหนงที่วางภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลงและใหผูซึ่ง
ไดรับเลือกแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๕๒๒๗  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ดําเนินการประชุม

และดําเนินกิจการอื่นใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ชวยประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบลปฏิบัติการตามหนาที่ และกระทํากิจการตามที่ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลมอบหมาย 

ในกรณีที่ไมมีประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดหรือไมปฏิบัติหนาที่ ใหรองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติหนาที่แทน 

ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งใด ถาไมมีผูปฏิบัติหนาที่
ประธานในที่ประชุม ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มาประชุมเลือกกันเองเพื่อทําหนาที่
ประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมในครั้งนั้น 

ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งใด ถาผูทําหนาที่ประธานในที่
ประชุมสั่งปดประชุมกอนหมดระเบียบวาระการประชุม แตมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
อยูในที่ประชุมครบองคประชุม และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนไมนอยกวาก่ึง
หนึ่งของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเทาที่มีอยูในที่ประชุมเสนอใหเปดประชุม ให
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้นตอไปจนกวาจะหมดระเบียบวาระการประชุม
หรือสภาองคการบริหารสวนตําบลจะไดมีมติใหปดประชุม และใหนําความในวรรคสามและวรรค
ส่ีมาใชบังคับกับกรณีดังกลาว๒๘ 

 
มาตรา ๕๓๒๙  ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแลวแต

สภาองคการบริหารสวนตําบลจะกําหนด แตตองไมเกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป
ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด 

นายอําเภอตองกําหนดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการประชมุ
สภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งแรกภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก

                                                 
๒๗ มาตรา ๕๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๘ มาตรา ๕๒ วรรคหา แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๙ มาตรา ๕๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สภาองคการบริหารสวนตําบล และใหที่ประชุมเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและ
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 

กรณีที่สภาองคการบริหารสวนตําบลไมอาจจัดใหมีการประชุมครั้งแรกไดตาม
กําหนดเวลาในวรรคสอง หรือมีการประชุมแตไมอาจเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
ได นายอําเภออาจเสนอผูวาราชการจังหวัดใหมีคําส่ังยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 

สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ใหมีกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลา
ออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ 

 
มาตรา ๕๔  ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูเรียกประชุมสภา

องคการบริหารสวนตําบลตามสมัยประชุม และเปนผูเปดหรือปดประชุม 
ในกรณีที่ยังไมมีประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบลไมเรียกประชุมตามกฎหมาย ใหนายอําเภอเปนผูเรียกประชุม และเปนผูเปด
หรือปดประชุม 

 
มาตรา ๕๕  นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เมื่อเห็นวาเปนการจําเปนเพื่อ

ประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการ
บริหารสวนตําบล หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยู อาจทําคํารองย่ืนตอนายอําเภอขอ
เปดประชุมวิสามัญ ถาเห็นสมควรใหนายอําเภอเรียกประชุมวิสามัญได๓๐ 

สมัยประชุมวิสามัญใหกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีก
จะตองไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ 

 
มาตรา ๕๖  การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตองมีสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ทั้งหมดเทาที่มีอยูจึงจะเปนองคประชุม 

ใหนําบทบัญญัติตามมาตรา ๑๘ วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับกับการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๖/๑๓๑  ในที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลมีสิทธิตั้งกระทูถามนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลในเรื่องใดอันเกี่ยวกับงานในหนาที่ได 

 

                                                 
๓๐ มาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๑ มาตรา ๕๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๗๓๒  ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่งเปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล โดยมีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย  ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถอันจะเปนประโยชน
ตอสภาองคการบริหารสวนตําบล 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเมื่อครบอายุของสภา
องคการบริหารสวนตําบล หรือเมื่อมีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือสภาองคการ
บริหารสวนตําบลมีมติใหพนจากตําแหนง 

 
สวนที่ ๒ 

นายกองคการบริหารสวนตาํบล๓๓ 
   

 
มาตรา ๕๘๓๔  ใหองคการบริหารสวนตําบลมีนายกองคการบริหารสวนตําบลคน

หนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

 
มาตรา ๕๘/๑๓๕  บุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวน

ตําบลตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน และตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ ดวย 

(๑) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
(๒) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือเคยเปน

สมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา 
(๓) ไมเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบล 

สมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ินหรือเลขานุการ
หรือที่ปรึกษาของผูบริหารทองถ่ิน เพราะเหตุที่มีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมใน
สัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

 

                                                 
๓๒ มาตรา ๕๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๓ ชื่อ สวนที่ ๒ นายกองคการบริหารสวนตําบล แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๔ มาตรา ๕๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๕ มาตรา ๕๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๘/๒๓๖  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดํารงตําแหนงนับตั้งแตวัน
เลือกตั้งและมีระยะการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง 

 
มาตรา ๕๘/๓๓๗  นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจแตงตั้งรองนายกองคการ

บริหารสวนตําบลซึ่งมิใชสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูชวยเหลือในการบริหาร
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายไดไมเกิน
สองคน และอาจแตงตั้งเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่งซึ่งมิไดเปนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลหรือเจาหนาที่ของรัฐได 

 
มาตรา ๕๘/๔๓๘  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลตองมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหามตามมาตรา ๕๘/๑ 
 
มาตรา ๕๘/๕๓๙  กอนนายกองคการบริหารสวนตําบลเขา รับหนาที่ ให

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยไมมีการลงมติ  
ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล 

กรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและรอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือสภาองคการบริหารสวนตําบลถูกยุบตามมาตรา ๕๓ 
หากมีกรณีที่สําคัญและจําเปนเรงดวนซึ่งปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบตอประโยชนสําคัญของ
ราชการหรือราษฎร นายกองคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการไปพลางกอนเทาที่จําเปนก็ได 
เมื่อไดมีการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแลว ใหประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแถลง
นโยบายโดยไมมีการลงมติภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล 

การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหกระทําโดย
เปดเผย โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลตองจัดทํานโยบายเปนลายลักษณอักษรแจกให
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุกคนที่มาประชุมดวย 

                                                 
๓๖ มาตรา ๕๘/๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๓๗ มาตรา ๕๘/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๘ มาตรา ๕๘/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๙ มาตรา ๕๘/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หากนายกองคการบริหารสวนตําบลไมสามารถแถลงนโยบายตอสภาองคการ
บริหารสวนตําบลได ใหนายอําเภอแจงใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํานโยบายแจงเปน
หนังสือสงใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยใหนําวิธีการแจงคําส่ัง
ทางปกครองเปนหนังสือตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม 
ในกรณีเชนนี้ใหถือวานายกองคการบริหารสวนตําบลไดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแลว 

ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนประจําทุกป 

คําแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลและรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย ใหประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดวย 

 
มาตรา ๕๘/๖๔๐  นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน

ตําบล หรือผูซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย มีสิทธิเขาประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลและมีสิทธิแถลงขอเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาที่ของตนตอ
ที่ประชุม แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มาตรา ๕๘/๗๔๑  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนไมนอยกวาหนึ่งใน

สามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยู มีสิทธิเขาช่ือเสนอญัตติขอ
เปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบลแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปญหาเกี่ยวกับการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลโดยไมมีการลงมติ 

ญัตติตามวรรคหนึ่ง ใหย่ืนตอประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและให
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนดวันสําหรับการอภิปรายทั่วไปซึ่งตองไมเร็วกวาหาวัน
และไมชากวาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับญัตติ แลวแจงใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ 

การขอเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะทําไดครั้งเดียวในสมัยประชุมสามัญ
สมัยหนึ่ง 

 
มาตรา ๕๙๔๒  นายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

                                                 
๔๐ มาตรา ๕๘/๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๑ มาตรา ๕๘/๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๒ มาตรา ๕๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 

(๒) ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล 
(๓) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ

นายกองคการบริหารสวนตําบล 
(๔) วางระเบียบเพื่อใหงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความ

เรียบรอย 
(๕) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
(๖) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
 
มาตรา ๖๐๔๓  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการ

บริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมาย และเปนผูบังคับบัญชาของพนักงาน
สวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล 

อํานาจหนาที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ใหเปนไปตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย 

ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนตําบลไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลตามลําดับที่นายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งไวเปนผูรักษาราชการ
แทน ถาไมมีรองนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลเปนผูรักษาราชการแทน 

ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด แตงตั้งให
นายกองคการบริหารสวนตําบลเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาที่อยางใด ใหผูรักษาราชการ
แทนทําหนาที่กรรมการหรือมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับนายกองคการบริหารสวนตําบลในระหวาง
รักษาราชการแทนดวย 

อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองคการ
บริหารสวนตําบลจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ 
หรือคําส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ 
หรือคําส่ังนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไมไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปน
อยางอ่ืน นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลเปนผูปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลก็ได แตถามอบใหปลัด
องคการบริหารสวนตําบลหรือรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติราชการแทน ใหทําเปน
คําส่ังและประกาศใหประชาชนทราบ 

                                                 
๔๓ มาตรา ๖๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหา ตองกระทํา
ภายใตการกํากับดูแลและกรอบนโยบายที่นายกองคการบริหารสวนตําบลกําหนดไว 

 
มาตรา ๖๐/๑๔๔  ใหมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชา

พนักงานสวนตําบลและลูกจางองคการบริหารสวนตําบลรองจากนายกองคการบริหารสวนตําบล 
และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย
และมีอํานาจหนาที่ อ่ืนตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบล
มอบหมาย 

 
มาตรา ๖๑๔๕  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๖๒๔๖  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๖๓๔๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๖๔๔๘  นายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๕๘/๑ 
(๕) กระทําการฝาฝนมาตรา ๖๔/๒ 
(๖) ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคหา หรือ

มาตรา ๙๒ 
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีจํานวนไมนอยกวา

สามในสี่ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเห็นวานายกองคการบริหารสวนตําบลไม

                                                 
๔๔ มาตรา ๖๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๕ มาตรา ๖๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 

๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔๖ มาตรา ๖๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 

๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔๗ มาตรา ๖๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 

๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔๘ มาตรา ๖๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สมควรดํารงตําแหนงตอไปตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

เมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับความเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลสิ้นสุดลงตาม 
(๔) หรือ (๕) ใหนายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของนายอําเภอใหเปนที่สุด 

ในระหวางที่ไมมีนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลปฏิบัติหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบลเทาที่จําเปนไดเปนการชั่วคราวจนถึงวัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล 

 
มาตรา ๖๔/๑๔๙  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) นายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนง 
(๒) นายกองคการบริหารสวนตําบลมีคําส่ังใหพนจากตําแหนง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายกองคการบริหารสวนตําบล 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๕๘/๔ 
(๖) กระทําการฝาฝนมาตรา ๖๔/๒ 
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๘) ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๙๒ 
ใหนําความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใชบังคับกับการพนจาก

ตําแหนงของเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลดวยโดยอนุโลม 
ใหนําความในวรรคสองของมาตรา ๖๔ มาใชบังคับกับกรณีรองนายกองคการ

บริหารสวนตําบลและเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลดวยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๖๔/๒๕๐  นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน

ตําบล และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ตองไมกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง 
ดังตอไปนี ้

(๑) ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดในสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ เวนแตตําแหนงที่ดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

(๒) รับเงินหรือประโยชนใด ๆ เปนพิเศษจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจนอกเหนือไปจากที่สวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับ
บุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ 

                                                 
๔๙ มาตรา ๖๔/๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕๐ มาตรา ๖๔/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่องคการบริหาร
สวนตําบลนั้นเปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้น หรือที่
องคการบริหารสวนตําบลนั้นจะกระทํา 

บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่งไดรับเบี้ย
หวัด บําเหน็จบํานาญ หรือเงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษะเดียวกันและมิใหใช
บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนคาเบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใด
เนื่องจากการดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา สภาองคการบรหิาร
สวนตําบล หรือสภาทองถ่ินอื่น หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนโดยตําแหนง 

 
มาตรา ๖๕๕๑  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล และพนักงานสวนตําบล เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล และพนักงานสวนตําบลซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้ง มี
อํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไดตามระเบียบและวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

เมื่อไดชําระคาปรับตามที่ เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการ
เปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
สวนที่ ๓ 

อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
   

 
มาตรา ๖๖  องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งใน

ดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 
มาตรา ๖๗  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตอง

ทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี ้
(๑) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งกําจัด

มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
(๓) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
(๔) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๕) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

                                                 
๕๑ มาตรา ๖๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
(๗) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
(๘)๕๒ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดี

ของทองถ่ิน 
(๙)๕๓ ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ

บุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร 
 
มาตรา ๖๘  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํา

กิจการในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
(๓) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
(๔) ใหมีและบํา รุงสถานท่ีประชุม  การกีฬา  การพักผอนหยอนใจและ

สวนสาธารณะ 
(๕) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
(๖) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(๗) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๘) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
(๙) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
(๑๐) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย 
(๑๒)๕๔ การทองเที่ยว 
(๑๓)๕๕ การผังเมือง 
 
มาตรา ๖๙  อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา ๖๖ มาตรา 

๖๗ และมาตรา ๖๘ นั้น ไมเปนการตัดอํานาจหนาที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการหรือ
หนวยงานของรัฐ ในอันที่จะดําเนินกิจการใด ๆ เพ่ือประโยชนของประชาชนในตําบล แตตองแจง
ใหองคการบริหารสวนตําบลทราบลวงหนาตามสมควร ในกรณีนี้หากองคการบริหารสวนตําบลมี

                                                 
๕๒ มาตรา ๖๗ (๘) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕๓ มาตรา ๖๗ (๙) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับ

ท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕๔ มาตรา ๖๘ (๑๒) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕๕ มาตรา ๖๘ (๑๓) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการดังกลาว ใหกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการ หรือ
หนวยงานของรัฐ นําความเห็นขององคการบริหารสวนตําบลไปประกอบการพิจารณาดําเนิน
กิจการนั้นดวย 

 
มาตรา ๖๙/๑๕๖  การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล

ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และให
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํา
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร  ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑและ
วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา ๗๐  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหองคการ

บริหารสวนตําบลมีสิทธิไดรับทราบขอมูลและขาวสารจากทางราชการในเรื่องที่เก่ียวกับการดําเนิน
กิจการของทางราชการในตําบล เวนแตขอมูลหรือขาวสารที่ทางราชการถือวาเปนความลับเกี่ยวกับ
การรักษาความมั่นคงแหงชาติ 

 
มาตรา ๗๑๕๗  องคการบริหารสวนตําบลอาจออกขอบัญญัติองคการบริหารสวน

ตําบลเพื่อใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลไดเทาที่ไมขัดหรือแยงตอกฎหมายเพื่อ
ปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญตัใิห
องคการบริหารสวนตําบลออกขอบัญญัติหรือใหมีอํานาจออกขอบัญญัติ ในการนี้จะกําหนด
คาธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผูฝาฝนดวยก็ได แตมิใหกําหนดโทษปรับเกิน
หนึ่งพันบาท เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 

รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลจะเสนอไดก็แตโดยนายกองคการบริหาร
สวนตําบลหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือราษฎรในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ตามกฎหมายวาดวยการเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน 

เมื่อสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายอําเภอใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่งแลว ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลลงชื่อและประกาศ
เปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตอไป 

ในกรณีที่นายอําเภอไมเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
ใด ใหสงคืนสภาองคการบริหารสวนตําบลภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายอําเภอไดรับราง
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดังกลาวเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาทบทวน
รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนั้นใหม หากนายอําเภอไมสงรางขอบัญญัติองคการ
                                                 

๕๖ มาตรา ๖๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 
๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๕๗ มาตรา ๗๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บริหารสวนตําบลคืนสภาองคการบริหารสวนตําบลภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายอําเภอไดรับราง
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดังกลาว ใหถือวานายอําเภอเห็นชอบกับรางขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลนั้น 

เมื่อสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาทบทวนรางขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลตามวรรคสี่แลว มีมติยืนยันตามรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเดิมดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่
มีอยู ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลลงชื่อและประกาศเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบลไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจากนายอําเภอ แตถาสภาองคการบริหารสวนตําบลไมยืนยัน
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคืนจากนายอําเภอหรือ
ยืนยันดวยคะแนนเสียงนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ทั้งหมดเทาที่มีอยู ใหรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนั้นเปนอันตกไป 

 
มาตรา ๗๒๕๘  การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยการนั้น 
เพ่ือประโยชนแกกิจการขององคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบล

อาจขอใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ไปดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติกิจการขององคการบริหารสวน
ตําบลเปนการชั่วคราวไดโดยไมขาดจากตนสังกัดเดิม  ทั้งนี้ ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจ
อนุญาตไดตามความจําเปน และในกรณีที่เปนขาราชการซึ่งไมอยูในอํานาจของผูวาราชการจังหวัด 
ใหกระทรวงมหาดไทยทําความตกลงกับหนวยงานตนสังกัดกอนแตงตั้ง 

 
มาตรา ๗๓  องคการบริหารสวนตําบลอาจทํากิจการนอกเขตองคการบริหารสวน

ตําบล หรือรวมกับสภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวย
การบริหารราชการสวนทองถ่ินอื่น เพ่ือกระทํากิจการรวมกันได  ทั้งนี้ เมื่อไดรับความยินยอมจาก
สภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถ่ินที่เก่ียวของ และกิจการนั้นเปนกิจการที่จําเปนตองทําและเปนการเกี่ยวเนื่องกับกิจการ
ที่อยูในอํานาจหนาที่ของตน 

 
สวนที่ ๔ 

รายไดและรายจายขององคการบริหารสวนตาํบล 
   

 
มาตรา ๗๔๕๙  ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย อากรการฆา

สัตวและคาธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชนอ่ืนอันเกิดจากการฆาสัตว  ทั้งนี้ ในเขตองคการบริหาร

                                                 
๕๘ มาตรา ๗๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนตําบลใดเมื่อไดมีการจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้นแลวใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลนั้น 

ในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินขององคการบริหารสวน
ตําบลตามวรรคหนึ่ง ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับอํานาจและ
หนาที่ของนายกเทศมนตรีตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่และกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอ่ืน  ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลอาจมอบ
อํานาจและหนาที่ดังกลาวใหหนวยงานอื่นของรัฐดําเนินการแทนก็ได และใหหักคาใชจายไดตามที่
กําหนดในมาตรา ๘๑๖๐ 

 
มาตรา ๗๕  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือนที่จัดเก็บไดในจังหวัดใด 

ใหจัดสรรใหแกองคการบริหารสวนตําบลตามหลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวย
การนั้น 

 
มาตรา ๗๖๖๑  องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจออกขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนตําบลเพื่อเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไมเกินรอยละสิบของภาษีอากรและ
คาธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท ดังตอไปนี ้

(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลกฎหมายรัษฎากรซึ่งสถานประกอบการตั้งอยู
ในองคการบริหารสวนตําบล 

(๒) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุราซึ่งรานขายสุรา
ตั้งอยูในองคการบริหารสวนตําบล 

(๓) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน
ซึ่งสถานที่เลนการพนันอยูในองคการบริหารสวนตําบล 

การเสียภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทใหปดทิ้ง 
ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีอากรและคาธรรมเนียม

ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๗๗๖๒  รายไดจากคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล เงินอากร 

ประทานบัตรใบอนุญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมายวาดวยการประมง คาภาคหลวง และ

                                                                                                                                            
๕๙ มาตรา ๗๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖๐ มาตรา ๗๔ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖๑ มาตรา ๗๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖๒ มาตรา ๗๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม และคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินที่เก็บในองคการบริหารสวนตําบลใด ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวน
ตําบลนั้น 

 
มาตรา ๗๘  คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแร และคาภาคหลวงปโตรเลียม

ตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม  ทั้งนี้ ในองคการบริหารสวนตําบลใดเมื่อไดมีการจัดเก็บตาม
กฎหมายวาดวยการนั้นแลว ใหจัดสรรใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้นตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗๙  เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติในองคการบริหาร

สวนตําบลใด ใหแบงใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๘๐๖๓  องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจออกขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนตําบลเพื่อเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม โดยใหกําหนดเปนอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมเพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียก
เก็บตามประมวลรัษฎากร ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละศูนย ให
องคการบริหารสวนตําบลเก็บในอัตรารอยละศูนย 

(๒) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราอื่น ใหองคการ
บริหารสวนตําบลเก็บหนึ่งในเกาของอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร 

ภาษีมูลคาเพ่ิมที่เก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวล
รัษฎากร 

 
มาตรา ๘๑  องคการบริหารสวนตําบลจะมอบใหกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมี

หนาที่จัดเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมเพื่อองคการ
บริหารสวนตําบลก็ได ในกรณีเชนนี้เมื่อไดหักคาใชจายตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแลว ให
กระทรวง ทบวง กรมนั้นสงมอบใหแกองคการบริหารสวนตําบล 

 
มาตรา ๘๒  องคการบริหารสวนตําบลอาจมีรายได ดังตอไปนี้ 
(๑) รายไดจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
(๒) รายไดจากสาธารณูปโภคขององคการบริหารสวนตําบล 
(๓) รายไดจากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชยขององคการบริหารสวนตําบล 
(๔) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามที่จะมีกฎหมายกําหนดไว 
(๕) เงินและทรัพยสินอื่นที่มีผูอุทิศให 

                                                 
๖๓ มาตรา ๘๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) รายไดอ่ืนตามที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให 
(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๘) รายไดอ่ืนตามที่จะมีกฎหมายกําหนดใหเปนขององคการบริหารสวนตําบล 
 
มาตรา ๘๓  องคการบริหารสวนตําบลอาจกูเงินจากกระทรวง ทบวง กรม 

องคการ หรือนิติบุคคลตาง ๆ ได เมื่อไดรับอนุญาตจากสภาองคการบริหารสวนตําบล 
การกูเงินตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
 
มาตรา ๘๔  รายไดขององคการบริหารสวนตําบล ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษี

โดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 
 
มาตรา ๘๕  องคการบริหารสวนตําบลอาจมีรายจาย ดังตอไปนี ้
(๑) เงินเดือน 
(๒) คาจาง 
(๓) เงินคาตอบแทนอื่น ๆ 
(๔) คาใชสอย 
(๕) คาวัสด ุ
(๖) คาครุภัณฑ 
(๗) คาที่ดิน ส่ิงกอสราง และทรัพยสินอื่น ๆ 
(๘) คาสาธารณูปโภค 
(๙) เงินอุดหนุนหนวยงานอื่น 
(๑๐) รายจายอื่นใดตามขอผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของ

กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว 
 
มาตรา ๘๖๖๔  เงินคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา ๘๗๖๕  งบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมของ

องคการบริหารสวนตําบล ใหจัดทําเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลและจะเสนอไดก็แต
โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

                                                 
๖๔ มาตรา ๘๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖๕ มาตรา ๘๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาในระหวางปงบประมาณใดรายจายซึ่งกําหนดไวในงบประมาณไมพอใชจาย
ประจําปนั้นหรือมีความจําเปนตองตั้งรายจายขึ้นใหมระหวางปงบประมาณ ใหจัดทําขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

เมื่อสภาองคการบริหารสวนตําบลเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมแลว ใหเสนอนายอําเภอเพ่ือขอ
อนุมัติ และใหนายอําเภอพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัติ
ดังกลาว 

ถานายอําเภอไมอนุมัติตองแจงเหตุผลและสงคืนใหสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เพ่ือพิจารณาทบทวนรางขอบัญญัตินั้นใหม หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวนายอําเภอ
พิจารณาไมแลวเสร็จ ใหถือวานายอําเภออนุมัติรางขอบัญญัติดังกลาว 

ในกรณีที่สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติยืนยันตามรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ใหนายอําเภอสงรางขอบัญญัตินั้น
ไปยังผูวาราชการจังหวัดภายในกําหนดเวลาสิบหาวันนับแตวันที่สภาองคการบริหารสวนตําบลแจง
มติยืนยันเพื่อใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาภายในสิบหาวัน ถาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวย
กับรางขอบัญญัตินั้น ใหผูวาราชการจังหวัดสงไปยังนายอําเภอเพ่ือลงช่ืออนุมัติ ถาผูวาราชการ
จังหวัดไมเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัตินั้นใหรางขอบัญญัตินั้นเปนอันตกไป หากพนกาํหนดเวลา
ดังกลาวแลวยังพิจารณาไมแลวเสร็จ ใหถือวาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัตินั้น 

ในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม สภาองคการบริหารสวนตําบลตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัตินั้น เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ถาสภาองคการบริหารสวน
ตําบลพิจารณาไมแลวเสร็จ ใหถือวาสภาองคการบริหารสวนตําบลใหความเห็นชอบตามที่นายก
องคการบริหารสวนตําบลเสนอและใหดําเนินการตามวรรคสามตอไป 

ถาขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปออกไมทันปงบประมาณใหม ใหใช
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในปงบประมาณที่แลวไปพลางกอน 

ในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการ
หรือจํานวนในรายการมิได แตอาจแปรญัตติไดในทางลดหรือตัดทอนรายจาย ซึ่งมิไดเปนรายจาย
ที่เปนเงินสงใชตนเงินกู ดอกเบี้ยเงินกู หรือเงินที่กําหนดใหจายตามกฎหมาย และในการพิจารณา
ของสภาองคการบริหารสวนตําบล การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทําดวยประการใด ๆ ที่มี
ผลใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีสวนไมวาโดยทางตรงหรือโดยออมในการใช
งบประมาณรายจายจะกระทํามิได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๗/๑๖๖  ในกรณีที่สภาองคการบริหารสวนตําบลไมรับหลักการแหงราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ให
นายอําเภอตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวยกรรมการจํานวนเจ็ดคน เพ่ือพิจารณาหาขอยุติ
ความขัดแยงโดยแกไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระสําคัญที่บัญญัติไวในรางขอบัญญัตินั้น  ทั้งนี้ ให
ยึดถือหลักเกณฑตามกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวของ ตลอดจนประโยชนของทองถ่ินและ
ประชาชนเปนสําคัญ 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลซึ่งสภาองคการบริหารสวนตําบลเสนอจํานวนสามคน และบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอจํานวนสามคน โดยใหตั้ง
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติไมรับหลักการ และใหกรรมการทั้งหก
คนรวมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิไดเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และมิไดเปนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานกรรมการดังกลาวภายในเจ็ดวันนับแตวันที่
กรรมการครบจํานวนหกคน 

ในกรณีที่ไมสามารถเสนอบุคคลที่จะทําหนาที่ เปนกรรมการหรือประธาน
กรรมการไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไมปฏิบัติ
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหนายอําเภอตั้งบุคคลซึ่งมิไดเปนนายกองคการบริหารสวนตาํบล รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และมิไดเปนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลทําหนาที่กรรมการหรือประธานกรรมการดังกลาวใหครบตาม
จํานวน 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณารางขอบัญญัติใหแลวเสร็จภายในสิบหา
วันนับตั้งแตวันที่ไดแตงตั้งประธานกรรมการในคราวแรกแลวรายงานตอนายอําเภอ ในกรณีที่
คณะกรรมการไมสามารถพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหประธานกรรมการ
รวบรวมผลการพิจารณาแลววินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็วแลวรายงานตอนายอําเภอ 

ใหนายอําเภอสงรางขอบัญญัติที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธาน
กรรมการในวรรคสี่ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโดยเร็ว แลวใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบลเสนอรางขอบัญญัติดังกลาวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา ๘๗ ภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัติจากนายอําเภอ หากนายกองคการบริหารสวนตําบลไมเสนอราง
ขอบัญญัตินั้นตอสภาองคการบริหารสวนตําบลภายในเวลาที่กําหนด ใหนายอําเภอรายงานตอผูวา
ราชการจังหวัดเพื่อส่ังใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนง 

 

                                                 
๖๖ มาตรา ๘๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๗/๒๖๗  ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณารางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคหา ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
รางขอบัญญัติจากนายกองคการบริหารสวนตําบล หากสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาไม
แลวเสร็จภายในกําหนด หรือมีมติไมเห็นชอบใหตราขอบัญญัตินั้น ใหรางขอบัญญัตินั้นตกไป 
และใหใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายในปงบประมาณปที่แลวไปพลางกอน ในกรณีเชนวานี้ ให
นายอําเภอเสนอผูวาราชการจังหวัดใหมีคําส่ังยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 

 
มาตรา ๘๘  ระเบียบวาดวยการคลัง การงบประมาณ การโอนการจัดการ

ทรัพยสิน การซื้อ การจาง คาตอบแทน และคาจาง ใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานอื่น ๆ ขององคการ

บริหารสวนตําบลใหองคการบริหารสวนตําบลตองปฏิบัติดวยก็ได 
ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหคํานึงถึงความเปนอิสระ 

ความคลองตัวและความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลดวย 
 
มาตรา ๘๙  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๗ มาใชบังคับกับการตรวจสอบการคลัง 

การบัญชี หรือการเงินอื่น ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลโดยอนุโลม 
 

สวนที่ ๕ 
การกํากับดูแลองคการบริหารสวนตําบล 

   
 

มาตรา ๙๐๖๘  ใหนายอําเภอมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของทางราชการ 

ในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ของนายอําเภอตามวรรคหนึ่ง ใหนายอําเภอมี
อํานาจเรียกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และ
ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลมาชี้แจงหรือสอบสวน ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใด 
ๆ จากองคการบริหารสวนตําบลมาตรวจสอบก็ได 

เมื่อนายอําเภอเห็นวานายกองคการบริหารสวนตําบลผูใดปฏิบัติการในทางที่อาจ
เปนการเสียหายแกองคการบริหารสวนตําบลหรือเสียหายแกราชการและนายอําเภอไดช้ีแจง
แนะนําตักเตือนแลวไมปฏิบัติตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเรงดวนที่จะรอชามิได ใหนายอําเภอ
มีอํานาจออกคําส่ังระงับการปฏิบัติราชการของนายกองคการบริหารสวนตําบลไวตามที่เห็นสมควร

                                                 
๖๗ มาตรา ๘๗/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖๘ มาตรา ๙๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ได แลวใหรีบรายงานผูวาราชการจังหวัดทราบภายในสิบหาวันเพื่อใหผูวาราชการจังหวัดวนิจิฉยัสัง่
การตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว 

การกระทําของนายกองคการบริหารสวนตําบลที่ฝาฝนคําส่ังของนายอําเภอหรือ
ผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ตามวรรคสาม ไมมีผลผูกพันองคการบริหารสวนตําบล 

 
มาตรา ๙๑๖๙  เพ่ือคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม นายอําเภอจะรายงานเสนอความเห็นตอผูวาราชการ
จังหวัดเพื่อยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลก็ได 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอ่ืนตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ผูวา
ราชการจังหวัดมีอํานาจยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลและใหแสดงเหตุผลไวในคําส่ังดวย 

เมื่อมีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือถือวามีการยุบสภาองคการบรหิาร
สวนตําบลตามพระราชบัญญัตินี้ ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลขึ้นใหม
ภายในสี่สิบหาวัน 

 
มาตรา ๙๒๗๐  หากปรากฏวานายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ

บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือรองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล กระทําการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม
ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ ใหนายอําเภอดําเนินการสอบสวนโดยเร็ว 

ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏวานายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล มีพฤติการณตามวรรคหนึ่งจริง ใหนายอําเภอเสนอใหผูวาราชการจังหวัดสั่งให
บุคคลดังกลาวพนจากตําแหนง  ทั้งนี้ ผูวาราชการจังหวัดอาจดําเนินการสอบสวนเพิ่มเตมิดวยกไ็ด 
คําส่ังของผูวาราชการจังหวัดใหเปนที่สุด 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๙๓  ใหถือวาบรรดากรรมการสภาตําบลผูทรงคุณวุฒิตามประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เฉพาะที่อยูในเขตตําบลตามพระราชบัญญัตินี้เปนสมาชิกสภาตําบลซึ่ง
ไดรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะพนจากตําแหนงตามวาระตามประกาศของคณะ

                                                 
๖๙ มาตรา ๙๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗๐ มาตรา ๙๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๒ ของ
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๙๔  บรรดาบทกฎหมายใดที่อางถึงกรรมการสภาตําบลผูทรงคุณวุฒิให

หมายถึงสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๙๕  สภาตําบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ใด มีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกันสามป
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเฉลี่ยไมต่ํากวาปละหนึ่งแสนหาหมื่นบาท 
ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ 
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อสภาตําบลที่จะจัดตั้งเปนองคการบริหาร
สวนตําบลตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ในระหวางดําเนินการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่งมิใหนํา
มาตรา ๖ มาใชบังคับแกตําบลดังกลาว และใหสภาตําบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ดังกลาวจนถึงวันที่มีการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งแรก 

เมื่อจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่งแลว ใหโอนบรรดาสิทธิใน
งบประมาณหรือเงินอุดหนุน ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี้ และเจาหนาที่ของสภาตําบลตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไปเปนขององคการ
บริหารสวนตําบลที่จัดตั้งข้ึนนั้น 

ในวาระเริ่มแรกเปนเวลาสี่ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมิใหนําความใน
มาตรา ๕๘ วรรคสอง มาใชบังคับกับองคการบริหารสวนตําบลที่จัดตั้งข้ึนตามวรรคหนึ่งหรือตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหกํานันเปนประธานกรรมการบริหารโดยตําแหนง 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
บัญญตัิ  บรรทัดฐาน 
รองนายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สภาตําบลซึง่จดัตัง้ข้ึนตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไมมีฐานะเปนนิติบุคคล 
ทําใหการบริหารงานไมสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ขาดความคลองตัวในการ
บริหารงาน สมควรปรับปรุงฐานะของสภาตําบลและการบริหารงานของสภาตําบลเสียใหมให
สามารถรองรับการกระจายอํานาจไปสูประชาชนไดมากยิ่งข้ึน รวมทั้งใหมีการยกฐานะสภาตําบล
ซึ่งมีรายไดตามเกณฑที่กําหนดขึ้นเปนองคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนราชการสวนทองถ่ินได  จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘๗๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติเก่ียวกับ
คุณสมบัติในเรื่องอายุของผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบล และของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ไม
สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ สมควรแกไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติในเรื่องดังกลาวตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ ใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญตัิสภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตําบล (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๒๗๒ 
 

มาตรา ๒๒  ในวาระเริ่มแรกเปนเวลาส่ีปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มิ
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) เฉพาะลักษณะตองหามตามมาตรา  ๙ (๖) แหง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ มาใชบังคับกับผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล และถาผูดํารงตําแหนงตามมาตรา ๙ (๖) ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ก็ใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๙ (๖) นับแตวันเลือกตั้ง 

 
มาตรา ๒๓  บรรดาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและกรรมการบริหารซึ่ง

ดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่งวางลงไม
วาดวยเหตุใดก็ตาม ไมตองดําเนินการเลือกตั้งข้ึนแทนตําแหนงที่วางและใหสภาองคการบริหาร
สวนตําบลประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู 

                                                 
๗๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๒/ตอนที่ ๔๘ ก/หนา ๑/๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ 
๗๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๔๐ ก/หนา ๑/๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซึ่งวางลงตามวรรคสอง และเปน
ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารดวย ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลที่มีอยูเปนประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหาร แลวแต
กรณี ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง 

ใหประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารซึ่งไดรับการเลือกข้ึนแทนนั้น
ดํารงตําแหนงไดเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๒๔  ในกรณีที่สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนสมาชิกโดย

ตําแหนงพนจากสมาชิกภาพไปกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาสภาองคการบริหาร
สวนตําบลประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู และบรรดากิจการที่สภาองคการบริหารสวนตําบล
ดังกลาวไดกระทําไปในอํานาจหนาที่กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหมีผลใชบังคับได 

 
มาตรา ๒๕  ในระหวางที่ไมมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรอื

ผูบริหารทองถ่ิน ใหนํากฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมาใชบังคับกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโดยอนุโลม  ทั้งนี้ ใหอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด
ตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เปนอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ และยกเวน
ไมตองเรียกเก็บเงินประกันการสมัคร 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา ๔๕ ใหถือเขต
หมูบานแตละหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลเปนเขตเลือกตั้ง 

ใบสมัครและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา ๒๖  องคการบริหารสวนตําบลใดมีเหตุจะตองยุบและรวมกับองคการ

บริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินตามมาตรา ๔๑ จัตวา แหง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหดําเนินการตามมาตรา ๔๑ จัตวา ดังกลาว
ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยไดวางหลักการจัดองคกรปกครองทองถ่ินใหเปนไปตามหลักการปกครองตนเอง
ย่ิงข้ึนและใหสอดคลองกับเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน สมควรจัดระเบียบบริหารราชการ
ทองถ่ิน ระบบองคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบลใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญตัิสภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตําบล (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๖๗๓ 

                                                 
๗๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนที่ ๕๕ ก/หนา ๗/๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๑  ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและรองประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบลซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ อยูในตําแหนง
ตอไปจนกวาจะครบอายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวน
ตําบล 

 
มาตรา ๓๒  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลและ

กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ยังอยูในตําแหนงตอไป และใหถือวาประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนนายก
องคการบริหารสวนตําบลและกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัตินี้ 

บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคําส่ัง
ใดที่ไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล หรือกรรมการบริหาร ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคําส่ังนั้นอางถึงคณะผูบริหาร นายกองคการบริหาร
สวนตําบลหรือรองนายกองคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือ
แยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๓  บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศ 

หรือคําส่ังใดที่อางถึงขอบังคับตําบล ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคําส่ังนั้นอางถึงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติ
นี้  ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันบทบัญญัติ
ที่เก่ียวกับการจัดระเบียบบริหารราชการองคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มีเนื้อหาสาระที่ไมสอดคลองและไมเปนไปใน
แนวทางเดียวกันกับการจัดระเบียบบริหารราชการขององคการปกครองสวนทองถ่ินอื่น โดยแมวา
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลจะเปนหนวยการปกครองพื้นฐานที่มีลักษณะเฉพาะอัน
เปนการแตกตางจากองคการปกครองสวนทองถ่ินอื่นก็ตาม แตบทบัญญัติบางประการก็ควรจะมี
ลักษณะที่เหมือนกัน เชน คุณสมบัติผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ระยะเวลาการเลือกตั้ง การขาด
คุณสมบัติ การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล การบริหาร และการกํากับดูแล เปนตน  จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖๗๔ 

                                                 
๗๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนที่ ๑๒๔ ก/หนา ๑๖/๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๗  บรรดาสมาชิกสภาตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

และคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบอายุของสภาตําบลหรือสภาองคการบริหารสวนตําบล 
หรือมีการยุบสภา 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๔๔ มาตรา 
๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๗ ทวิ มาตรา ๔๗ ตรี ช่ือของสวนที่ 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 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช
บังคับจนกวาจะครบอายุของสภาตําบล สภาองคการบริหารสวนตําบล หรือมีการยุบสภา และมี
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลนั้น หลังจากวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหนําบทบัญญัติเดิมกอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตันิีใ้ช
บังคับแทนในระหวางเวลาดังกลาว 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากเปนการสมควร
กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ประกอบกับ
บทบัญญัติบางมาตราในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ยัง
ไมสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน และไม
เหมาะสมกับการบริหารงานของสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือใหการบริหารงาน
ของสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒๗๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาวะในปจจุบัน เปนการ
จํากัดสิทธิของประชาชน ทั้งสิทธิของผูสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
สมควรเปดกวางใหเปนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 

วศิน/แกไข 
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 
 
                                                 

๗๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนที่ ๘๔ ก/หนา ๘/๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 


