
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 

********************* 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
เป็นปีท่ี ๔๙ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้

ประกาศว่า 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการจัดระเบียบบริหารของตาํบล 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบญัญตัิขึน้ไวโ้ดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี ้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิีเ้รียกวา่ “พระราชบญัญตัิสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗” 

มาตรา ๒  พระราชบัญญตันิี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแตว่ันนับแตว่ันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับท่ี ๓๒๖ ลงวนัท่ี ๑๓ธนัวาคม พ.ศ.2๕๑๕ 
บรรดากฎหมาย กฎ และขอ้บังคบัอื่นในส่วนท่ีมีบญัญตัไิวแ้ล้วในพระราชบัญญัตนิี ้หรือซึ่ง

ขัดหรือแย้งกบับทแห่งพระราชบัญญัตนิี ้ให้ใช้พระราชบญัญตัินีแ้ทน 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญตัินี ้

“หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่” หมายความวา่ เทศบาล สุขาภิบาลและราชการ
ส่วนท้องถิน่อื่นท่ีมีกฎหมายจัดตัง้ขึน้ แตไ่ม่รวมถึงองค์การบรหิารส่วนจังหวดั 

“นายอําเภอ” หมายความรวมถงึปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํากิง่อําเภอดว้ย 

“ตําบล” หมายความว่า ตําบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องท่ีทีอ่ยู่ นอกเขต
หนว่ยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่น และในกรณีที่ตําบลใดมีพ้ืนท่ีอยู่ทัง้ในและนอกเขตหนว่ยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้หมายความถึงเฉพาะพ้ืนท่ีที่อยู่นอกเขตหนว่ยการบรหิาร 
ราชการส่วนท้องถิ่น 

“คณะผู้บรหิาร”  (ยกเลิก)  

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญตัินีแ้ละให้มี
อํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบงัคับ ประกาศ และแต่งตั้งเจ้าหนา้ท่ีเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตนิี ้

กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบงัคับ หรือประกาศท่ีมีผลเปน็การท่ัวไปเมือ่ได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได ้
มาตรา  4  บทนิยาม”คณะผู้บริหาร” ยกเลิกโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี 5)  พ.ศ.2546 
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หมวด ๑ 
สภาตําบล 
------------ 

มาตรา 6 ในตําบลหนึง่ให้มีสภาตาํบลหนึ่งมีอํานาจหน้าท่ีตามพระราชบญัญตัินี ้ ให้สภา
ตําบลมีฐานะเป็นนิตบิุคคล 

ส่วนท่ี ๑ 
สมาชิกสภาตําบล 

-------------- 

มาตรา ๗ สภาตําบลประกอบดว้ยสมาชิกโดยตาํแหนง่ไดแ้ก ่ กํานนั ผู้ใหญ่บา้นของทุก
หมู่บ้านในตําบล และแพทย์ประจําตําบล และสมาชิกซึ่งไดร้ับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้านใน
ตําบลนั้นเป็นสมาชิกสภาตําบลหมูบ่้านละหนึ่งคน 

มาตรา ๘ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชกิสภาตําบลซึง่ได้รับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัตแิละไม่มี
ลักษณะตอ้งหา้มเชน่เดียวกบัผู้มีสิทธเิลือกตั้งตามกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

มาตรา ๙   ผู้มีสิทธิสมคัรรบัเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดร้ับเลือกตัง้ตอ้งมคีณุสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี ้

(๑) มีชื่อในทะเบียนบา้นตามกฎหมายว่าดว้ยการทะเบียนราษฎรในหมูบ่้านของตําบลท่ี
สมัครรบัเลือกตัง้เปน็เวลาตดิต่อกันไม่นอ้ยกวา่หนึ่งปีจนถึงวนัรบัสมัครเลือกตั้ง 

(๒) ไม่เป็นผู้มีพฤตกิรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตาํแหน่งสมาชิกสภาตําบลสมาชิกสภา
ท้องถิน่ คณะผู้บรหิารท้องถิน่หรอืผู้บรหิารท้องถิน่ รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือท่ีปรึกษาหรือเลขานุการของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุทีม่ีส่วนได้เสียไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทํากับ
สภาตําบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไมถ่ึงหา้ปนีับถงึวนัรับสมัครเลือกตั้ง 

(๓) มีคุณสมบัตแิละไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มประการอืน่เช่นเดียวกบัผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตัง้
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

มาตรา ๑๐ ให้นายอําเภอจัดใหม้ีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดร้ับเลือกตั้งตาม
หลักเกณฑ์และวิธกีารท่ีกําหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 

มาตรา ๑๑ สมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รบัเลือกตั้งมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละส่ีป ี
นับแตว่ันเลือกตัง้ 

ในกรณีที่สมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รบัเลือกตั้งดํารงตําแหน่งครบวาระแล้วแต่ยังมไิดม้กีาร
เลือกตัง้สมาชกิสภาตาํบลซึ่งได้รบัเลือกตั้งขึ้นใหม ่ให้สมาชิกสภาตาํบลโดยตาํแหนง่ปฏิบัตหิน้าท่ีไดต้่อไป 

 

 
มาตรา 8, มาตรา 9  แก้ไขเพ่ิมเตมิโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับ ท่ี 5) พ.ศ.2546 
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มาตรา ๑๒  นอกจากการพ้นจากตําแหนง่ตามวาระ สมาชิกสภาตาํบลซึ่งได้รบัเลือกตั้งพ้น
จาตําแหน่งด้วยเหตุใดเหตหุนึ่ง ดังต่อไปนี ้

(๑) ตาย 

(๒) ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกตอ่นายอาํเภอ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าพ้นจากตาํแหน่งนบั
แตว่ันลาออก 

(๓) มีการยุบสภาตําบล 

(๔)  เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับสภาตําบลท่ีตนดาํรงตําแหนง่
หรือในกิจการท่ีกระทําใหแ้ก่สภาตําบลนัน้ 

(๕) สภาตําบลมีมติให้พ้นจากตําแหน่งโดยเห็นว่ามคีวามประพฤติในทางท่ีจะนํามาซึง่ความ
เส่ือมเสียประโยชน์ของตําบล มตดิังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจํานวนสมาชิก
สภาตําบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ 

(๖) นายอําเภอส่ังให้พ้นจากตําแหนง่ เมื่อได้สอบสวนแล้วปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลกัษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึง่ตามมาตรา ๙ หรือมไิดอ้ยู่ประจําในหมู่บา้นท่ีได้รับเลือกตั้งเป็น
เวลาติดต่อกนัเกนิหกเดือน หรือขาดการประชุมสภาตําบลตดิต่อกันสามครัง้โดยไมม่ีเหตุผลอันสมควร 

(๗) ผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังให้พ้นจากตําแหน่ง เมื่อได้สอบสวนแล้วปรากฏว่าบกพร่องในทาง
ความประพฤต ิ

วรรคสอง(ยกเลิก) 

มาตรา ๑๓ เมื่อตําแหน่งสมาชิกสภาตาํบลซึ่งได้รบัเลือกตั้งวา่งลงเพราะครบวาระการดํารง
ตําแหนง่ ให้มีการเลือกตั้งภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วนัท่ีครบวาระ 

มาตรา ๑๔ เมื่อตําแหน่งสมาชิกสภาตาํบลซึ่งได้รบัเลือกตั้งวา่งลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจาก
ครบวาระ ให้มีการเลือกตั้งแทนตําแหน่งท่ีว่างภายในหกสิบวันนับแตว่นัท่ีตําแหน่งนัน้ว่างลง เวน้แต่วาระ
การดํา รงตาํแหนง่ท่ีเหลืออยู่ไม่ถึงหนึง่ร้อยแปดสิบวันให้สภาตําบลประกอบดว้ยสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ 

สมาชิกสภาตําบลผู้ซึ่งไดร้ับเลือกตั้งแทนนัน้ให้อยู่ในตําแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของ
ผู้ซึ่งตนแทน 

มาตรา ๑๕ เมื่อมีการยุบและรวมเขตหมูบ่้านตามกฎหมายวา่ดว้ยลักษณะปกครองท้องท่ี 
ให้สมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รบัเลือกตั้งของหมู่บ้านเดิมท่ีถูกยุบหรือถูกรวมยังคงเป็นสมาชิกสภาตําบลซึ่ง
ได้รบัเลือกตั้งอยู่ต่อไปจนกวา่สมาชิกภาพจะส้ินสุดลงตามมาตรา ๑๒ 

 

 
มาตรา 12(4) แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2542 และวรรคสอง   
ยกเลิกโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2542 
มาตรา 13 มาตรา 14  แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 
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เมื่อมีการแยกพ้ืนท่ีบางส่วนของหมู่บ้านใดขึ้นเป็นหมู่บา้นใหม ่ ให้สมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รบั
เลือกตัง้ของหมู่บ้านเดมิยังคงเป็นสมาชกิสภาตําบลซึง่ไดร้ับเลือกตั้งอยู่ต่อไป โดยใหส้มาชิกสภาตําบลท่ีมี
ภูมิลําเนาอยู่ในหมูบ่้านใด ให้เปน็สมาชกิสภาตาํบลของหมู่บ้านนัน้จนกว่าสมาชิกภาพจะส้ินสุดลงตาม
มาตรา ๑๒ และใหน้ายอําเภอจัดให้มีการเลือกตัง้สมาชิกสภาตําบลซึง่ได้รับเลือกตั้งให้ครบตามจํานวนท่ี
กฎหมายกาํหนดท้ังหมูบ่้านเดิมและหมู่บ้านท่ีจัดตัง้ขึ้นใหม่เพ่ือเป็นสมาชิกสภาตําบลท่ีหมู่บา้นนั้นตั้งอยู่
ในเขตภายในส่ีสิบห้าวนันบัแตว่ันท่ีประกาศตั้งหมู่บา้นใหม ่ เว้นแตว่าระการดํารงตําแหนง่เหลืออยู่ไม่ถึง
หนึ่งร้อยแปดสิบวนั 

วรรคสาม(ยกเลิก) 

มาตรา ๑๖ สภาตําบลมีกํานันเป็นประธานสภาตําบล และมีรองประธานสภาตําบลคนหนึ่ง
ซึ่งนายอําเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาตําบลตามมติของสภาตําบล 

รองประธานสภาตําบลมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละส่ี 

รองประธานสภาตําบลพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งตามวรรคสอง เมื่อ 

(๑) ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกต่อนายอําเภอ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าพ้นจากตําแหน่งนับ
แต่วันลาออก 

(๒) พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาตําบลตามมาตรา ๑๒ 

มาตรา ๑๗ ประธานสภาตําบลเป็นผู้เรียกประชุมสภาตําบล และมีหน้าท่ีดําเนินการประชุม
ให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

รองประธานสภาตําบลมีหน้าท่ีกระทํากิจการแทนประธานสภาตําบลเมื่อประธานสภาตาํบล
ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ หรือตามท่ีประธานสภาตําบลมอบหมาย 

เมื่อประธานสภาตําบลและรองประธานสภาตําบลไม่อยู่ในท่ีประชุมให้สมาชิกสภาตําบล
ท่ีมาประชุมเลือกกันเองเป็นประธานในการประชุมคราวนั้น 

มาตรา ๑๘ ให้มีการประชุมสภาตําบลไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้ง การประชุมต้องมีสมาชิก
สภาตําบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาตําบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่จึงจะเป็นองค์
ประชุม 

การลงมติของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่ท่ีมีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นใน
พระราชบัญญัตินี้ 

สมาชิกสภาตําบลคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๙ สภาตําบลมีเลขานุการสภาตําบลคนหนึ่งซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการท่ีปฏิบัติงาน
ในตําบลนั้นหรือจากบุคคลอื่นท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ 
มาตรา 15 วรรคสาม   ยกเลิกโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การบรหิารส่วนตําบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 
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ให้นายอําเภอเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาตําบลตามมติของสภาตําบล 

 

มาตรา ๒๐ เลขานุการสภาตําบลมีหน้าท่ีรบัผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุมและ
งานอืน่ใดตามท่ีสภาตําบลมอบหมาย 

มาตรา ๒๑ ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตนิี ้ให้สมาชกิสภาตําบลและเลขานุการ
สภาตําบลเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

ส่วนที ่๒ 
อํานาจหน้าที่ของสภาตําบล 

----------------------- 

มาตรา ๒๒ สภาตําบลมีอํานาจหน้าท่ีในการพัฒนาตําบลตามแผนงานโครงการและ
งบประมาณของสภาตําบล เสนอแนะส่วนราชการในการบรหิารราชการและพัฒนาตําบลปฏิบตัิหน้าท่ี
ของคณะกรรมการตําบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องท่ี และหนา้ท่ีอื่นตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 

มาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับแหง่กฎหมาย สภาตําบลอาจดาํเนินกิจการภายในตาํบล ดงัต่อไปนี ้
(๑) จัดให้มนี้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒) จัดให้มแีละบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
(๓) จัดให้มแีละรักษาทางระบายน้ํา และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา 
ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
(๔) คุ้มครองดแูลและบาํรุงรกัษาทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
(๕) บํารุงและส่งเสรมิการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตร ีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

มาตรา ๒๔ กํานนั ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจําตําบลซึง่ปฏิบัตหินา้ท่ีตามพระราชบัญญตัินี้
ต้องไม่เปน็ผู้มีสว่นไดเ้สียไมว่่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากบัสภาตาํบลท่ีตนดํารงตําแหน่งหรือใน
กิจการท่ีกระทําใหแ้ก่สภาตาํบลนัน้ 

ในกรณีที่กาํนนั ผู้ใหญ่บา้น หรือแพทย์ประจําตําบลกระทําการฝ่าฝืนตามท่ีบญัญตัิในวรรค
หนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวดัส่ังใหบุ้คคลดังกล่าวออกจากตาํแหนง่กํานันผู้ใหญ่บา้นหรือแพทย์ประจํา
ตําบล แล้วแต่กรณี โดยให้ถือว่าเปน็การให้ออกจากตาํแหน่งเพราะบกพร่องในทางความประพฤติหรือ
ความสามารถไม่เหมาะสมกบัตําแหน่งตามกฎหมายว่าดว้ยลักษณะปกครองท้องท่ี 

มาตรา ๒๕ ในการปฏิบัติหน้าท่ีของกํานนัและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายวา่ดว้ยลักษณะ
ปกครองท้องท่ีในส่วนท่ีเกี่ยวกับกิจการใดท่ีกําหนดไวแ้ล้วในแผนพัฒนาตําบล ให้กํานันและผู้ใหญ่บ้าน
ดําเนินการให้สอดคล้องกบัแผนพัฒนาตําบล 
 
 
มาตรา ๒๔ วรรคหน่ึง  แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พรบ.สภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2542 
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มาตรา ๒๖ ในการจัดทําโครงการหรือแผนงานของส่วนราชการหรือหนว่ยงานใด ในพ้ืนท่ี
ตําบลใด ให้ส่วนราชการหรอืหนว่ยงานนัน้คํานึงถงึแผนพัฒนาตําบลนั้นด้วย 

มาตรา ๒๗ ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของสภาตาํบล ให้ประธานสภาตาํบลเป็นผู้รบัผิดชอบดําเนิน
กิจการตามมตขิองสภาตําบล แต่สภาตําบลอาจมอบหมายให้สมาชิกสภาตําบลผู้อื่นดาํเนนิกิจการแทน
เฉพาะกรณีได ้

ในการทํานติิกรรมของสภาตําบล ให้ประธานสภาตําบล เลขานุการสภาตาํบลและสมาชิก
สภาตําบลอกีหนึ่งคนรว่มกนัมีอํานาจกระทําการแทนสภาตําบล ท้ังนี ้ ให้เป็นไปตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย 

มาตรา ๒๘ เมื่อได้รับความเหน็ชอบจากผู้วา่ราชการจังหวดั สภาตําบลอาจทํากิจการนอก
เขตสภาตําบล หรือร่วมกับสภาตําบล องค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนจังหวดั หรือหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอืน่เพ่ือทํากิจการร่วมกันได้เมื่อได้รบัความยินยอมจากสภาตําบล องค์การ
บริหารส่วนตําบล องคก์ารบริหารส่วนจังหวดั หรือหนว่ยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องและ
กิจการนั้นเป็นกิจการท่ีจําเปน็ต้องทําและเป็นการเกี่ยวเนื่องกบักิจการท่ีอยู่ในอาํนาจหน้าท่ีของตน 

ส่วนที ่๓ 
รายได้และรายจ่ายของสภาตําบล 

มาตรา ๒๙ สภาตําบลมีรายไดซ้ึ่งองค์การบรหิารส่วนจังหวดัจัดสรรใหต้ามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ดังต่อไปนี ้

(๑) ภาษีบํารุงท้องท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตวแ์ละผลประโยชน์อื่น
อันเกดิจากการฆ่าสัตว์ที่จัดเก็บได้ในตําบลนั้น 

(๒) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนญุาต และค่าปรับ ตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนดไวท่ี้จัดเกบ็ได้ใน
ตําบลนั้น 

(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันตามกฎหมายว่าดว้ยการพนันท่ีเก็บเพ่ิมขึ้นตาม
ข้อบัญญตัิจังหวดัในเขตตําบลนั้น 

(๔) ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ท่ีองค์การบรกิารส่วนจังหวดัได้รบัจัดสรร 
(๕) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร 
(๖) ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนตแ์ละล้อเล่ือน ท่ีองค์การบรหิารส่วนจังหวดัได้รับจัดสรร 

มาตรา ๓๐ ทุกปีงบประมาณให้รัฐบาลจัดสรรเงินใหแ้กส่ภาตําบลเป็นเงินอุดหนนุ 

มาตรา ๓๑ สภาตําบลอาจมรีายได ้ดังตอ่ไปนี ้
(๑) รายได้จากทรัพย์สนิของสภาตําบล 
(๒) รายได้จากสาธารณูปโภคของสภาตําบล 
(๓) เงินและทรัพย์สินอื่นท่ีมผู้ีอุทิศให ้
(๔) เงินอดุหนุนและรายได้อืน่ตามท่ีรฐับาลหรือหนว่ยงานของรัฐจัดสรรให ้
(๕) รายไดอ้ื่นตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนดใหเ้ป็นของสภาตําบล 
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มาตรา ๓๒ รายได้ของสภาตําบล ให้ได้รบัยกเว้นไม่ตอ้งเสียภาษี โดยตราเปน็พระราช
กฤษฎีกา ตามประมวลรัษฎากร และไมต่้องนําส่งคลังเปน็รายไดแ้ผ่นดิน 

มาตรา ๓๓ สภาตําบลอาจมรีายจ่าย ดังต่อไปนี ้
(๑) เงินเดือน 
(๒) ค่าจ้าง 
(๓) เงินคา่ตอบแทนอืน่ ๆ 
(๔) ค่าใช้สอย 
(๕) ค่าวัสด ุ
(๖) ค่าครุภัณฑ์ 
(๗) ค่าท่ีดนิ ส่ิงก่อสรา้ง และทรัพย์สินอืน่ ๆ 
(๘) ค่าสาธารณูปโภค 
(๙) เงินอดุหนุนหนว่ยงานอืน่ 
(๑๐) รายจ่ายอืน่ใดตามข้อผูกพัน หรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของ

กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว ้

มาตรา ๓๔ เงินค่าตอบแทนประธานสภาตําบล รองประธานสภาตําบลสมาชกิสภาตาํบล
และเลขานกุารสภาตําบล ให้เปน็ไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 

มาตรา ๓๕ งบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมของสภาตําบลให้
จัดทําเป็นขอ้บังคับตามระเบียบและวธิีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใด รายจ่ายซึง่กําหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่ายประจําปีนัน้ 
หรือมคีวามจําเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหมร่ะหวา่งปงีบประมาณให้จัดทําข้อบังคบังบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม 

เมื่อสภาตาํบลจัดทํารา่งขอ้บังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปหีรือร่างข้อบงัคับงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมเสร็จแล้ว ให้เสนอนายอําเภอเพ่ืออนมุตั ิ

ถ้าข้อบังคบังบประมาณรายจ่ายประจําปีออกไม่ทนัปีใหม่ ให้ใช้ข้อบังคบังบประมาณ
รายจ่ายประจําปกี่อนนั้นไปพลางก่อน 

มาตรา ๓๖ ให้กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบว่าด้วยการคลัง การงบประมาณการรักษา
ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจัดหาพัสดุและการจ้างเหมา 

กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานอืน่ ๆ ของสภาตําบลใหส้ภา
ตําบลต้องปฏิบัตดิว้ยก็ได ้

ในการออกระเบียบตามวรรคหนึง่และวรรคสอง ให้คํานงึถึงลักษณะของพ้ืนท่ีจํานวนประ
ชาร รายได ้ความคล่องตวั และความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของสภาตาํบลด้วย 

มาตรา ๓๗ ให้กระทรวงมหาดไทยจัดให้มกีารตรวจสอบการคลัง การบญัชีหรือการเงินอืน่ 
ๆ  ของสภาตําบล 
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ส่วนที ่๔ 

การกํากับดูแลสภาตําบล 
------------------------- 

มาตรา ๓๘ นายอําเภอมีอํานาจกํากบัดแูลการปฏิบตัิหน้าท่ีของสภาตําบลใหเ้ปน็ไปตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการดาํเนินการของสภาตําบลเป็นไปโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายกอ่หรืออาจ
ก่อให้เกดิความเสียหายแก่ทางราชการ หรอืไมเ่ป็นไปตามระเบียบขอ้บังคับของทางราชการ นายอําเภอมี
อํานาจยับย้ังการดําเนนิการดังกล่าวไว้เป็นการช่ัวคราวได้และรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวดัเพ่ือ
วินิจฉัย 

ในกรณีที่ผูว้่าราชการจังหวดัเหน็วา่การดําเนนิการของสภาตําบลไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ก่อ
หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบงัคับของทางราชการ ผู้ว่า
ราชการจังหวดัมีอํานาจส่ังการให้สภาตาํบลระงบัการดําเนินการดังกล่าว 

ในกรณีที่ผูว้่าราชการจังหวดัเหน็วา่การดําเนนิการของสภาตําบลเป็นไปโดยชอบแล้ว ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังเพิกถอนการยับย้ังของนายอําเภอ แต่ถ้านายอําเภอไมร่ายงานผู้ว่าราชการจังหวดั
ภายในสิบห้าวันนับแตว่ันท่ียับย้ัง หรือผู้วา่ราชการจังหวดัไม่วนิิจฉัยภายในสามสิบวันนับแตว่ันท่ีได้รับ
เรื่อง ให้การยับย้ังของนายอําเภอและอํานาจส่ังการของผู้ว่าราชการจังหวัดเปน็อันส้ินสุดลงตั้งแตว่ันท่ี
ครบกาํหนดเวลาดังกล่าว 

มาตรา ๓๙ หากปรากฏว่าสภาตําบลกระทําการฝ่าฝืนตอ่ความสงบเรียบร้อยหรอืสวสัดิภาพ
ของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบตัิตามหรือปฏิบัตกิารไม่ชอบดว้ยอํานาจหน้าท่ีผูว้่าราชการจังหวัดอาจ
ส่ังยุบสภาตําบลไดต้ามคาํเสนอแนะของนายอําเภอ และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวดัส่ังยุบสภาตําบลแล้วให้
สภาตําบลยังคงประกอบด้วยสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหน่งท้ังหมดจนกว่าจะมีการเลือกตัง้สมาชกิสภา
ตําบลซึ่งไดร้ับเลือกตัง้ใหม ่

ในกรณีที่การยุบสภาตําบลตามวรรคหนึง่เปน็ผลจากการกระทําของกํานนัผู้ใหญ่บ้าน หรือ
แพทย์ประจําตําบล ซึ่งเป็นสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหน่ง หรือบุคคลดังกล่าวไดร้ว่มกระทําการด้วย ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังให้บคุคลดังกล่าวออกจากตําแหนง่กํานนั ผู้ใหญ่บ้านหรือแพทย์ประจําตําบล 
แล้วแตก่รณี โดยให้ถือว่าเปน็การให้ออกจากตาํแหน่งเพราะบกพร่องในทางความประพฤติหรือ
ความสามารถไม่เหมาะสมกบัตําแหน่งตามกฎหมายว่าดว้ยลักษณะปกครองท้องท่ี และถ้าสมาชิกสภา
ตําบลโดยตําแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงกึง่หนึ่งของสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหน่งท้ังหมด ให้ผู้ว่าราชการจังหวดั
แตง่ตั้งบุคคลตามจํานวนท่ีเห็นสมควรเขา้ร่วมปฏิบตัิหนา้ท่ีกับสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนง่ท่ีเหลืออยู่
จนกวา่จะมกีารเลือกตั้งกาํนนั ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจําตําบลและสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดร้ับเลือกตัง้
ใหม ่
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หมวด ๒ 
องค์การบริหารส่วนตําบล 

------------------- 
มาตรา ๔๐ สภาตําบลท่ีมีรายได้โดยไม่รวมเงนิอดุหนุนในปีงบประมาณท่ีลว่งมาติดต่อกนั

สามปีเฉล่ียไมต่่ํากว่าปีละหนึ่งแสนหา้หมื่นบาท หรือตามเกณฑ์รายได้เฉล่ียในวรรคสองอาจจัดตัง้เปน็
องค์การบริหารส่วนตาํบลได ้โดยทําเปน็ประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ในประกาศนั้นใหร้ะบุชื่อและเขตขององคก์ารบริหารส่วนตําบลไว้ดว้ย 

การเปล่ียนแปลงเกณฑ์รายได้เฉล่ียของสภาตําบลตามวรรคหนึ่งให้ทาํเปน็ประกาศของ
กระทรวงมหาดไทยและใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๔๑ สภาตําบลท่ีได้จัดตัง้เปน็องคก์ารบรหิารส่วนตําบลตามมาตรา ๔๐ให้พ้นจาก
สภาพแห่งสภาตําบลนับแตว่ันท่ีไดป้ระกาศจัดตัง้ขึน้เปน็องคก์ารบรหิารส่วนตําบลเป็นตน้ไป 

บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธ ิสิทธิเรียกร้อง หนี ้และเจ้าหน้าท่ีของสภาตําบลตาม
วรรคหนึ่ง ให้โอนไปเปน็ขององค์การบริหารส่วนตาํบล 

มาตรา ๔๑ ทว ิสภาตําบลหรือองคก์ารบรหิารส่วนตําบลอาจรวมกับองคก์ารบริหารส่วน
ตําบลท่ีมีเขตติดต่อกนัภายในเขตอําเภอเดียวกันไดต้ามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตําบลนัน้ โดยให้
นํามาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๑ ตร ี สภาตําบลหรือองค์การบริหารส่วนตาํบลอาจรวมกบัหน่วยการบรหิาร
ราชการส่วนท้องถิ่นอืน่ท่ีมเีขตติดต่อกนัภายในเขตอาํเภอเดียวกันไดต้ามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขต
ตําบลนั้น โดยทําเปน็ประกาศของกระทรวงมหาดไทย และให้กําหนดเขตใหม่ของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทยดว้ย 

ให้นํามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสามมาใช้บงัคับกับการรวมตามวรรค
หนึ่ง โดยอนโุลม 

มาตรา ๔๑ จัตวา   ให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินการประกาศยุบสภาตําบลท้ังหมดและ
องค์การบริหารส่วนตาํบลใดท่ีมีจํานวนประชากรไมถ่ึงสองพันคน โดยให้รวมพ้ืนท่ีเขา้กับองค์การบรหิาร
ส่วนตําบลอืน่หรือหนว่ยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีมีเขตตดิต่อกันภายในเขตอําเภอเดียวกนัภายใน
เก้าสิบวันนับแตว่ันท่ีมีเหตดุงักล่าว 

การรวมกบัองค์การบรหิารส่วนตําบลหรือหนว่ยการบรหิารราชการส่วนท้องถิน่ใดตามวรรค
หนึ่ง ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตําบลนั้น 

การสํารวจเจตนารมณ์ของประชาชนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด 

องค์การบริหารส่วนตาํบลใดมีจํานวนประชากรไมถ่ึงสองพันคนแตม่ีสภาพพ้ืนท่ีเปน็เกาะ
หรือโดยสภาพทางภูมศิาสตร์ไม่สามารถตดิต่อกับองคก์ารบรหิารส่วนตําบลหรือหนว่ยการบรหิารราชการ
ส่วนท้องถิน่ท่ีจะไปรวมไดโ้ดยสะดวก กระทรวงมหาดไทยจะไมด่ําเนินการตามวรรคหนึ่งกับองค์การ
บริหารส่วนตําบลนั้นกไ็ด ้
มาตรา 41 ทวิ เพ่ิมเติมโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2542 

มาตรา 41 ตรี วรรคหนึ่งและ มาตรา 41 จัตวา แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล ฉบับ ท่ี 5 พ.ศ.2546 
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ให้นํามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคบักับการยุบและรวม
ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๑ เบญจ สภาตาํบลหรือองค์การบริหารส่วนตาํบลอาจแยกพ้ืนท่ีบางส่วนไปรวม
กับองค์การบรหิารส่วนตําบลหรือหนว่ยการบรหิารราชการส่วนท้องถิน่อื่น หรือรับพ้ืนท่ีบางส่วนของสภา
ตําบลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลหรือหนว่ยการบรหิารราชการส่วนท้องถิน่อืน่มารวมดว้ยได ้โดยทํา
เป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย และใหก้ําหนดเขตใหม่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ไว้
ในประกาศกระทรวงมหาดไทยด้วย 

การสํารวจเจตนารมณ์เกี่ยวกับการรวม ยุบรวม รับรวม และแยกพ้ืนท่ีในเขตสภาตําบลหรือ
องค์การบริหารส่วนตาํบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ตามวรรคหนึง่ให้เปน็ไปตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

การโอนงบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง หนี ้เจ้าหน้าท่ีของสภาตาํบล หรือพนกังาน
ส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การบรหิารส่วนตําบล ให้สภาตําบลหรือหนว่ยการบรหิารราชกาส่วน
ท้องถิน่ผู้โอนและผู้รับโอนตกลงกัน ในกรณีทีต่กลงกันไม่ได้ให้เปน็ไปตามท่ีผู้วา่ราชการจังหวดัประกาศ
กําหนด 

มาตรา ๔๑ ฉ ในกรณีทีม่ีการดําเนินการตามมาตรา ๔๑ ทว ิมาตรา ๔๑ ตรีมาตรา ๔๑ 
จัตวา หรือมาตรา ๔๑ เบญจ และเปน็เหตุใหต้้องเพ่ิมจํานวนสมาชิกสภาของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน่ ให้ดําเนินการเลือกตั้งเพ่ือให้มีสมาชิกครบจํานวนตามท่ีกฎหมายกาํหนด และให้ผู้ได้รบัเลือก
ตั้งอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของสมาชกิอื่นในหนว่ยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่นัน้ เว้นแต่
วาระการดํารงตําแหนง่ท่ีเหลืออยู่ไม่ถงึหนึ่งร้อยแปดสิบวันให้สมาชิกของหนว่ยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิน่นัน้ประกอบดว้ยสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ 

มาตรา ๔๒  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายวา่ดว้ยการเทศบาล อาจจัดตั้งองค์การบรหิารส่วน
ตําบลขึ้นเป็นเทศบาลได้โดยทําเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย 

องค์การบริหารส่วนตาํบลท่ีได้จัดตัง้เปน็เทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้พ้นจากสภาพแหง่
องค์การบริหารส่วนตาํบล รวมท้ังให้สมาชกิภาพของสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลส้ินสุดลง และ
นายกองค์การบรหิารส่วนตาํบลพ้นจากตํา แหนง่นับแตว่ันท่ีได้มปีระกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตัง้ขึน้
เป็นเทศบาลเป็นตน้ไป 

บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธ ิสิทธิเรียกร้อง หนี ้พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาํบลตามวรรคหนึง่ ให้โอนไปเป็นของเทศบาลท่ีจัดตั้งขึน้นัน้ 

บรรดาขอ้บัญญัตอิงคก์ารบริหารส่วนตําบลท่ีได้ใช้บังคบัในเรื่องใดอยู่กอ่นแล้วให้ยังคงใช้
บังคับไดต้่อไปเป็นการชัว่คราว จนกว่าจะไดม้ีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนัน้ขึน้ใหม ่

มาตรา ๔๓ องคก์ารบริหารส่วนตําบลมีฐานะเป็นนิตบิุคคลและเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิน่ 

มาตรา ๔๔  องค์การบรหิารส่วนตําบลประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลและ
นายกองค์การบรหิารส่วนตาํบล 

 
มาตรา 41 เบญจ มาตรา 41 ฉ มาตรา 42 และมาตรา 44 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล ฉบับ ท่ี 5 พ.ศ.2546 
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ส่วนท่ี ๑ 
สภาองค์การบริหารส่วนตาํบล 

มาตรา ๔๕   สภาองค์การบริหารส่วนตําบลประกอบดว้ยสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วน
ตําบลจํานวนหมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึน้โดยราษฎรผู้มีสิทธเิลือกตั้งในแตล่ะหมู่บ้านในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลนั้น 

ในกรณีที่เขตองคก์ารบริหารส่วนตําบลใดมเีพียงหนึง่หมู่บ้านให้สภาองค์การบรหิารส่วน
ตําบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลจํานวนหกคน และในกรณีที่เขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลใดมีเพียงสองหมูบ่้านให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลนัน้ประกอบด้วยสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาํบลจํานวนหมู่บ้านละสามคน 

หลักเกณฑ์และวิธกีารสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งให้เปน็ไปตามกฎหมายว่าดว้ยการ
เลือกตัง้สมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีกําหนดคราวละส่ีปีนับแตว่ันเลือกตั้ง 

มาตรา 46  สภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้
( 1 ) ให้ความเหน็ชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาํบล เพ่ือเปน็แนวทางในการบรหิาร

กิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
( 2 ) พิจารณาและให้ความเห็นชอบรา่งขอ้บัญญัตอิงคก์ารบริหารส่วนตาํบล ร่างขอ้บัญญตัิ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี และร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ 
( 3 ) ควบคมุการปฏิบตัิงานของนายกองคก์ารบริหารส่วนตําบล  ให้เป็นไปตามกฏหมาย 

นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนตําบล ขอ้บัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคบัของทางราชการ 

มาตรา ๔๗  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลตอ้งมคีุณสมบตัิและไมม่ี
ลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

ให้นําบทบัญญัตมิาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับกับการเลือกตัง้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาํบลโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๗ ทวิ  ผู้มีสิทธสิมัครรบัเลือกตัง้เปน็สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลต้องมี
คุณสมบตัิและไม่มีลักษณะตอ้งห้ามดงัต่อไปนี ้

(๑) มีชื่อในทะเบียนบา้นตามกฎหมายว่าดว้ยการทะเบียนราษฎรในหมูบ่้านของตําบลท่ี
สมัครรบัเลือกตัง้เปน็เวลาตดิต่อกันไม่นอ้ยกวา่หนึ่งปีจนถึงวนัรบัสมัครเลือกตั้ง 

(๒) ไม่เป็นผู้มีพฤตกิรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตาํแหน่งสมาชิกสภาตําบลสมาชิกสภา
ท้องถิน่ คณะผู้บรหิารท้องถิน่หรอืผู้บรหิารท้องถิน่ รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือท่ีปรึกษาหรือเลขานุการของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุทีม่ีส่วนได้เสียไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทํากับ
สภาตําบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปนีับถงึวนัรับสมัครเลือกตั้ง 

(๓) มีคุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะต้องห้ามประการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิน่หรือผู้บรหิารท้องถิน่ 

 
 

มาตรา 45 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารสว่นตําบล ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2542 
มาตรา  46 และมาตรา 47  แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับ ท่ี 5 พ.ศ.2546 
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มาตรา ๔๗ ตร ี สมาชิกภาพของสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนตําบลส้ินสุดลงเมือ่ 
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือมกีารยุบสภาองค์การ

บริหารส่วนตําบล 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกตอ่นายอาํเภอ 
(๔) ขาดประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลสามครั้งติดต่อกนัโดยไมม่ีเหตุอนัสมควร 
(๕) มิได้อยู่ประจําในหมู่บ้านท่ีได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาตดิต่อกนัเกนิหกเดือน 
(๖) เป็นผู้มีสว่นไดเ้สียไมว่่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาท่ีองคก์ารบรหิารส่วนตําบล

นั้นเป็นคู่สญัญาหรอืในกิจการท่ีกระทําใหแ้ก่องค์การบรหิารส่วนตําบลนั้นหรือท่ีองคก์ารบริหารส่วน
ตําบลนั้นจะกระทํา 

(๗) ขาดคุณสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๗ ทวิ 
(๘) สภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง โดยเห็นว่ามคีวามประพฤติ

ในทางท่ีจะนํามาซึง่ความเส่ือมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบรหิารส่วนตําบลหรือกระทํา
การอนัเส่ือมเสียประโยชน์ของสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบล โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึง่ในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่เข้าชื่อ
เสนอให้สภาองค์การบริการส่วนตําบลพิจารณา และมตดิังกล่าวต้องมคีะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี
ของจํานวนสมาชกิสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ ท้ังนี ้ ถ้าสมาชิกสภาองคก์ารบรหิาร
ส่วนตําบลผู้นั้นมิได้อุทธรณ์หรือโตแ้ย้งมติของสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลภายในกําหนดเวลาอุทธรณ์
หรือโตแ้ย้งให้สมาชิกสภาพส้ินสุดลงนับแต่วนัท่ีครบระยะเวลาอทุธรณ์หรอืโต้แย้งดงักล่าว 

ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลผู้ใดส้ินสุดลงตาม(๘) ผู้นั้น
อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งมตขิองสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลไปยังนายอําเภอได้ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันท่ีรบัทราบมติของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล โดยระบขุ้ออุทธรณ์หรือข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือ
ข้อกฎหมายประกอบดว้ย และให้นายอาํเภอสอบสวนและวินิจฉัยให้เสร็จส้ินภายในสามสิบวันนับแตว่ันท่ี
ได้รบัคําอุทธรณ์หรอืโต้แย้ง คําวนิิจฉัยของนายอําเภอใหเ้ป็นท่ีสดุ 

(๙) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตัง้ในเขตองค์การบรหิารส่วนตําบลใดมีจํานวนไมน่้อยกวา่สามในส่ี
ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลผู้ใดไม่
สมควรดํารงตําแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าดว้ยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิสภาท้องถิน่หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

เมื่อมขี้อสงสัยเกี่ยวกบัสมาชกิภาพของสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลผู้ใดส้ินสุดลง
ตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ให้นายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเรว็ คําวินิจฉัยของนายอําเภอใหเ้ป็น
ท่ีสุด 

ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลส้ินสุดลงตาม (๙)พร้อมกัน
ท้ังหมด ให้ถือว่าเปน็การยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล 

 
 

มาตรา 47 ตรี แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับ ท่ี 5 พ.ศ.2546 
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มาตรา ๔๘ สภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่งซึง่
เลือกจากสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบล ให้นายอาํเภอแต่งตั้งประธานและรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาํบลตามมตขิองสภาองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล 

มาตรา ๔๙  ประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดํารงตาํแหน่งจน
ครบอายุของสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลหรือมีการยุบสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

มาตรา ๕๐  นอกจากการพ้นจากตําแหนง่ตามมาตรา ๔๙ ประธานสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนตําบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลพ้นจากตําแหน่งเมือ่ 

(๑) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกตอ่นายอาํเภอ 
(๒) ส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังให้พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๙๒  

ผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังให้พ้นจากตําแหน่งตาม (๓) จะดํารงตําแหนง่ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาํบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลอกีไมไ่ดต้ลอดอายุของสภา
องค์การบริหารส่วนตาํบลนัน้ 

มาตรา ๕๑ เมื่อตาํแหนง่ประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลว่างลง
เพราะเหตุอืน่ใดนอกจากครบวาระ ให้มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลแทนตําแหน่งท่ีว่างภายในสิบห้าวันนับแตว่ันท่ีตําแหน่งนัน้วา่งลงและให้ผู้ซึง่ได้รับเลือกแทนนั้นอยู่
ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

มาตรา ๕๒  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลมหีน้าท่ีดําเนินการประชุมและดําเนิน
กิจการอืน่ให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

รองประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลมีหน้าท่ีชว่ยประธานสภาองคก์ารบริหารส่วน
ตําบลปฎิบัตกิารตามหนา้ท่ี และกระทํากิจการตามท่ีประธานสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลมอบหมาย 

ในกรณีที่ไม่มปีระธานสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลหรอืประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วน
ตําบลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฎิบัตหิน้าท่ีไดห้รอืไมป่ฎิบตัิหน้าท่ี ให้รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลปฏิบัตหินา้ท่ีแทน 

ในการประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตําบลครัง้ใด ถ้าไมม่ีผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีประธานในท่ี
ประชมุ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมาประชุมเลือกกนัเองเพ่ือทําหนา้ท่ีประธานในท่ี
ประชมุสําหรับการประชมุในครัง้นัน้ 
 

 

 

 

 

มาตรา 49 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับ ท่ี 4 พ.ศ.2546 
มาตรา 50 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับ ท่ี 5 พ.ศ.2546 
มาตรา ๕๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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ในการประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตําบลครัง้ใด ถ้าผู้ทําหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมส่ัง
ปิดประชมุก่อนหมดระเบียบวาระการประชมุ แตม่ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลอยู่ในท่ีประชุม
ครบองค์ประชมุและสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลจํานวนไม่นอ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาํบลเท่าท่ีมีอยู่ในท่ีประชุมเสนอให้เปิดประชมุ ให้ดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมนั้นต่อไปจนกวา่จะหมดระเบียบวาระการประชมุหรอืสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลจะ
ได้มมีติให้ปิดประชุม และใหน้ําความในวรรคสามและวรรคส่ีมาใชบ้ังคบักับกรณีดังกล่าว 

มาตรา ๕๓ ในปหีนึง่ให้มสีมัยประชุมสามญัสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลจะกําหนด แตต่้องไม่เกินส่ีสมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามญัประจําปีให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลกาํหนด 

นายอําเภอต้องกําหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาํบลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วนัประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลและรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาํบล 

กรณีที่สภาองค์การบรหิารส่วนตําบลไม่อาจจัดใหม้ีการประชมุครัง้แรกไดต้ามกําหนดเวลา
ในวรรคสอง หรือมีการประชุมแต่ไมอ่าจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลได ้ นายอําเภออาจ
เสนอผู้วา่ราชการจังหวัดใหม้ีคําส่ังยุบสภาองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล 

สมัยประชุมสามญัสมัยหนึง่ๆ ให้มีกําหนดไม่เกนิสิบห้าวัน แต่ถา้จะขยายเวลาออกไปอกี
จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอําเภอ 

มาตรา ๕๔ ให้ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเปน็ผู้เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลตามสมัยประชุม และเปน็ผู้เปดิหรือปดิประชมุ 

ในกรณีที่ยังไม่มปีระธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือประธานสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนตําบลไม่เรียกประชมุตามกฎหมาย ให้นายอําเภอเปน็ผู้เรียกประชุม และเปน็ผู้เปิดหรือปดิประชมุ 

มาตรา ๕๕  นอกจากสมัยประชมุสามญัแล้ว เมื่อเหน็ว่าเปน็การจําเป็นเพ่ือประโยชน์ของ
องค์การบริหารส่วนตาํบล ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบล นายกองคก์ารบริหารส่วนตําบล หรือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีจํานวนไมน่้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจํานวนสมาชกิสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนตําบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ อาจทําคาํร้องย่ืนตอ่นายอําเภอขอเปิดประชุมวิสามญั ถ้าเหน็สมควรให้
นายอําเภอเรียกประชมุวิสามัญได ้

สมัยประชุมวิสามัญให้กําหนดไมเ่กินสิบหา้วนั แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องไดร้ับ
อนุญาตจากนายอาํเภอ 
 
 
 
มาตรา ๕๒ วรรคห้า และมาตรา 53 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา 55 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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มาตรา ๕๖ การประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบรหิาร

ส่วนตําบลมาประชมุไมน่้อยกว่ากึง่หนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลท้ังหมดเท่าท่ีมี
อยู่จึงจะเปน็องค์ประชุม 

ให้นําบทบัญญัตติามมาตรา ๑๘ วรรคสองและวรรคสามมาใช้บงัคับกับการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาํบลดว้ยโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๖/๑  ในท่ีประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วน
ตําบลมีสิทธติั้งกระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลหรือรองนายกองค์การบรหิารส่วนตําบลในเรื่อง
ใดอันเกี่ยวกบังานในหน้าท่ีได ้

มาตรา ๕๗  ให้สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตาํบลหรือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคนหนึ่งเปน็เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบล โดยมีหน้าท่ี
รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมและงานอืน่ใดตามท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
มอบหมาย ท้ังนี ้ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถอนัจะเป็นประโยชนต์่อสภาองค์การบรหิารส่วนตําบล 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่งเมื่อครบอายุของสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล หรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมี
มติให้พ้นจากตําแหน่ง 

 
ส่วนท่ี ๒ 

นายกองค์การบรหิารส่วนตาํบล 
----------------------- 

มาตรา ๕๘  ให้องค์การบรหิารส่วนตําบลมีนายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบลคนหนึ่งซึ่งมา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิาร
ท้องถิน่ 

มาตรา ๕๘/๑ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครับเลือกตัง้เปน็นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลตอ้งมี
คุณสมบตัิและไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตัง้สมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิน่ และต้องมคีุณสมบตัิและไมม่ีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนีด้้วย 

(๑) มีอายุไมต่่ํากว่าสามสิบปีบริบรูณ์ในวันเลือกตั้ง 
(๒) สําเร็จการศึกษาไมต่่ํากว่ามธัยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิก

สภาตําบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บรหิารท้องถิน่ หรือสมาชิกรฐัสภา 
(๓) ไม่เปน็ผู้มีพฤติกรรมในทางทุจรติหรือพ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาตําบลสมาชิกสภา

ท้องถิน่ คณะผู้บริหารท้องถิน่หรอืผู้บรหิารท้องถิน่ รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือเลขานกุารหรือท่ีปรึกษาของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตท่ีุมีส่วนได้เสียไมว่่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทํากับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถงึหา้ปีนบัถงึวนัรับสมคัรเลือกตั้ง 

 
 

มาตรา ๕6/1 มาตรา 57 มาตรา 58 และมาตรา 58/1 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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มาตรา ๕๘/๒  ใหน้ายกองค์การบริหารส่วนตําบลดํารงตําแหนง่นบัตัง้แต่วนัเลือกตัง้ และ
มีระยะการดํารงตําแหนง่คราวละส่ีปีนับแต่วนัเลือกตั้ง 

มาตรา ๕๘/๓   นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบรหิารส่วน
ตําบลซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบรหิารราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายได้ไม่เกนิสองคน และอาจแต่งตั้ง
เลขานกุารนายกองค์การบรหิารส่วนตําบลคนหนึง่ซึง่มิได้เปน็สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือ
เจ้าหนา้ท่ีของรฐัได ้

มาตรา ๕๘/๔ รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตําบลต้องมีคุณสมบตัิและไมม่ลัีกษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑ 

มาตรา 58/5 ก่อนนายกองค์การบรหิารส่วนตําบลเขา้รับหน้าท่ี ให้ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเรียกประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลเพ่ือให้นายกองคก์ารบริหารส่วนตําบลแถลง
นโยบายต่อสภาองค์การบรหิารส่วนตําบล โดยไม่มกีารลงมต ิ ท้ังนี้ภายในสามสิบวนันับแต่วนัประกาศผล
การเลือกตัง้นายกองคก์ารบริหารส่วนตําบล 

กรณีท่ีไม่มีผูด้ํารงตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาํบลหรือสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลถูกยุบตามมาตรา ๕๓ หากมีกรณีที่สําคญั
และจําเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สําคญัของราชการหรือราษฎร นายก
องค์การบริหารส่วนตาํบลจะดําเนินการไปพลางก่อนเท่าท่ีจําเปน็ก็ได้เมื่อได้มีการเลือกประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาํบลแล้ว ให้ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลเรียกประชุมสภาองคก์ารบรหิาร
ส่วนตําบลเพ่ือให้นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแถลงนโยบายโดยไม่มกีารลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่
วันท่ีมกีารเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

การประชมุเพ่ือแถลงนโยบายของนายกองค์การบรหิารส่วนตําบลให้กระทําโดยเปดิเผย 
โดยนายกองค์การบรหิารส่วนตําบลต้องจัดทํานโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกใหส้มาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุกคนท่ีมาประชุมดว้ย 

หากนายกองค์การบรหิารส่วนตําบลไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลได ้ ให้นายอาํเภอแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจัดทํานโยบายแจ้งเปน็หนงัสือส่งให้สมาชกิ
สภาองค์การบริหารส่วนตาํบลทุกคนภายในเจ็ดวนั โดยใหน้ําวธิีการแจ้งคําส่ังทางปกครองเปน็หนังสือ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครองมาใชบ้ังคับโดยอนุโลมในกรณีเช่นนี้ใหถ้ือวา่นายก
องค์การบริหารส่วนตาํบลไดแ้ถลงนโยบายต่อสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลแล้ว 

ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบตัิงานตามนโยบายท่ีได้
แถลงไวต้่อสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลเปน็ประจําทุกปี 

คําแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปดิเผย ณ ท่ีทําการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลด้วย 

 
มาตรา 58/3 มาตรา 58/4 มาตรา 58/5 เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔6 
มาตรา 58/2    แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.
๒๕52 
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มาตรา ๕๘/๖  นายกองค์การบรหิารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล หรือ
ผู้ซึ่งนายกองค์การบรหิารส่วนตําบลมอบหมาย มีสิทธิเขา้ประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลและมี
สิทธิแถลงขอ้เท็จจรงิ ตลอดจนแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกบังานในหน้าท่ีของตนต่อท่ีประชุม แต่ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

มาตรา ๕๘/๗ สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลจํานวนไมน่้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปดิอภิปราย
ท่ัวไปในท่ีประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบล เพ่ือให้นายกองค์การบรหิารส่วนตาํบลแถลงขอ้เท็จจรงิ
หรือแสดงความคดิเห็นในปญัหาเกี่ยวกบัการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลโดยไม่มีการลงมต ิ

ญัตติตามวรรคหนึง่ ให้ย่ืนตอ่ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลและใหป้ระธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาํบลกาํหนดวนัสําหรับการอภิปรายท่ัวไปซึ่งต้องไม่เร็วกว่าห้าวนัและไม่ชา้กว่าสิบ
ห้าวนันบัแต่วนัท่ีได้รบัญตัต ิแล้วแจ้งใหน้ายกองค์การบรหิารส่วนตําบลทราบ 

การขอเปดิอภิปรายท่ัวไปตามมาตรานี ้จะทําได้ครัง้เดียวในสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง 

มาตรา ๕๙  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอีํานาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้
(๑) กําหนดนโยบายโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย และรบัผิดชอบในการบรหิารราชการของ

องค์การบริหารส่วนตาํบลให้เปน็ไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนตําบล 
ข้อบัญญตั ิระเบียบ และขอ้บังคับของทางราชการ 

(๒) ส่ัง อนุญาต และอนุมตัิเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการนายกองค์การ

บริหารส่วนตําบล 
(๔) วางระเบียบเพ่ือให้งานขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญตัิองคก์ารบรหิารส่วนตําบล 
(๖) ปฏิบัตหิน้าท่ีอื่นตามท่ีบญัญตัิไว้ในพระราชบญัญตัินีแ้ละกฎหมายอืน่ 

มาตรา ๖๐ ให้นายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการบรหิาร
ราชการขององค์การบรหิารส่วนตําบลตามกฎหมาย และเปน็ผู้บังคับบญัชาของพนกังานส่วนตําบลและ
ลูกจ้างขององค์การบรหิารส่วนตําบล 

อํานาจหน้าท่ีในการส่ังหรือการปฏิบตัิราชการของรองนายกองคก์ารบริหารส่วนตําบล ให้
เป็นไปตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย 

ในกรณีทีน่ายกองค์การบรหิารส่วนตาํบลไม่อาจปฏิบัตหิน้าท่ีได ้ให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลตามลําดบัท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแตง่ตัง้ไว้เปน็ผู้รกัษาราชการแทน ถ้าไมม่ี
รองนายกองค์การบรหิารส่วนตําบลหรือมแีตไ่ม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได ้ให้ปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบล
เป็นผู้รักษาราชการแทน 

ในกรณีที่มกีฎหมาย กฎ ระเบียบ  ข้อบงัคับ  ข้อบญัญตั ิ หรือคําส่ังใด   แตง่ตัง้ใหน้ายก   
องค์การบริหารส่วนตาํบลเปน็กรรมการหรือให้มอีํานาจหน้าท่ีอย่างใด  ให้ผู้รักษาราชการแทนทําหน้าท่ี
กรรมการหรือมีอํานาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในระหว่างรักษาราชการแทน 
ด้วย 
มาตรา 58/6 มาตรา 58/7 เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔6 
มาตรา 59 มาตรา 60  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔6 
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อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมตั ิหรือการปฏิบตัิราชการท่ีนายกองค์การบรหิาร
ส่วนตําบลจะพึงปฏิบตัิหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคับ ข้อบัญญัตหิรือคาํส่ังใด หรือ
มติของคณะรฐัมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคบั ข้อบญัญตัิหรือคําส่ังนัน้ หรือมตขิอง
คณะรฐัมนตรีในเรื่องนัน้ ไมไ่ด้กาํหนดในเรื่องการมอบอาํนาจไว้เป็นอย่างอื่น นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลอาจมอบอํานาจโดยทําเป็นหนงัสือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ปฏิบัตริาชการแทน
นายกองค์การบรหิารส่วนตาํบลก็ได ้แต่ถ้ามอบใหป้ลัดองค์การบริหารส่วนตาํบลหรือรองปลัดองคก์าร
บริหารส่วนตําบลปฏิบัตริาชการแทน ให้ทําเป็นคาํส่ังและประกาศให้ประชาชนทราบ 

การปฏิบตัิราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตามวรรคหา้ ต้องกระทําภายใต้
การกํากับดูแลและกรอบนโยบายท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดไว ้

มาตรา ๖๐/๑ ให้มีปลัดองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคนหนึง่เป็นผู้บังคับบญัชาพนกังานส่วน
ตําบลและลูกจ้างองค์การบรหิารส่วนตําบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรบัผิดชอบ
ควบคุมดแูลราชการประจําขององค์การบรหิารส่วนตําบลให้เปน็ไปตามนโยบายและมีอํานาจหน้าท่ีอืน่
ตามท่ีมีกฎหมายกําหนดหรอืตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย 

มาตรา ๖๑  (ยกเลิก) 

มาตรา ๖๒  (ยกเลิก) 

มาตรา ๖๓  (ยกเลิก) 

มาตรา ๖๔  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตาํแหน่งเมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกตอ่นายอาํเภอ 
(๔) ขาดคุณสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑ 
(๕) กระทําการฝ่าฝืนมาตรา ๖๔/๒ 
(๖) ผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังให้พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคห้า หรือมาตรา ๙๒ 
(๗) ถูกจําคกุโดยคําพิพากษาถึงท่ีสดุให้จําคุก 
(๘) ราษฎรผู้มีสิทธเิลือกตัง้ในเขตองค์การบรหิารส่วนตําบลมีจํานวนไมน่้อยกวา่สามในส่ี

ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียงเห็นว่านายกองคก์ารบริหารส่วนตําบลไม่สมควรดาํรง
ตําแหนง่ตอ่ไปตามกฎหมายว่าดว้ยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บรหิาร
ท้องถิน่ 

เมื่อมขี้อสงสัยเกี่ยวกบัความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลส้ิงสุดลงตาม(๔) หรอื (๕) 
ให้นายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเรว็ คําวนิิจฉัยของนายอาํเภอให้เป็นท่ีสดุ 

ในระหว่างท่ีไมม่ีนายกองค์การบรหิารส่วนตําบล ให้ปลัดองคก์ารบรหิารส่วนตําบลปฏิบัติ
หน้าท่ีของนายกองค์การบรหิารส่วนตําบลเท่าท่ีจําเป็นได้เปน็การช่ัวคราวจนถึงวันประกาศผลการ
เลือกตัง้นายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบล 
มาตรา 60/1  เพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔6 
มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 ยกเลิกโดยพระราชบัญญตัิสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕๔2 
มาตรา 64 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔6 
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มาตรา ๖๔/๑  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
(๑) นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่ง 
(๒) นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลมีคาํส่ังให้พ้นจากตําแหน่ง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกตอ่นายกองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล 
(๕) ขาดคุณสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๔ 
(๖) กระทําการฝ่าฝืนมาตรา ๖๔/๒ 
(๗) ถูกจําคกุโดยคําพิพากษาถึงท่ีสดุให้จําคุก 
(๘) ผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังให้พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๙๒ 
ให้นําความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใช้บังคบักับการพ้นจากตาํแหน่งของ

เลขานกุารนายกองค์การบรหิารส่วนตําบลดว้ยโดยอนุโลม 
ให้นําความในวรรคสองของมาตรา ๖๔ มาใช้บังคับกบักรณีรองนายกองคก์ารบรหิารส่วน

ตําบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลดว้ยโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๔/๒  นายกองค์การบรหิารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล และ
เลขานกุารนายกองค์การบรหิารส่วนตําบล ต้องไม่กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งดังตอ่ไปนี ้

(๑) ดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีอืน่ใดในส่วนราชการ หนว่ยงานของรฐั หรือ
รัฐวิสาหกิจ เว้นแตต่ําแหน่งท่ีดํารงตามบทบัญญัตแิหง่กฎหมาย 

(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หนว่ยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจนอกเหนือไปจากท่ีส่วนราชกาหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบตัิกับบุคคลในธุรกิจการ
งานตามปกต ิ

(๓) เป็นผู้มีสว่นไดเ้สียไมว่่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล
นั้นเป็นคู่สญัญาหรอืในกิจการท่ีกระทําใหแ้ก่องค์การบรหิารส่วนตําบลนั้น หรือท่ีองค์การบริหารส่วน
ตําบลนั้นจะกระทํา 

บทบัญญัตมิาตรานี้มิให้ใช้บงัคับกบักรณีท่ีบุคคลดงักล่าวตามวรรคหนึง่ได้รับเบี้ยหวดั
บําเหน็จบํานาญ หรือเงินปพีระบรมวงศานวุงศ ์ หรือเงนิอื่นใดในลักษะเดียวกันและมิให้ใช้บงัคับกับกรณี
ท่ีบุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งรบัเงนิตอบแทนคา่เบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใดเนื่องจากการดํารงตาํแหนง่
กรรมาธิการของรฐัสภา สภาผู้แทนราษฏร วุฒิสภา สภาองค์การบริหารส่วนตาํบล หรือสภาท้องถิน่อื่น 
หรือกรรมการท่ีมีกฎหมายบญัญตัิให้เปน็โดยตาํแหนง่ 

 
 
 
 
 
 
 

มาตรา 64/1 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔6 
 มาตรา 64/2 เพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔6 
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มาตรา ๖๕   ในการปฏิบตัหิน้าท่ีตามพระราชบญัญตัินี ้ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล นายกองค์การบรหิารส่วนตําบล รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ปลัดองคก์ารบรหิารส่วน
ตําบล และพนักงานส่วนตําบล เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล และพนักงานส่วนตําบลซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแตง่ตั้ง มีอํานาจ
เปรียบเทียบคดีละเมิดข้อบญัญตัิองคก์ารบรหิารส่วนตําบลไดต้ามระเบียบและวิธกีารท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

เมื่อได้ชําระคา่ปรบัตามท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตว่ันท่ีมกีารเปรียบเทียบ ให้
ถือว่าคดเีลิกกนัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
ส่วนท่ี ๓ 

อํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล 
--------------------- 

มาตรา  66  องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในด้าน
เศรษฐกิจ   สังคมและวฒันธรรม 

มาตรา  67  ภายใต้บังคับแห่งกฏหมาย  องคก์ารบรหิารส่วนตาํบล มีหน้าท่ีต้องทําในเขต
องค์การบริหารส่วนตาํบล  ดังต่อไปนี้   

(๑) จัดให้มแีละบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้าํ ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล 
(๓) ป้องกนัโรคและระงับโรคตดิต่อ 
(๔) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
(๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตร ีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(๗) คุ้มครอง ดูแล และบํารงุรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(๘) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน่ และวฒันธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๙) ปฏิบัตหิน้าท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบคุลากรให้

ตามความจําเปน็และสมควร 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรา 65 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔6 
มาตรา 67(8),(9) เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี 3)พ.ศ.๒๕๔2 
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มาตรา 68  ภายใต้บังคับแห่งกฏหมาย  องค์การบรหิารส่วนตําบลอาจจัดทํากิจการใน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบล  ดงัตอ่ไปนี้  

(๑) ให้มีน้ําเพ่ือการอปุโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอืน่ 
(๓) ให้มีและบํารุงรกัษาทางระบายน้ํา 
(๔) ให้มีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
(๖) ส่งเสริมให้มีอตุสาหกรรมในครอบครวั 
(๗) บํารุงและส่งเสรมิการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๘) การคุม้ครองดแูลและรกัษาทรัพย์สินอนัเปน็สาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิ 
(๙) หาผลประโยชน์จากทรพัย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล 
(๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรอื และท่าขา้ม 
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(๑๒) การท่องเท่ียว 
(๑๓) การผังเมือง 

มาตรา ๖๙ อํานาจหน้าท่ีขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และ
มาตรา ๖๘ นั้น ไม่เป็นการตัดอาํนาจหนา้ท่ีของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหนว่ยงานของรัฐ 
ในอันท่ีจะดําเนินกิจการใดๆ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในตาํบล แต่ต้องแจ้งให้องคก์ารบรหิารส่วน
ตําบลทราบล่วงหน้าตามสมควรในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตําบลมีความเหน็เกี่ยวกับการดําเนิน
กิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรอืองคก์าร หรือหนว่ยงานของรฐั นําความเหน็ขององคก์าร
บริหารส่วนตําบลไปประกอบการพิจารณาดาํเนนิกิจการนั้นดว้ย 

มาตรา 69/1 การปฏิบัตงิานตามอํานาจหน้าท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ตอ้งเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สขุของประชาชน โดยใช้วธิีการบรหิารกิจการบา้นเมืองท่ีดี และใหค้าํนึงถึงการมีสว่นร่วม
ของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง  
การตรวจสอบ การประเมนิผลการปฏิบตัิงาน และการเปดิเผยขอ้มูลขา่วสาร ท้ังนี้ ใหเ้ป็นไปตาม
กฏหมาย  ระเบียบ  ข้อบงัคบัว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวธิีการ ท่ีกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

มาตรา ๗๐ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามพระราชบญัญตัินี้ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วน
ตําบลมีสิทธไิดร้ับทราบขอ้มลูและข่าวสารจากทางราชการ ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของทาง
ราชการในตําบล เว้นแตข่้อมูลหรือข่าวสารท่ีทางราชการถือว่าเปน็ความลับเกี่ยวกับการรกัษาความมั่นคง
แห่งชาต ิ

 
 
 

มาตรา 68(12),(13) เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
๒๕๔2 
มาตรา 69/1  เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี 5)   พ.ศ.๒๕๔6 
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มาตรา 71  องค์การบรหิารส่วนตําบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาํบลเพ่ือใช้
บังคับในเขตองค์การบรหิารส่วนตําบลไดเ้ท่าท่ีไม่ขดัตอ่กฎหมาย หรืออํานาจหนา้ท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ในการนี้จะกําหนดค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนดว้ยกไ็ดแ้ตม่ิให้
กําหนดโทษปรบัเกนิหนึ่งพันบาทเว้นแต่จะมกีฏหมายบยัญญัตไิวเ้ป็นอย่างอืน่ 

ร่างขอ้บัญญัตอิงคก์ารบรหิารส่วนตําบล จะเสนอได้กแ็ต่คณะผู้บรหิาร หรือสมาชกิสภา
องค์การบริหารส่วนตาํบล หรือราษฎรในเขตองค์การบรหิารส่วนตําบลตามกฏหมายวา่ดว้ยการเขา้ชื่อ
เสนอขอ้บัญญัตท้ิองถิ่น 

ในกรณีทีน่ายอําเภอไม่เห็นชอบดว้ยกับร่างข้อบญัญตัิองค์การบรหิารส่วนตําบลใด ให้
ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนตําบลภายในสิบห้าวนันับแตว่ันท่ีนายอําเภอได้รับร่างข้อบัญญตัิองคก์าร
บริหารส่วนตําบลดังกล่าวเพ่ือให้สภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญตัิองคก์าร
บริหารส่วนตําบลนั้นใหม ่ หากนายอําเภอไม่ส่งร่างข้อบัญญตัิองคก์ารบรหิารส่วนตําบลคืนสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีนายอําเภอได้รบัร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
ดังกล่าว ให้ถือว่านายอําเภอเห็นชอบกบัร่างข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนตาํบลนัน้ 

เมื่อสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลพิจารณาทบทวนร่างขอ้บัญญตัิองค์การบริหารส่วน
ตําบลตามวรรคส่ีแล้ว มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนตาํบลเดมิด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่สองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลท้ังหมดเท่าท่ีมอียู่ ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบญัญตัิองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดโ้ดยไม่ตอ้งขอความ
เห็นชอบจากนายอําเภอ แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแตว่นัท่ีได้รับ
ร่างขอ้บัญญัตอิงคก์ารบรหิารส่วนตําบลคืนจากนายอําเภอหรือยืนยันดว้ยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองใน
สามของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ ให้ร่างข้อบัญญตัิองค์การบรหิาร
ส่วนตําบลนั้นเป็นอันตกไป 

มาตรา ๗๒ การบริหารงานบุคคลขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลให้เปน็ไปตามกฎหมายวา่
ด้วยการนัน้ 

เพ่ือประโยชนแ์ก่กิจการขององค์การบริหารส่วนตาํบล องค์การบรหิารส่วนตาํบลอาจ
ขอให้ขา้ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หนว่ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปดํารงตาํแหนง่หรือปฏิบัติกิจการขององค์การบรหิารส่วนตําบลเป็นการ
ชั่วคราวไดโ้ดยไม่ขาดจากตน้สังกดัเดิม ท้ังนี ้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวดัเปน็ผู้มีอาํนาจอนุญาตไดต้ามความ
จําเป็น และในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดใหก้ระทรวงมหาดไทยทํา
ความตกลงกับหนว่ยงานตน้สังกัดก่อนแตง่ตัง้ 

มาตรา ๗๓ องค์การบรหิารส่วนตําบลอาจทํากิจการนอกเขตองคก์ารบรหิารส่วนตําบล 
หรือรว่มกับสภาตําบล องค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบรหิารส่วนจังหวดั หรือหนว่ยการบรหิาร
ราชการส่วนท้องถิ่นอืน่ เพ่ือกระทํากิจการรว่มกนัได ้ท้ังนี้ เมื่อได้รบัความยินยอมจากสภาตําบล องคก์าร
บริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนจังหวดั หรือหนว่ยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และ
กิจการนั้นเป็นกิจการท่ีจําเปน็ต้องทําและเป็นการเกี่ยวเนื่องกบักิจการท่ีอยู่ในอาํนาจหน้าท่ีของตน 

 
 

มาตรา 71 มาตรา 72  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔6 
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รายได้และรายจ่ายขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
------------------------------- 

มาตรา 74   ภาษีบํารุงท้องท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และ
ค่าธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชน์อืน่อันเกิดจากการฆ่าสัตว ์ท้ังนี้ ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใดเมื่อ
ได้มกีารจัดเกบ็ตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้แล้วให้เป็นรายไดข้ององค์การบริหารส่วนตําบลนัน้ 

ในการจัดเกบ็ภาษีบํารุงท้องท่ีและภาษีโรงเรือนและท่ีดนิขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาม
วรรคหนึ่ง ให้นายกองคก์ารบริหารส่วนตําบลมอีํานาจและหนา้ท่ีเชน่เดียวกบัอํานาจและหน้าท่ีของ
นายกเทศมนตรตีามกฎหมายว่าดว้ยภาษีบํารุงท้องท่ีและกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรอืนและท่ีดนิ เวน้แต่
จะมีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ท้ังนี ้องค์การบริหารส่วนตาํบลอาจมอบอาํนาจและหน้าท่ีดังกล่าว
ให้หนว่ยงานอื่นของรัฐดําเนนิการแทนก็ได ้และให้หักค่าใช้จ่ายไดต้ามท่ีกําหนดในมาตรา ๘๑ 

มาตรา ๗๕ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตแ์ละล้อเล่ือนท่ีจัดเก็บได้ในจังหวดัใดให้จัดสรร
ให้แก่องค์การบริหารส่วนตาํบลตามหลักเกณฑ์และวธิีการท่ีบัญญัตไิว้ในกฎหมายว่าดว้ยการนั้น 

มาตรา ๗๖  องค์การบรหิารส่วนตําบลมีอํานาจออกข้อบัญญตัิองคก์ารบรหิารส่วนตําบล
เพ่ือเก็บภาษีอากรและคา่ธรรมเนียมเพ่ิมขึน้ไม่เกนิร้อยละสิบของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทใด
ประเภทหนึง่หรือทุกประเภท ดังต่อไปนี ้

(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลกฎหมายรัษฎากรซึ่งสถานประกอบการตั้งอยู่ในองค์การ
บริหารส่วนตําบล 

(๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าดว้ยสุราซึ่งรา้นขายสุราตั้งอยู่ใน
องค์การบริหารส่วนตาํบล 

(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าดว้ยการพนันซึ่งสถานท่ีเล่น
การพนนัอยู่ในองค์การบรหิารส่วนตาํบล 

การเสียภาษีอากรและคา่ธรรมเนียมตามมาตรานี ้เศษของหนึ่งบาทให้ปดัท้ิง 
ภาษีอากรและคา่ธรรมเนียมตามมาตรานี ้ให้ถือเปน็ภาษีอากรและคา่ธรรมเนียมตาม

กฎหมายว่าดว้ยการนัน้ 

มาตรา ๗๗ รายได้จากค่าธรรมเนียมตามกฎหมายวา่ดว้ยน้ําบาดาล เงนิอากรประทานบตัร
ใบอนุญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ค่าภาคหลวง และค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
ว่าดว้ยป่าไม ้และค่าธรรมเนยีมจดทะเบียนสิทธแิละนติิกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดินท่ีเก็บในองค์การ
บริหารส่วนตําบลใด ให้เป็นรายได้ขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลนั้น 

 

 

 

 
มาตรา 74  มาตรา 77 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕๔2 
มาตรา 74 วรรคสอง แก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญตัิสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔6 
มาตรา 76 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. ๒๕๔6 
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มาตรา ๗๘ ค่าภาคหลวงแรต่ามกฎหมายว่าด้วยแร ่และค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตาม
กฎหมายว่าดว้ยปโิตรเลียม ท้ังนี ้ในองคก์ารบรหิารส่วนตําบลใดเมื่อไดม้ีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วย
การนัน้แล้ว ให้จัดสรรใหแ้กอ่งค์การบริหารส่วนตาํบลนัน้ตามหลักเกณฑ์และวธิีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา ๗๙ เงินท่ีเก็บตามกฎหมายว่าดว้ยอุทยานแหง่ชาติในองค์การบริหารส่วนตาํบลใด 
ให้แบง่ให้แก่องคก์ารบรหิารส่วนตําบลนั้นตามหลักเกณฑ์และวธิีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๘๐ องคก์ารบริหารส่วนตําบลมีอํานาจออกข้อบญัญตัิองคก์ารบรหิารส่วนตําบลเพ่ือ
เก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยให้กาํหนดเปน็อตัราภาษีมูลค่าเพ่ิมเพ่ิมขึ้นจากอตัราท่ีเรียกเก็บตามประมวล
รัษฎากรดังต่อไปนี ้

(๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละศนูย์ ให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลเก็บในอตัราร้อยละศูนย์ 

(๒) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราอืน่ ให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลเก็บหนึ่งในเก้าของอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีเรียกเกบ็ตามประมวลรัษฎากร 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีเก็บเพ่ิมขึ้นตามมาตรานี ้ให้ถือเปน็ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร 

มาตรา ๘๑ องคก์ารบริหารส่วนตําบลจะมอบให้กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหน้าท่ีจัดเกบ็
ภาษีอากรหรือคา่ธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพ่ือองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลกไ็ด ้ใน
กรณีเชน่นี้เมื่อได้หกัค่าใช้จ่ายตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงแล้ว ให้กระทรวง ทบวง กรมนั้นส่งมอบใหแ้ก่
องค์การบริหารส่วนตาํบล 

มาตรา ๘๒ องคก์ารบริหารส่วนตําบลอาจมีรายได ้ดังตอ่ไปนี ้
(๑) รายได้จากทรัพย์สนิขององค์การบริหารส่วนตาํบล 
(๒) รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนตําบล 
(๓) รายได้จากกิจการเกี่ยวกบัการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนญุาต และค่าปรับ ตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนดไว ้
(๕) เงินและทรัพย์สินอื่นท่ีมผู้ีอุทิศให ้
(๖) รายไดอ้ื่นตามท่ีรัฐบาลหรือหนว่ยงานของรัฐจัดสรรให ้
(๗) เงินอดุหนุนจากรฐับาล 
(๘) รายไดอ้ื่นตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนดใหเ้ป็นขององค์การบริหารส่วนตําบล 

มาตรา ๘๓ องคก์ารบริหารส่วนตําบลอาจกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรมองคก์าร หรือนติิ
บุคคลต่างๆ ได ้เมื่อไดร้ับอนุญาตจากสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

การกู้เงินตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 

มาตรา ๘๔ รายได้ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ให้ไดร้ับยกเว้นไมต่้องเสียภาษีโดยการตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 

 
มาตรา 80 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. ๒๕๔6 
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มาตรา ๘๕ องคก์ารบริหารส่วนตําบลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี ้
(๑) เงินเดือน 
(๒) ค่าจ้าง 
(๓) เงินคา่ตอบแทนอืน่ๆ 
(๔) ค่าใช้สอย 
(๕) ค่าวัสด ุ
(๖) ค่าครุภัณฑ์ 
(๗) ค่าท่ีดนิ ส่ิงก่อสรา้ง และทรัพย์สินอืน่ ๆ 
(๘) ค่าสาธารณูปโภค 
(๙) เงินอดุหนุนหนว่ยงานอืน่ 
(๑๐) รายจ่ายอืน่ใดตามข้อผูกพัน หรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของ

กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว ้
มาตรา ๘๖  เงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบรหิารส่วนตาํบล รองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนตาํบล นายกองคก์ารบริหารส่วนตําบล รองนายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบล 
เลขานกุารสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาํบล ให้เปน็ไปตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

มาตรา ๘๗  งบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององคก์าร
บริหารส่วนตําบล ให้จัดทําเป็นข้อบัญญัตอิงคก์ารบริหารส่วนตําบลและจะเสนอไดก้็แต่โดยนายก
องค์การบริหารส่วนตาํบลตามระเบียบและวิธกีารท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใดรายจ่ายซึ่งกาํหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่ายประจําปีนัน้
หรือมคีวามจําเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหมร่ะหวา่งปงีบประมาณ ให้จัดทําขอ้บัญญตังิบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม 

เมื่อสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลเห็นชอบด้วยกบัร่างขอ้บัญญตัิงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีหรือร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมแล้ว ให้เสนอนายอาํเภอเพ่ือขออนมุัต ิและให้
นายอําเภอพิจารณาใหแ้ล้วเสร็จภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีได้รับร่างข้อบญัญตัิดงักล่าว 

ถ้านายอาํเภอไม่อนมุัตติ้องแจ้งเหตุผลและส่งคนืให้สภาองค์การบริหารส่วนตาํบล เพ่ือ
พิจารณาทบทวนร่างข้อบญัญัตนิั้นใหม ่หากพ้นกําหนดเวลาดงักล่าวแล้วนายอําเภอพิจารณาไมแ่ล้วเสร็จ 
ให้ถือวา่นายอาํเภออนมุัตริ่างข้อบญัญตัิดงักล่าว 

ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีมติยืนยันตามรา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีหรือร่างข้อบัญญัตงิบประมาณร่ายจ่ายเพ่ิมเติม ให้นายอําเภอส่งร่างข้อบัญญัตนิั้นไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวดัภายในกําหนดเวลาสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลแจ้งมติยืนยัน
เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวดัพิจารณาภายในสิบห้าวัน ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเหน็ชอบด้วยกบัร่างข้อบัญญัติ
นั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งไปยังนายอําเภอเพ่ือลงชื่ออนุมตั ิถ้าผู้ว่าราชการจังหวดัไมเ่หน็ชอบด้วยกับ
ร่างขอ้บัญญัตนิั้นให้ร่างข้อบญัญตัินัน้เปน็อันตกไป หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้วยังพิจารณาไมแ่ล้ว
เสร็จ ให้ถือวา่ผู้ว่าราชการจังหวดัเห็นชอบด้วยกบัร่างขอ้บัญญตันิั้น 

 
 

มาตรา 86  มาตรา 87 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. ๒๕๔6 
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ในการพิจารณาร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรอืร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายเพ่ิมเติม สภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลตอ้งพิจารณาใหแ้ล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแตว่นัท่ี
ได้รบัร่างข้อบัญญัตนิั้น เมื่อพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลพิจารณาไม่
แล้วเสร็จ ให้ถือว่าสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใหค้วามเหน็ชอบตามท่ีนายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบล
เสนอและใหด้ําเนินการตามวรรคสามต่อไป 

ถ้าข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจําปีออกไม่ทนัปีงบประมาณใหม ่ให้ใช้ข้อบญัญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในปีงบประมาณท่ีแล้วไปพลางก่อน 

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรอืร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลจะแปรญตัติเพ่ิมเตมิรายการหรือจํานวนใน
รายการมิได ้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมไิดเ้ป็นรายจ่ายท่ีเป็นเงินส่งใช้ตน้
เงินกู ้ ดอกเบี้ยเงนิกู ้ หรือเงนิท่ีกําหนดให้จ่ายตามกฎหมาย และในการพิจารณาของสภาองคก์ารบรหิาร
ส่วนตําบล การเสนอ การแปรญตัต ิ หรือการกระทําด้วยประการใดๆ ท่ีมีผลให้สมาชกิสภาองคก์าร
บริหารส่วนตําบลมีสว่นไมว่า่โดยทางตรงหรือโดยอ้อมในการใชง้บประมาณรายจ่ายจะกระทํามิได ้

มาตรา ๘๗/๑ ในกรณีท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลไมร่ับหลักการแห่งร่างขอ้บัญญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือร่างข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ให้นายอําเภอตัง้
คณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการจํานวนเจ็ดคน เพ่ือพิจารณาหาขอ้ยุติความขัดแย้งโดย
แก้ไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระสําคญัท่ีบญัญตัิไว้ในร่างขอ้บัญญัตนิั้น ท้ังนี ้ ให้ยึดถอืหลักเกณฑ์ตาม
กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชนเปน็สําคญั 

คณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ให้ประกอบดว้ยสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลซึ่งสภา
องค์การบริหารส่วนตาํบลเสนอจํานวนสามคน และบคุคลซึง่เปน็หรือมไิด้เป็นสมาชิสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอจํานวนสามคน โดยใหต้ั้งภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีสภา
องค์การบริหารส่วนตาํบลมมีติไม่รับหลักการ และใหก้รรมการท้ังหกคนร่วมกันปรึกษาและเสนอบคุคล
ซึ่งมไิดเ้ป็นนายกองค์การบรหิารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองคก์าร
บริหารส่วนตําบล และมิได้เปน็สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลคนหนึง่ทําหน้าท่ีเปน็ประธาน
กรรมการดังกล่าวภายในเจ็ดวนันับแต่วนัท่ีกรรมการครบจํานวนหกคน 

ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอบคุคลท่ีจะทําหนา้ท่ีเปน็กรรมการหรือประธานกรรมการได้ภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ปฏิบัตหิรือไม่อาจปฏิบัตหินา้ท่ีได ้ ให้
นายอําเภอตั้งบุคคลซึ่งมไิดเ้ป็นนายกองค์การบรหิารส่วนตําบล รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
เลขานกุารนายกองค์การบรหิารส่วนตําบล และมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตาํบลทําหน้าท่ี
กรรมการหรือประธานกรรมการดังกล่าวใหค้รบตามจํานวน 

 

 

 

 

 

มาตรา 87/1  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. ๒๕๔6 
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ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณารา่งขอ้บัญญัตใิห้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับตัง้แต่
วันท่ีไดแ้ตง่ตัง้ประธานกรรมการในคราวแรกแล้วรายงานต่อนายอําเภอ ในกรณีที่คณะกรรมการไม่
สามารถพิจารณาใหแ้ล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให้ประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณา
แล้ววินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็วแล้วรายงานต่อนายอําเภอ 

ให้นายอําเภอส่งร่างข้อบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธานกรรมการ
ในวรรคส่ีใหน้ายกองค์การบริหารส่วนตําบลโดยเรว็ แล้วใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตําบลเสนอรา่ง
ข้อบัญญตัิดังกล่าวต่อสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลตามมาตรา ๘๗ ภายในเจ็ดวันนับแตว่ันท่ีไดร้ับรา่ง
ข้อบัญญตัิจากนายอําเภอ หากนายองค์การบริหารส่วนตําบลไม่เสนอรา่งขอ้บญัญตัินัน้ต่อสภาองคก์าร
บริหารส่วนตําบลภายในเวลาท่ีกําหนด ให้นายอําเภอรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวดัเพ่ือส่ังให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาํบลพ้นจากตําแหนง่ 

มาตรา ๘๗/๒  ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาํบลพิจารณาร่างข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแตว่ันท่ีไดร้ับร่างข้อบัญญัติจาก
นายกองค์การบรหิารส่วนตาํบล หากสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกําหนด 
หรือมมีตไิม่เห็นชอบใหต้ราข้อบัญญตัินัน้ ให้ร่างขอ้บญัญตัินัน้ตกไป และให้ใชข้้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายในปงีบประมาณปีท่ีแล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ใหน้ายอําเภอเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มี
คําส่ังยุบสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

มาตรา ๘๘ ระเบียบว่าด้วยการคลัง การงบประมาณ การโอนการจัดการทรัพย์สนิ การซื้อ 
การจ้าง ค่าตอบแทน และคา่จ้าง ให้เปน็ไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานอืน่ๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตําบลต้องปฏิบตัดิ้วยกไ็ด ้

ในการออกระเบียบตามวรรคหนึง่และวรรคสอง ให้คาํนึงถึงความเป็นอิสระความคล่องตวั
และความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลด้วย 

มาตรา ๘๙ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๓๗ มาใช้บังคบักับการตรวจสอบการคลังการบญัชี 
หรือการเงินอืน่ๆ ขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลโดยอนโุลม 

 

ส่วนท่ี ๕ 

การกํากับดูแลองค์การบริหารส่วนตําบล 
 
มาตรา ๙๐ ให้นายอาํเภอมอีํานาจกาํกับดแูลการปฏิบตัหิน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน

ตําบลใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคบัของทางราชการ 
 

 

 

 

มาตรา 87/2 เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. ๒๕๔6 
มาตรา90  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. ๒๕๔6 
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ในการปฏิบัตกิารตามอํานาจหน้าท่ีของนายอําเภอตามวรรคหนึ่ง ให้นายอําเภอมีอํานาจ
เรียกสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตําบล นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล รองนายกองค์การบรหิาร
ส่วนตําบล เลขานกุารนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล พนักงานส่วนตําบล และลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลมาชี้แจงหรือสอบสวน ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใดๆ จากองค์การบริหารส่วน
ตําบลมาตรวจสอบกไ็ด ้

เมื่อนายอําเภอเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตาํบลผู้ใดปฏิบตัิการในทางท่ีอาจเปน็การ
เสียหายแก่องคก์ารบรหิารส่วนตําบลหรือเสียหายแก่ราชการและนายอําเภอไดช้ี้แจงแนะนาํตกัเตอืนแล้ว
ไม่ปฏิบตัิตาม ในกรณีฉุกเฉนิหรอืจําเปน็เร่งดว่นท่ีจะรอช้ามิได ้ให้นายอําเภอมีอํานาจออกคําส่ังระงับการ
ปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไวต้ามท่ีเหน็สมควรได ้ แล้วให้รบีรายงานผู้วา่ราชการ
จังหวดัทราบภายในสิบห้าวนั เพ่ือให้ผูว้่าราชการจังหวดัวนิิจฉัยส่ังการตามท่ีเหน็สมควรโดยเรว็ 

การกระทําของนายกองค์การบรหิารส่วนตําบลท่ีฝ่าฝืนคาํส่ังของนายอาํเภอหรือผู้วา่
ราชการจังหวดัแล้วแต่กรณีตามวรรคสาม ไม่มีผลผูกพันองคก์ารบรหิารส่วนตําบล 

มาตรา ๙๑ เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบรหิารส่วนตําบลหรือ
ประโยชนข์องประเทศเปน็ส่วนรวม นายอําเภอจะรายงานเสนอความเหน็ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือยุบ
สภาองค์การบริหารส่วนตาํบลก็ได ้

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรอืกรณีอืน่ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตนิี ้ ผู้ว่าราชการ
จังหวดัมอีํานาจยุบสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและให้แสดงเหตุผลไว้ในคําส่ังดว้ย 

เมื่อมีการยุบสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลหรือถือว่ามีการยุบสภาองค์การบรหิารส่วน
ตําบล ตามพระราชบัญญัตนิี้ ให้มีการเลือกตัง้สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลขึ้นใหม่ภายในส่ีสิบ
ห้าวนั 

มาตรา ๙๒  หากปรากฏวา่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบรหิารส่วน
ตําบล ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบล หรือรองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนตําบล กระทํา
การฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบตัิตามหรือปฏิบตัิการ
ไม่ชอบดว้ยอํานาจหน้าท่ี ใหน้ายอําเภอดําเนินการสอบสวนโดยเร็ว 

ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล มีพฤติการณ์ตามวรรคหนึ่งจรงิ ให้นายอาํเภอเสนอให้ผู้วา่ราชการจังหวัดส่ังให้บุคคลดงักล่าวพ้น
จากตําแหน่ง ท้ังนี ้ ผู้ว่าราชการจังหวดัอาจดําเนินการสอบสวนเพ่ิมเตมิดว้ยก็ไดค้ําส่ังของผู้วา่ราชการ
จังหวดัให้เป็นท่ีสดุ 
 
 
 

 
มาตรา ๙๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๙๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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------------------- 
มาตรา ๙๓ ให้ถือว่าบรรดากรรมการสภาตําบลผู้ทรงคุณวฒุติามประกาศของคณะปฏิวตัิ 

ฉบับท่ี ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งดํารงตาํแหนง่อยู่ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญตัินี้ใช้บงัคับ 
เฉพาะท่ีอยู่ในเขตตาํบลตามพระราชบัญญัตนิี้เปน็สมาชกิสภาตําบลซึง่ได้รับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ
นี้จนกว่าจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับท่ี ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัตนิี ้

มาตรา ๙๔ บรรดาบทกฎหมายใดท่ีอ้างถึงกรรมการสภาตําบลผู้ทรงคุณวฒุิใหห้มายถงึ
สมาชิกสภาตําบลซึ่งไดร้ับเลือกตั้งตามพระราชบญัญตัินี ้

มาตรา ๙๕ สภาตําบลตามประกาศของคณะปฏิวัต ิ ฉบับท่ี ๓๒๖ ลงวนัท่ี ๑๓ ธันวาคม 
พ.ศ. 2๕๑๕ ใด มีรายไดโ้ดยไม่รวมเงินอดุหนุนในปีงบประมาณท่ีลว่งมาตดิต่อกนัสามปีก่อนวนัท่ี
พระราชบัญญัตนิี้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาเฉล่ียไมต่่ํากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทให้พระทรวง
มหาดไทยดําเนินการจัดตัง้เป็นองค์การบรหิารส่วนตําบลตามพระราชบัญญัตนิี ้ ท้ังนี้ภายในเก้าสิบวนันบั
แตว่ันท่ีพระราชบัญญัตนิี้ใชบ้ังคับ 

ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อสภาตําบลท่ีจะจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตาํบล
ตามวรรคหนึ่งใหแ้ล้วเสร็จภายในวันท่ีพระราชบญัญตัินี้ใช้บังคบั 

ในระหว่างดําเนนิการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาํบลตามวรรคหนึง่มิใหน้ํามาตรา ๖ มาใช้
บังคับแกต่ําบลดังกล่าว และให้สภาตาํบลตามประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบับท่ี๓๒๖ ลงวนัท่ี ๑๓ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๕ ยังคงปฏิบตัหิน้าท่ีต่อไปตามประกาศของคณะปฏิวัตดิังกล่าวจนถงึวนัท่ีมีการประชุมสภา
องค์กา รบริหารส่วนตําบลครั้งแรก 

เมื่อจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้โอนบรรดาสิทธิในงบประมาณ
หรือเงินอดุหนุน ทรัพย์สิน สิทธ ิ สิทธิเรียกร้อง หนี ้ และเจ้าหน้าท่ีของสภาตําบลตามประกาศของคณะ
ปฏิวัต ิฉบับท่ี ๓๒๖ ลงวนัท่ี ๑๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีจัดตั้งขึ้น
นั้น 

ในวาระเริม่แรกเป็นเวลาส่ีปนีับแตว่ันท่ีพระราชบัญญัตนิีใ้ช้บังคับมิให้นาํความในมาตรา ๕๘ 
วรรคสอง มาใช้บังคับกบัองค์การบริหารส่วนตาํบลท่ีจัดตัง้ขึน้ตามวรรคหนึง่หรือตามพระราชบัญญัตนิี้ 
และใหก้ํานนัเปน็ประธานกรรมการบริหารโดยตาํแหนง่ 
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พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537  ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม  
11  ตอน  53 ก  ลงวันท่ี  2  ธันวาคม 2537  
 
หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบับนี ้ คือ โดยท่ีสภาตําบลซึ่งจัดตัง้ขึน้ตาม
ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบบัท่ี ๓๒๖ ลงวนัท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไม่มฐีานะเปน็นติิบุคคลทําให้
การบริหารงานไม่สามารถดาํเนินไปได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ขาดความคล่องตัวในการบรหิารงาน สมควร
ปรับปรุงฐานะของสภาตาํบลและการบริหารงานของสภาตําบลเสียใหม่ให้สามารถรองรบัการกระจาย
อํานาจไปสู่ประชาชนไดม้ากย่ิงขึ้น รวมท้ังใหม้ีการยกฐานะสภาตําบลซึ่งมีรายไดต้ามเกณฑ์ที่กําหนดขึน้
เป็นองค์การบริหารส่วนตาํบลซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิน่ได ้จึงจําเปน็ต้องตราพระราชบัญญัตนิี ้

------------------------------------------- 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓8 
หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญตัฉิบับนี ้ คือ โดยท่ีบทบัญญัตเิกี่ยวกับคุณสมบัติใน
เรื่องอายุของผู้มีสิทธเิลือกตัง้สมาชิสภาตําบล และของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาตําบล
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบริหารส่วนตําบล พ.ศ ๒๕๓๗ ไม่สอดคล้องกับบทบญัญตัิ
ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแกไ้ข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ สมควรแกไ้ขเพ่ิมเตมิบทบัญญตัิในเรือ่งดังกล่าวตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ ให้สอดคล้องกับบทบัญญตัิของ
รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิี ้

------------------------------------------- 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิบับนี ้ คือ โดยท่ีรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยไดว้างหลักการจัดองค์กรปกครองท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการปกครองตนเองย่ิงขึ้นและให้
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น สมควรจัดระเบียบบริหารราชการท้องถิ่น ระบบ
องค์การบริหารส่วนตาํบลตามกฎหมายว่าดว้ยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตาํบลให้เปน็ไปตาม
บทบัญญัตขิองรัฐธรรมนญูดงักล่าว จึงจําเปน็ต้องตราพระราชบัญญตันิี ้

------------------------------------------- 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖๗๒ 
หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญตั ิ คือ เนื่องจากในปัจจุบนับทบัญญตัิที่เกี่ยวกบัการ
จัดระเบียบบริหารราชการองค์การบรหิารส่วนตําบลตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มีเนื้อหาสาระท่ีไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการจัดระเบียบ
บริหารราชการขององคก์ารปกครองส่วนท้องถิน่อื่น โดยแมว้่าสภาตําบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
จะเปน็หน่วยการปกครองพ้ืนฐานท่ีมีลักษณะเฉพาะอนัเป็นการแตกต่างจากองค์การปกครองส่วนท้องถิน่
อื่นกต็าม แต่บทบัญญัติบางประการก็ควรจะมีลักษณะท่ีเหมือนกัน เช่น คุณสมบัติผูม้ีสิทธิสมัครรับ
เลือกตัง้ ระยะเวลาการเลือกตั้ง การขาดคุณสมบัต ิ การประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบล การ
บริหาร และการกํากับดแูล เป็นต้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิี ้

-------------------------------------------------- 
 
 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิบับนี ้ คือ เนื่องจากเป็นการสมควรกําหนดให้
นายกองค์การบรหิารส่วนตาํบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ประกอบกบับทบญัญตัิบาง
มาตราในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบรหิารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ยังไม่สอดคล้องกับ
กฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่หรือผู้บรหิารท้องถิน่ และไม่เหมาะสมกับการบริหารงาน
ของสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือให้การบริหารงานของสภาตาํบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมปีระสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญตัินี ้

------------------------------------------------- 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบริหารส่วนตําบล (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ.2552  ประกาศราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม  126  ตอน  84 ก  ลงวันท่ี  6  พฤศจิกายน  2552 
หมายเหต ุ: เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี ้คือ โดยท่ีพระราชบัญญตัิสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตาํบล มบีทบัญญัตบิางประการไม่เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน เป็นการจํากดัสิทธิ
ของประชาชนท้ังสิทธขิองผู้สมัครรบัเลือกตัง้และสิทธขิองประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตัง้ สมควรเปดิกวา้งให้
เป็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จึงจําเปน็ต้องตราพระราชบัญญัตนิี ้

------------------------------------------------------ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


