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พระราชบัญญัติ 
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
เปนปที่ ๔๙ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบบริหารของตําบล 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล พ ศ. ๒๕๓๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๕ 
บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัติ

นี ้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้
“หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาลและ

ราชการสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ังข้ึน แตไมรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด 
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอดวย 
“ตําบล” หมายความวา ตําบลตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ีท่ีอยู

นอกเขตหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และในกรณีท่ีตําบลใดมีพื้นท่ีอยูทั้งในและนอกเขต
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ใหหมายความถึงเฉพาะพื้นท่ีท่ีอยูนอกเขตหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น 

                                                 
๑ ราชกิจจานเุบกษา เลม ๑๑๑/ตอนท่ี ๕๓ ก/หนา ๑๑/๒ ธันวาคม ๒๕๓๗ 
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“คณะผูบริหาร”๒ (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และแตงตั้งเจาหนาท่ีเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศที่มีผลเปนการทั่วไปเม่ือไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 
สภาตําบล 

   
 

มาตรา  ๖   ในตําบลหนึ่ ง ให มีสภา ตําบลสภาหนึ่ ง มีอํ านาจหน า ท่ีตาม
พระราชบัญญัตินี ้

ใหสภาตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคล 
 

สวนท่ี ๑ 
สมาชิกสภาตําบล 
   

 
มาตรา ๗  สภาตําบลประกอบดวยสมาชิกโดยตําแหนงไดแก กํานัน ผูใหญบาน

ของทุกหมูบานในตําบล และแพทยประจําตําบล และสมาชิกซ่ึงไดรับเลือกตั้งจากราษฎรในแตละ
หมูบานในตําบลนั้นเปนสมาชิกสภาตําบลหมูบานละหนึ่งคน 

 
มาตรา ๘๓  ผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกต้ังตองมีคุณสมบัติ

และไมมีลักษณะตองหามเชนเดียวกับผูมีสิทธิเลือกต้ังตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

 
มาตรา ๙๔  ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกต้ังตอง

มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ี 
(๑)  มีชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรในหมูบานของ

ตําบลที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 
                                                 

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

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

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  ไมเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบล
สมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น หรือท่ีปรึกษา
หรือเลขานุการของผูบริหารทองถิ่น เพราะเหตุท่ีมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญา
หรือกิจการท่ีกระทํากับสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัคร
เลือกต้ัง 

(๓)  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามประการอ่ืนเชนเดียวกับผูมีสิทธิสมัคร
รับเลือกต้ังตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

 
มาตรา ๑๐  ใหนายอําเภอจัดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกต้ัง

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
 
มาตรา ๑๑  สมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกต้ังมีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีป

นับแตวันเลือกตั้ง 
ในกรณีท่ีสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกต้ังดํารงตําแหนงครบวาระแลวแตยัง

มิไดมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกต้ังข้ึนใหม ใหสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนง
ปฏิบัติหนาที่ไดตอไป 

 
มาตรา ๑๒  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ สมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับ

เลือกต้ังพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหน่ึง ดังตอไปนี ้
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณีเชนนี้ใหถือวาพนจาก

ตําแหนงนับแตวันลาออก 
(๓)  มีการยุบสภาตําบล 
(๔)๕  เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญากับสภาตําบลท่ีตน

ดํารงตําแหนงหรือในกิจการที่กระทําใหแกสภาตําบลนั้น 
(๕)  สภาตําบลมีมติใหพนจากตําแหนงโดยเห็นวามีความประพฤติในทางท่ีจะ

นํามาซ่ึงความเส่ือมเสียประโยชนของตําบล มติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนสมาชิกสภาตําบลท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 

(๖)  นายอําเภอส่ังใหพนจากตําแหนง เม่ือไดสอบสวนแลวปรากฏวาเปนผูขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๙ หรือมิไดอยูประจําในหมูบานท่ี
ไดรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันเกินหกเดือน หรือขาดการประชุมสภาตําบลติดตอกันสามครั้งโดย
ไมมีเหตุผลอันสมควร 

(๗)  ผูวาราชการจังหวัดส่ังใหพนจากตําแหนง เม่ือไดสอบสวนแลวปรากฏวา
บกพรองในทางความประพฤต ิ
                                                 

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วรรคสอง๖  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๓๗  เม่ือตําแหนงสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกต้ังวางลงเพราะครบ

วาระการดํารงตําแหนง ใหมีการเลือกตั้งภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ครบวาระ 
 
มาตรา ๑๔๘  เม่ือตําแหนงสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกต้ังวางลงเพราะเหตุอื่น

ใดนอกจากครบวาระ ใหมีการเลือกต้ังแทนตําแหนงท่ีวางภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีตําแหนงนั้น
วางลง เวนแตวาระการดํารงตําแหนงท่ีเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันใหสภาตําบล
ประกอบดวยสมาชิกเทาท่ีมีอยู 

สมาชิกสภาตําบลผูซ่ึงไดรับเลือกต้ังแทนนั้นใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ี
เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

 
มาตรา ๑๕  เม่ือมีการยุบและรวมเขตหมูบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะ

ปกครองทองท่ี ใหสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งของหมูบานเดิมที่ถูกยุบหรือถูกรวมยังคงเปน
สมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งอยูตอไปจนกวาสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒ 

เม่ือมีการแยกพื้นท่ีบางสวนของหมูบานใดข้ึนเปนหมูบานใหม ใหสมาชิกสภา
ตําบลซ่ึงไดรับเลือกต้ังของหมูบานเดิมยังคงเปนสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกต้ังอยูตอไป โดย
ใหสมาชิกสภาตําบลท่ีมีภูมิลําเนาอยูในหมูบานใด เปนสมาชิกสภาตําบลของหมูบานนั้นจนกวา
สมาชิกภาพจะส้ินสุดลงตามมาตรา ๑๒ และใหนายอําเภอจัดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาตําบลซ่ึง
ไดรับเลือกต้ังใหครบตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนดท้ังหมูบานเดิมและหมูบานท่ีจัดต้ังข้ึนใหม 
เพื่อเปนสมาชิกสภาตําบลท่ีหมูบานนั้นตั้งอยูในเขต ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีประกาศต้ัง
หมูบานใหม และใหผูไดรับเลือกต้ังอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของสมาชิกอื่นในตําบล
นั้น เวนแตวาระการดํารงตําแหนงท่ีเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันใหสภาตําบลประกอบดวย
สมาชิกเทาท่ีมีอยู๙ 

วรรคสาม๑๐  (ยกเลิก) 
 

                                                 
๖ มาตรา ๑๒ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

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

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

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

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

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๖  สภาตําบลมีกํานันเปนประธานสภาตําบล และมีรองประธานสภา
ตําบลคนหนึ่งซึ่งนายอําเภอแตงตั้งจากสมาชิกสภาตําบลตามมติของสภาตําบล 

รองประธานสภาตําบลมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีป 
รองประธานสภาตําบลพนจากตําแหนงกอนครบวาระการดํารงตําแหนงตามวรรค

สอง เม่ือ 
(๑)  ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณีเชนนี้ใหถือวาพนจาก

ตําแหนงนับแตวันลาออก 
(๒)  พนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบลตามมาตรา ๑๒ 
 
มาตรา ๑๗  ประธานสภาตําบลเปนผูเรียกประชุมสภาตําบล และมีหนาท่ี

ดําเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
รองประธานสภาตําบลมีหนาท่ีกระทํากิจการแทนประธานสภาตําบลเม่ือ

ประธานสภาตําบลไมอยูในท่ีประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได หรือตามท่ีประธานสภาตําบล
มอบหมาย 

เม่ือประธานสภาตําบลและรองประธานสภาตําบลไมอยูในท่ีประชุมใหสมาชิก
สภาตําบลที่มาประชุมเลือกกันเองเปนประธานในการประชุมคราวนั้น 

 
มาตรา ๑๘  ใหมีการประชุมสภาตําบลไมนอยกวาเดือนละหนึ่งครั้ง การประชุม

ตองมีสมาชิกสภาตําบลมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาตําบลท้ังหมดเทาท่ีมี
อยูจึงจะเปนองคประชุม 

การลงมติของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก เวนแตท่ีมีบัญญัติไวเปนอยางอื่นใน
พระราชบัญญัตินี ้

สมาชิกสภาตําบลคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

 
มาตรา ๑๙  สภาตําบลมีเลขานุการสภาตําบลคนหนึ่งซ่ึงแตงต้ังจากขาราชการท่ี

ปฏิบัติงานในตําบลนั้นหรือจากบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ 
ใหนายอําเภอเปนผูแตงต้ังและถอดถอนเลขานุการสภาตําบลตามมติของสภา

ตําบล 
 
มาตรา ๒๐  เลขานุการสภาตําบลมีหนาท่ีรับผิดชอบงานธุรการและการจัดการ

ประชุมและงานอื่นใดตามที่สภาตําบลมอบหมาย 
 
มาตรา ๒๑  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสมาชิกสภาตําบลและ

เลขานุการสภาตําบลเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

สวนท่ี ๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อํานาจหนาท่ีของสภาตําบล 
   

 
มาตรา ๒๒  สภาตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลตามแผนงานโครงการ 

และงบประมาณของสภาตําบล เสนอแนะสวนราชการในการบริหารราชการและพัฒนาตําบล
ปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตําบลตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ี และหนาท่ีอื่น
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 
มาตรา ๒๓  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย สภาตําบลอาจดําเนินกิจการภายใน

ตําบล ดังตอไปนี ้
(๑)  จัดใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
(๓)  จัดใหมีและรักษาทางระบายน้ํา และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา

ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
(๔)  คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(๕)  บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๖)  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
 
มาตรา ๒๔๑๑  กํานัน ผูใหญบาน และแพทยประจําตําบลซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีตาม

พระราชบัญญัตินี้ตองไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญากับสภาตําบลท่ีตน
ดํารงตําแหนงหรือในกิจการที่กระทําใหแกสภาตําบลนั้น 

ในกรณีท่ีกํานัน ผูใหญบาน หรือแพทยประจําตําบลกระทําการฝาฝนตามท่ี
บัญญัติในวรรคหนึ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดส่ังใหบุคคลดังกลาวออกจากตําแหนงกํานัน 
ผูใหญบาน หรือแพทยประจําตําบล แลวแตกรณี โดยใหถือวาเปนการใหออกจากตําแหนงเพราะ
บกพรองในทางความประพฤติหรือความสามารถไมเหมาะสมกับตําแหนงตามกฎหมายวาดวย
ลักษณะปกครองทองท่ี 

 
มาตรา ๒๕  ในการปฏิบัติหนาท่ีของกํานันและผูใหญบานตามกฎหมายวาดวย

ลักษณะปกครองทองท่ีในสวนท่ีเกี่ยวกับกิจการใดท่ีกําหนดไวแลวในแผนพัฒนาตําบล ใหกํานัน
และผูใหญบานดําเนินการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาตําบล 

 
มาตรา ๒๖  ในการจัดทําโครงการหรือแผนงานของสวนราชการหรือหนวยงาน

ใด ในพื้นที่ตําบลใด ใหสวนราชการหรือหนวยงานนั้นคํานึงถึงแผนพัฒนาตําบลนั้นดวย 
 

                                                 
๑๑ มาตรา ๒๔ วรรคหนึง่ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๗  ในการปฏิบัติหนาท่ีของสภาตําบล ใหประธานสภาตําบลเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินกิจการตามมติของสภาตําบล แตสภาตําบลอาจมอบหมายใหสมาชิกสภาตําบล
ผูอื่นดําเนินกิจการแทนเฉพาะกรณีได 

ในการทํานิติกรรมของสภาตําบล ใหประธานสภาตําบล เลขานุการสภาตําบลและ
สมาชิกสภาตําบลอีกหนึ่งคนรวมกันมีอํานาจกระทําการแทนสภาตําบล ท้ังนี้ ใหเปนไปตาม
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 

 
มาตรา ๒๘  เม่ือไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด สภาตําบลอาจทํา

กิจการนอกเขตสภาตําบล หรือรวมกับสภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวน
จังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่นเพื่อทํากิจการรวมกันไดเม่ือไดรับความ
ยินยอมจากสภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของและกิจการนั้นเปนกิจการท่ีจําเปนตองทําและเปนการ
เกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของตน 

 
สวนท่ี ๓ 

รายไดและรายจายของสภาตําบล 
   

 
มาตรา ๒๙  สภาตําบลมีรายไดซ่ึงองคการบริหารสวนจังหวัดจัดสรรใหตาม

หลักเกณฑท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ดังตอไปนี ้
(๑)  ภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีปาย อากรการฆาสัตวและ

ผลประโยชนอื่นอันเกิดจากการฆาสัตวที่จัดเก็บไดในตําบลนั้น 
(๒)  คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนดไวท่ี

จัดเก็บไดในตําบลนั้น 
(๓)  คาธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนันท่ีเก็บ

เพิ่มขึ้นตามขอบัญญัติจังหวัดในเขตตําบลนั้น 
(๔)  ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ท่ีองคการบริการสวนจังหวัดไดรับ

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

ไดรับจัดสรร 
 
มาตรา ๓๐  ทุกปงบประมาณใหรัฐบาลจัดสรรเงินใหแกสภาตําบลเปนเงิน

อุดหนุน 
 
มาตรา ๓๑  สภาตําบลอาจมีรายได ดังตอไปนี ้
(๑)  รายไดจากทรัพยสินของสภาตําบล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  รายไดจากสาธารณูปโภคของสภาตําบล 
(๓)  เงินและทรัพยสินอ่ืนท่ีมีผูอุทิศให 
(๔)  เงินอุดหนุนและรายไดอื่นตามที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให 
(๕)  รายไดอ่ืนตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนดใหเปนของสภาตําบล 
 
มาตรา ๓๒  รายไดของสภาตําบล ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษี โดยตราเปน

พระราชกฤษฎีกา ตามประมวลรษัฎากร และไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 
 
มาตรา ๓๓  สภาตําบลอาจมีรายจาย ดังตอไปนี ้
(๑)  เงินเดือน 
(๒)  คาจาง 
(๓)  เงินคาตอบแทนอื่นๆ 
(๔)  คาใชสอย 
(๕)  คาวัสดุ 
(๖)  คาครุภัณฑ 
(๗)  คาท่ีดิน สิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่นๆ 
(๘)  คาสาธารณูปโภค 
(๙)  เงินอุดหนุนหนวยงานอื่น 
(๑๐)  รายจายอื่นใดตามขอผูกพัน หรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของ

กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว 
 
มาตรา ๓๔  เงินคาตอบแทนประธานสภาตําบล รองประธานสภาตําบล สมาชิก

สภาตําบลและเลขานุการสภาตําบล ใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
 
มาตรา ๓๕  งบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพิ่มเติมของ

สภาตําบลใหจัดทําเปนขอบังคับตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
ถาในระหวางปงบประมาณใด รายจายซ่ึงกําหนดไวในงบประมาณไมพอใชจาย

ประจําปนั้น หรือมีความจําเปนตองต้ังรายจายข้ึนใหมระหวางปงบประมาณใหจัดทําขอบังคับ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

เม่ือสภาตําบลจัดทํารางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบังคับ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมเสร็จแลว ใหเสนอนายอําเภอเพื่ออนุมัติ 

ถาขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปออกไมทันปใหม ใหใชขอบังคับ
งบประมาณรายจายประจําปกอนนั้นไปพลางกอน 

 
มาตรา ๓๖  ใหกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบวาดวยการคลัง การงบประมาณ 

การรักษาทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน การจัดหาพัสดุและการจางเหมา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานอื่นๆ ของสภาตําบล 
ใหสภาตําบลตองปฏิบัติดวยก็ได 

ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหคํานึงถึงลักษณะของพื้นท่ี
จํานวนประชากร รายได ความคลองตัว และความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของสภาตําบล
ดวย 

 
มาตรา ๓๗  ใหกระทรวงมหาดไทยจัดใหมีการตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรือ

การเงินอื่นๆ ของสภาตําบล 
 

สวนท่ี ๔ 
การกํากับดูแลสภาตําบล 

   
 

มาตรา ๓๘  นายอําเภอมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของสภาตําบลให
เปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของทางราชการ 

ในกรณีท่ีปรากฏวาการดําเนินการของสภาตําบลเปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
กอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ หรือไมเปนไปตามระเบียบขอบังคับของทาง
ราชการ นายอําเภอมีอํานาจยับย้ังการดําเนินการดังกลาวไวเปนการชั่วคราวไดและรายงานไปยัง
ผูวาราชการจังหวัดเพื่อวินิจฉัย 

ในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดเห็นวาการดําเนินการของสภาตําบลไมชอบดวย
กฎหมาย กอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ หรือไมเปนไปตามระเบียบขอบังคับ
ของทางราชการ ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจส่ังการใหสภาตําบลระงับการดําเนินการดังกลาว 

ในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดเห็นวาการดําเนินการของสภาตําบลเปนไปโดยชอบ
แลว ใหผูวาราชการจังหวัดส่ังเพิกถอนการยับย้ังของนายอําเภอ แตถานายอําเภอไมรายงานผูวา
ราชการจังหวัดภายในสิบหาวันนับแตวันท่ียับย้ัง หรือผูวาราชการจังหวัดไมวินิจฉัยภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง ใหการยับย้ังของนายอําเภอและอํานาจส่ังการของผูวาราชการจังหวัดเปน
อันสิ้นสุดลงตั้งแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว 

 
มาตรา ๓๙  หากปรากฏวาสภาตําบลกระทําการฝาฝนตอความสงบเรียบรอย

หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาท่ี 
ผูวาราชการจังหวัดอาจส่ังยุบสภาตําบลไดตามคําเสนอแนะของนายอําเภอ และเม่ือผูวาราชการ
จังหวัดสั่งยุบสภาตําบลแลวใหสภาตําบลยังคงประกอบดวยสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนงทั้งหมด
จนกวาจะมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกต้ังใหม 

ในกรณีท่ีการยุบสภาตําบลตามวรรคหนึ่งเปนผลจากการกระทําของกํานัน 
ผูใหญบาน หรือแพทยประจําตําบล ซ่ึงเปนสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนง หรือบุคคลดังกลาวได
รวมกระทําการดวย ใหผูวาราชการจังหวัดส่ังใหบุคคลดังกลาวออกจากตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 
หรือแพทยประจําตําบล แลวแตกรณี โดยใหถือวาเปนการใหออกจากตําแหนงเพราะบกพรอง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในทางความประพฤติหรือความสามารถไมเหมาะสมกับตําแหนงตามกฎหมายวาดวยลักษณะ
ปกครองทองท่ี และถาสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนงเหลืออยูไมถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาตําบล
โดยตําแหนงท้ังหมด ใหผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังบุคคลตามจํานวนท่ีเห็นสมควรเขารวมปฏิบัติ
หนาท่ีกับสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนงท่ีเหลืออยูจนกวาจะมีการเลือกต้ังกํานัน ผูใหญบาน หรือ
แพทยประจําตําบลและสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกต้ังใหม 

 
หมวด ๒ 

องคการบริหารสวนตําบล 
   

 
มาตรา ๔๐  สภาตําบลท่ีมีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณท่ีลวงมา

ติดตอกันสามปเฉล่ียไมตํ่ากวาปละหนึ่งแสนหาหม่ืนบาท หรือตามเกณฑรายไดเฉล่ียในวรรคสอง 
อาจจัดต้ังเปนองคการบริหารสวนตําบลได โดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในประกาศนั้นใหระบุชื่อและเขตขององคการบริหารสวนตําบลไว
ดวย 

การเปล่ียนแปลงเกณฑรายไดเฉล่ียของสภาตําบลตามวรรคหนึ่งใหทําเปน
ประกาศของกระทรวงมหาดไทยและใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๔๑  สภาตําบลท่ีไดจัดต้ังเปนองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา ๔๐ 

ใหพนจากสภาพแหงสภาตําบลนับแตวันท่ีไดประกาศจัดต้ังข้ึนเปนองคการบริหารสวนตําบลเปน
ตนไป 

บรรดางบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี้ และเจาหนาท่ีของสภา
ตําบลตามวรรคหนึ่ง ใหโอนไปเปนขององคการบริหารสวนตําบล 

 
มาตรา ๔๑ ทวิ๑๒  สภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลอาจรวมกับองคการ

บริหารสวนตําบลท่ีมีเขตติดตอกันภายในเขตอําเภอเดียวกันไดตามเจตนารมณของประชาชนใน
เขตตําบลนั้น โดยใหนํามาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๑ ตรี๑๓  สภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลอาจรวมกับหนวยการ

บริหารราชการสวนทองถิ่นอื่นท่ีมีเขตติดตอกันภายในเขตอําเภอเดียวกันไดตามเจตนารมณของ
ประชาชนในเขตตําบลนั้น โดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย และใหกําหนดเขตใหมของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นไวในประกาศกระทรวงมหาดไทยดวย 

                                                 
๑๒ มาตรา ๔๑ ทว ิเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 

๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๓ มาตรา ๔๑ ตรี วรรคหนึง่ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล  (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหนํามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับกับการรวม
ตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๑ จัตวา๑๔  ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการประกาศยุบสภาตําบล

ทั้งหมดและองคการบริหารสวนตําบลใดที่มีจํานวนประชากรไมถึงสองพันคน โดยใหรวมพื้นท่ีเขา
กับองคการบริหารสวนตําบลอื่นหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่มีเขตติดตอกันภายใน
เขตอําเภอเดียวกันภายในเกาสิบวันนับแตวันที่มีเหตุดังกลาว 

การรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
ใดตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนในเขตตําบลนั้น 

การ สํารวจเจตนารมณของประชาชนตามวรรคสอง  ให เปนไปตาม ท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

องคการบริหารสวนตําบลใดมีจํานวนประชากรไมถึงสองพันคนแตมีสภาพพ้ืนท่ี
เปนเกาะหรือโดยสภาพทางภูมิศาสตรไมสามารถติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่นที่จะไปรวมไดโดยสะดวก กระทรวงมหาดไทยจะไมดําเนินการตาม
วรรคหนึ่งกับองคการบริหารสวนตําบลนั้นก็ได 

ใหนํามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับกับการยุบ
และรวมตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๑ เบญจ๑๕  สภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลอาจแยกพื้นท่ี

บางสวนไปรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น หรือรับ
พื้นท่ีบางสวนของสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถ่ินอ่ืนมารวมดวยได โดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย และใหกําหนดเขตใหมของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นไวในประกาศกระทรวงมหาดไทยดวย 

การสํารวจเจตนารมณเกี่ยวกับการรวม ยุบรวม รับรวม และแยกพื้นท่ีในเขตสภา
ตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตามวรรคหนึ่งให
เปนไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

การโอนงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิเรียกรอง หนี้ เจาหนาท่ีของสภาตําบล หรือ
พนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล ใหสภาตําบลหรือหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นผูโอนและผูรับโอนตกลงกัน ในกรณีท่ีตกลงกันไมไดใหเปนไปตามท่ีผูวา
ราชการจังหวัดประกาศกําหนด 

 

                                                 
๑๔ มาตรา ๔๑ จัตวา แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๕ มาตรา ๔๑ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับ

ท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๑ ฉ๑๖ ในกรณีท่ีมีการดําเนินการตามมาตรา ๔๑ ทวิ มาตรา ๔๑ ตร ี
มาตรา ๔๑ จัตวา หรือมาตรา ๔๑ เบญจ และเปนเหตุใหตองเพิ่มจํานวนสมาชิกสภาของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น ใหดําเนินการเลือกต้ังเพื่อใหมีสมาชิกครบจํานวนตามท่ีกฎหมาย
กําหนด และใหผูไดรับเลือกต้ังอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของสมาชิกอื่นในหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นนั้น เวนแตวาระการดํารงตําแหนงท่ีเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ใหสมาชิกของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นนั้นประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู 

 
มาตรา ๔๒๑๗  ภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการเทศบาล อาจจัดต้ังองคการ

บริหารสวนตําบลขึ้นเปนเทศบาลไดโดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
องคการบริหารสวนตําบลที่ไดจัดตั้งเปนเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ใหพนจากสภาพ

แหงองคการบริหารสวนตําบล รวมท้ังใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ส้ินสุดลง และนายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงนับแตวันท่ีได มีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้นเปนเทศบาลเปนตนไป 

บรรดางบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี้ พนักงานสวนตําบลและ
ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่ง ใหโอนไปเปนของเทศบาลที่จัดตั้งขึ้นนั้น 

บรรดาขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลท่ีไดใชบังคับในเรื่องใดอยูกอนแลว
ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเปนการชั่วคราว จนกวาจะไดมีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม 

 
มาตรา ๔๓  องคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการ

บริหารสวนทองถิ่น 
 
มาตรา ๔๔๑๘  องคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสภาองคการบริหารสวน

ตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล 
 

สวนท่ี ๑ 
สภาองคการบริหารสวนตําบล 

   
 

มาตรา ๔๕๑๙  สภาองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลจํานวนหมูบานละสองคน ซ่ึงเลือกต้ังข้ึนโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังในแตละ
หมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลนั้น 

                                                 
๑๖ มาตรา ๔๑ ฉ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๗ มาตรา ๔๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๘ มาตรา ๔๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีท่ีเขตองคการบริหารสวนตําบลใดมีเพียงหนึ่งหมูบานใหสภาองคการ
บริหารสวนตําบลนั้นประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหกคน และในกรณี
ท่ีเขตองคการบริหารสวนตําบลใดมีเพียงสองหมูบานใหสภาองคการบริหารสวนตําบลนั้น
ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหมูบานละสามคน 

หลักเกณฑและวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

อายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลมีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๔๖๒๐  สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑)  ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อเปนแนวทางใน

การบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล 
(๒)  พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล ราง

ขอบญัญัติงบประมาณรายจายประจําป และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
(๓)  ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตาม

กฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของ
ทางราชการ 

 
มาตรา ๔๗๒๑  ผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตองมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใชบังคับกับการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๗ ทวิ๒๒  ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ี 
(๑)  มีชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรในหมูบานของ

ตําบลที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

                                                                                                                                            
๑๙ มาตรา ๔๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๐ มาตรา ๔๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๑ มาตรา ๔๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๒ มาตรา ๔๗ ทว ิแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  ไมเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบล 
สมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น หรือท่ีปรึกษา
หรือเลขานุการของผูบริหารทองถิ่น เพราะเหตุท่ีมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญา
หรือกิจการท่ีกระทํากับสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัคร
เลือกต้ัง 

(๓)  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามประการอื่นตามกฎหมายวาดวยการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

 
มาตรา ๔๗ ตรี๒๓  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลส้ินสุด

ลงเม่ือ 
(๑)  ถึงคราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือมีการยุบสภา

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

สมควร 
(๕)  มิไดอยูประจําในหมูบานท่ีไดรับเลือกต้ังเปนระยะเวลาติดตอกันเกินหก

เดือน 
(๖)  เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลนั้นเปนคูสัญญาหรือในกิจการท่ีกระทําใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้นหรือท่ี
องคการบริหารสวนตําบลนั้นจะกระทํา 

(๗)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๗ ทวิ 
(๘)  สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติใหพนจากตําแหนง โดยเห็นวามีความ

ประพฤติในทางท่ีจะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคการบริหารสวน
ตําบลหรือกระทําการอันเส่ือมเสียประโยชนของสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยมีสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยูเขาชื่อเสนอใหสภาองคการบริการสวนตําบลพิจารณา และมติดังกลาว
ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมด
เทาท่ีมีอยู ท้ังนี้ ถาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูนั้นมิไดอุทธรณหรือโตแยงมติของสภา
องคการบริหารสวนตําบลภายในกําหนดเวลาอุทธรณหรือโตแยงใหสมาชิกสภาพส้ินสุดลงนับแต
วันที่ครบระยะเวลาอุทธรณหรือโตแยงดังกลาว 

ในกรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูใดส้ินสุดลงตาม 
(๘) ผูนั้นอาจอุทธรณหรือโตแยงมติของสภาองคการบริหารสวนตําบลไปยังนายอําเภอไดภายใน

                                                 
๒๓ มาตรา ๔๗ ตรี แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สิบหาวันนับแตวันท่ีรับทราบมติของสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยระบุขออุทธรณหรือขอ
โตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายประกอบดวย และใหนายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัยให
เสร็จส้ินภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําอุทธรณหรือโตแยง คําวินิจฉัยของนายอําเภอใหเปน
ท่ีสุด 

(๙)  ราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตองคการบริหารสวนตําบลใดมีจํานวนไมนอย
กวาสามในส่ีของจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังท่ีมาลงคะแนนเสียง เห็นวาสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลผูใดไมสมควรดํารงตําแหนงตอไปตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

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

ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสิ้นสุดลงตาม (๙) 
พรอมกันท้ังหมด ใหถือวาเปนการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 

 
มาตรา ๔๘  สภาองคการบริหารสวนตําบลมีประธานสภาและรองประธานสภา

คนหนึ่งซ่ึงเลือกจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ใหนายอําเภอแตงต้ังประธานและรอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมติของสภาองคการบริหารสวนตําบล 

 
มาตรา ๔๙๒๔  ประธานสภาและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลดํารง

ตําแหนงจนครบอายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 
มาตรา ๕๐๒๕  นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๔๙ ประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบลและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑)  ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกตอนายอําเภอ 
(๒)  สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
(๓)  ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๙๒ 
ผูซ่ึงผูวาราชการจังหวัดส่ังใหพนจากตําแหนงตาม (๓) จะดํารงตําแหนง

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกไมได 
ตลอดอายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลนั้น 

 
มาตรา ๕๑  เม่ือตําแหนงประธานหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล

วางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ใหมีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองคการ

                                                 
๒๔ มาตรา ๔๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๕ มาตรา ๕๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บริหารสวนตําบลแทนตําแหนงท่ีวางภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวางลงและใหผูซ่ึง
ไดรับเลือกแทนน้ันอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

 
มาตรา ๕๒๒๖  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีดําเนินการประชุม

และดําเนินกิจการอื่นใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีชวยประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบลปฎิบัติการตามหนาที่ และกระทํากิจการตามท่ีประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลมอบหมาย 

ในกรณีท่ีไมมีประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลไมอยูหรือไมสามารถปฎิบัติหนาท่ีไดหรือไมปฎิบัติหนาท่ี ใหรองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติหนาที่แทน 

ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งใด ถาไมมีผูปฏิบัติหนาท่ี
ประธานในที่ประชุม ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มาประชุมเลือกกันเองเพื่อทําหนาที่
ประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมในครั้งนั้น 

ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งใด ถาผูทําหนาท่ีประธานในท่ี
ประชุมสั่งปดประชุมกอนหมดระเบียบวาระการประชุม แตมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
อยูในที่ประชุมครบองคประชุมและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเทาท่ีมีอยูในที่ประชุมเสนอใหเปดประชุม ใหดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้นตอไปจนกวาจะหมดระเบียบวาระการประชุมหรือสภา
องคการบริหารสวนตําบลจะไดมีมติใหปดประชุม และใหนําความในวรรคสามและวรรคส่ีมาใช
บังคับกับกรณีดังกลาว๒๗ 

 
มาตรา ๕๓๒๘  ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแลวแต

สภาองคการบริหารสวนตําบลจะกําหนด แตตองไมเกินส่ีสมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป
ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด 

นายอําเภอตองกําหนดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งแรกภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล และใหท่ีประชุมเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและ
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 

                                                 
๒๖ มาตรา ๕๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๗ มาตรา ๕๒ วรรคหา แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๘ มาตรา ๕๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรณีท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลไมอาจจัดใหมีการประชุมครั้งแรกไดตาม
กําหนดเวลาในวรรคสอง หรือมีการประชุมแตไมอาจเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
ได นายอําเภออาจเสนอผูวาราชการจังหวัดใหมีคําสั่งยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 

สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ใหมีกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลา
ออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ 

 
มาตรา ๕๔  ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูเรียกประชุมสภา

องคการบริหารสวนตําบลตามสมัยประชุม และเปนผูเปดหรือปดประชุม 
ในกรณีที่ยังไมมีประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบลไมเรียกประชุมตามกฎหมาย ใหนายอําเภอเปนผูเรียกประชุม และเปนผูเปด
หรือปดประชุม 

 
มาตรา ๕๕๒๙  นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เม่ือเห็นวาเปนการจําเปนเพื่อ

ประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการ
บริหารสวนตําบล หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมดเทาท่ีมีอยู อาจทําคํารองย่ืนตอนายอําเภอขอ
เปดประชุมวิสามัญ ถาเห็นสมควรใหนายอําเภอเรียกประชุมวิสามัญได 

สมัยประชุมวิสามัญใหกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีก
จะตองไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ 

 
มาตรา ๕๖  การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตองมีสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ท้ังหมดเทาท่ีมีอยูจึงจะเปนองคประชุม 

ใหนําบทบัญญัติตามมาตรา ๑๘ วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับกับการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๖/๑๓๐  ในท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลมีสิทธิตั้งกระทูถามนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลในเรื่องใดอันเกี่ยวกับงานในหนาที่ได 

 
มาตรา ๕๗๓๑  ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกปลัดองคการบริหารสวน

ตําบลหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่งเปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน

                                                 
๒๙ มาตรา ๕๕ วรรคหนึง่ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๐ มาตรา ๕๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตําบล โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมและงานอื่นใดตามท่ีประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย ท้ังน้ี ใหคํานึงถึงความรูความสามารถอันจะเปนประโยชนตอ
สภาองคการบริหารสวนตําบล 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเม่ือครบอายุของสภา
องคการบริหารสวนตําบล หรือเม่ือมีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือสภาองคการ
บริหารสวนตําบลมีมติใหพนจากตําแหนง 

 
สวนท่ี ๒ 

นายกองคการบริหารสวนตําบล๓๒ 
   

 
มาตรา ๕๘๓๓  ใหองคการบริหารสวนตําบลมีนายกองคการบริหารสวนตําบลคน

หนึ่งซ่ึงมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

 
มาตรา ๕๘/๑๓๔  บุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนนายกองคการบริหารสวน

ตําบลตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น และตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ีดวย 

(๑)  มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
(๒)  สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือเคย

เปนสมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 
(๓)  ไมเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบล 

สมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่นหรือเลขานุการ
หรือท่ีปรึกษาของผูบริหารทองถิ่น เพราะเหตุท่ีมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมใน
สัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

 
มาตรา ๕๘/๒๓๕  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดํารงตําแหนงนับแตวัน

เลือกตั้งและมีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีปนับแตวันเลือกต้ัง แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน
สองวาระไมได 

                                                                                                                                            
๓๑ มาตรา ๕๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๒ สวนที ่๒ นายกองคการบริหารสวนตําบล ช่ือของสวนท่ี ๒ แกไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๓ มาตรา ๕๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๔ มาตรา ๕๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีนายกองคการบริหารสวนตําบลดํารงตําแหนงไมครบระยะเวลาส่ีปก็ใหถือ
วาเปนหนึ่งวาระและเม่ือไดดํารงตําแหนงสองวาระติดตอกันแลวจะดํารงตําแหนงไดอีกเม่ือพน
ระยะเวลาสี่ปนับแตวันที่พนจากตําแหนง 

 
มาตรา ๕๘/๓๓๖  นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจแตงต้ังรองนายกองคการ

บริหารสวนตําบลซ่ึงมิใชสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูชวยเหลือในการบริหาร
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายไดไมเกิน
สองคน และอาจแตงต้ังเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่งซ่ึงมิไดเปนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลหรือเจาหนาที่ของรัฐได 

 
มาตรา ๕๘/๔๓๗  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลตองมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหามตามมาตรา ๕๘/๑ 
 
มาตรา  ๕๘ /๕๓๘  กอนนายกองคการบริหารสวนตําบลเขารับหนา ท่ี ให

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยไมมีการลงมติ ท้ังนี ้
ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล 

กรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและรอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือสภาองคการบริหารสวนตําบลถูกยุบตามมาตรา ๕๓ 
หากมีกรณีท่ีสําคัญและจําเปนเรงดวนซ่ึงปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบตอประโยชนสําคัญของ
ราชการหรือราษฎร นายกองคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการไปพลางกอนเทาท่ีจําเปนก็ได 
เม่ือไดมีการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแลว ใหประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแถลง
นโยบายโดยไมมีการลงมติภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล 

การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหกระทําโดย
เปดเผย โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลตองจัดทํานโยบายเปนลายลักษณอักษรแจกให
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุกคนที่มาประชุมดวย 

                                                                                                                                            
๓๕ มาตรา ๕๘/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๖ มาตรา ๕๘/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๗ มาตรา ๕๘/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 

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

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หากนายกองคการบริหารสวนตําบลไมสามารถแถลงนโยบายตอสภาองคการ
บริหารสวนตําบลได ใหนายอําเภอแจงใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํานโยบายแจงเปน
หนังสือสงใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยใหนําวิธีการแจงคําส่ัง
ทางปกครองเปนหนังสือตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีเชนนี้ใหถือวานายกองคการบริหารสวนตําบลไดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแลว 

ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนประจําทุกป 

คําแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลและรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย ใหประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดวย 

 
มาตรา ๕๘/๖๓๙  นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน

ตําบล หรือผูซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย มีสิทธิเขาประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลและมีสิทธิแถลงขอเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาท่ีของตนตอ
ที่ประชุม แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มาตรา ๕๘/๗๔๐  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนไมนอยกวาหนึ่งใน

สามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาท่ีมีอยู มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอ
เปดอภิปรายท่ัวไปในท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบลแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปญหาเกี่ยวกับการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลโดยไมมีการลงมติ 

ญัตติตามวรรคหนึ่ง ใหย่ืนตอประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและให
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนดวันสําหรับการอภิปรายท่ัวไปซ่ึงตองไมเร็วกวาหาวัน
และไมชากวาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับญัตต ิแลวแจงใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ 

การขอเปดอภิปรายท่ัวไปตามมาตรานี้ จะทําไดครั้งเดียวในสมัยประชุมสามัญ
สมัยหน่ึง 

 
มาตรา ๕๙๔๑  นายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้

                                                 
๓๙ มาตรา ๕๘/๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๐ มาตรา ๕๘/๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๑ มาตรา ๕๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหาร
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 

(๒)  ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล 
(๓)  แตงต้ังและถอดถอนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ

นายกองคการบริหารสวนตําบล 
(๔)  วางระเบียบเพื่อใหงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความ

เรียบรอย 
(๕)  รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
(๖)  ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
 
มาตรา ๖๐๔๒  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการ

บริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมาย และเปนผูบังคับบัญชาของพนักงาน
สวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล 

อํานาจหนาท่ีในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ใหเปนไปตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย 

ในกรณีท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลตามลําดับที่นายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งไวเปนผูรักษาราชการ
แทน ถาไมมีรองนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลเปนผูรักษาราชการแทน 

ในกรณีท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด แตงต้ังให
นายกองคการบริหารสวนตําบลเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาท่ีอยางใด ใหผูรักษาราชการ
แทนทําหนาที่กรรมการหรือมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับนายกองคการบริหารสวนตําบลในระหวาง
รักษาราชการแทนดวย 

อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการท่ีนายกองคการ
บริหารสวนตําบลจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัต ิ
หรือคําส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัต ิ
หรือคําส่ังนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไมไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปน
อยางอื่น นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลเปนผูปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลก็ได แตถามอบใหปลัด
องคการบริหารสวนตําบลหรือรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติราชการแทน ใหทําเปน
คําส่ังและประกาศใหประชาชนทราบ 

                                                 
๔๒ มาตรา ๖๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหา ตองกระทํา
ภายใตการกํากับดูแลและกรอบนโยบายที่นายกองคการบริหารสวนตําบลกําหนดไว 

 
มาตรา ๖๐/๑๔๓  ใหมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชา

พนักงานสวนตําบลและลูกจางองคการบริหารสวนตําบลรองจากนายกองคการบริหารสวนตําบล
และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย
และมีอํานาจหนาท่ีอื่นตามท่ีมีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบล
มอบหมาย 

 
มาตรา ๖๑๔๔  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๖๒๔๕  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๖๓๔๖  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๖๔๔๗  นายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเม่ือ 
(๑)  ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒)  ตาย 
(๓)  ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกตอนายอําเภอ 
(๔)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๕๘/๑ 
(๕)  กระทําการฝาฝนมาตรา ๖๔/๒ 
(๖)  ผูวาราชการจังหวัดส่ังใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคหา หรือ

มาตรา ๙๒ 
(๗)  ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๘)  ราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีจํานวนไมนอย

กวาสามในส่ีของจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังท่ีมาลงคะแนนเสียงเห็นวานายกองคการบริหารสวนตําบล

                                                 
๔๓ มาตรา ๖๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๔ มาตรา ๖๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 

๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔๕ มาตรา ๖๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 

๓) พ.ศ. ๒๕๔๒+ 
๔๖ มาตรา ๖๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 

๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔๗ มาตรา ๖๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไมสมควรดํารงตําแหนงตอไปตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

เม่ือมีขอสงสัยเกี่ยวกับความเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลส้ิงสุดลงตาม 
(๔) หรอื (๕) ใหนายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของนายอําเภอใหเปนท่ีสุด 

ในระหวางท่ีไมมีนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลปฏิบัติหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลเทาท่ีจําเปนไดเปนการชั่วคราวจนถึงวัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล 

 
มาตรา ๖๔/๑๔๘  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเม่ือ 
(๑)  นายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนง 
(๒)  นายกองคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งใหพนจากตําแหนง 
(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 ๖๔/๒๔๙  นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน

ตําบล และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ตองไมกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี ้

(๑)  ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อื่นใดในสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ เวนแตตําแหนงที่ดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

(๒)  รับเงินหรือประโยชนใดๆ เปนพิเศษจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจนอกเหนือไปจากท่ีสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับ
บุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ 

                                                 
๔๘ มาตรา ๖๔/๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๙ มาตรา ๖๔/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลนั้นเปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้น หรือท่ี
องคการบริหารสวนตําบลนั้นจะกระทํา 

บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่งไดรับเบี้ย
หวัด บําเหน็จบํานาญ หรือเงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษะเดียวกันและมิใหใช
บังคับกับกรณีท่ีบุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนคาเบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใด
เนื่องจากการดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแทนราษฏร วุฒิสภา สภาองคการบริหาร
สวนตําบล หรือสภาทองถิ่นอื่น หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนโดยตําแหนง 

 
มาตรา ๖๕๕๐  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล และพนักงานสวนตําบล เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล และพนักงานสวนตําบลซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงต้ัง มี
อํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไดตามระเบียบและวิธีการท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

เม่ือไดชําระคาปรับตามท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมีการ
เปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
สวนท่ี ๓ 

อํานาจหนาท่ีขององคการบรหิารสวนตําบล 
   

 
มาตรา ๖๖  องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังใน

ดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 
มาตรา ๖๗  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีตอง

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

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

                                                 
๕๐ มาตรา ๖๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖)  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
(๗)  คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(๘)๕๑  บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดี

ของทองถ่ิน 
(๙)๕๒  ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ

บุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร 
 
มาตรา ๖๘  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํา

กิจการในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี ้
(๑)  ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒)  ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 
(๓)  ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
(๔)  ให มีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและ

สวนสาธารณะ 
(๕)  ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
(๖)  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(๗)  บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๘)  การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
(๙)  หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
(๑๐)  ใหมีตลาด ทาเทียบเรอื และทาขาม 
(๑๑)  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย 
(๑๒)๕๓  การทองเท่ียว 
(๑๓)๕๔  การผังเมือง 
 
มาตรา ๖๙  อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา ๖๖ มาตรา 

๖๗ และมาตรา ๖๘ นั้น ไมเปนการตัดอํานาจหนาท่ีของกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการหรือ
หนวยงานของรัฐ ในอันท่ีจะดําเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชนของประชาชนในตําบล แตตองแจง
ใหองคการบริหารสวนตําบลทราบลวงหนาตามสมควรในกรณีนี้หากองคการบริหารสวนตําบลมี

                                                 
๕๑ มาตรา ๖๗ (๘) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕๒ มาตรา ๖๗ (๙) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 

๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕๓ มาตรา ๖๘ (๑๒) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับ

ท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕๔ มาตรา ๖๘ (๑๓) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับ

ท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการดังกลาว ใหกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการ หรือหนวยงาน
ของรัฐ นําความเห็นขององคการบริหารสวนตําบลไปประกอบการพิจารณาดําเนินกิจการนั้นดวย 

 
มาตรา ๖๙/๑๕๕  การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล

ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และให
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํา
งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร ท้ังน้ี ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑ และ
วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา ๗๐  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ใหองคการ

บริหารสวนตําบลมีสิทธิไดรับทราบขอมูลและขาวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนิน
กิจการของทางราชการในตําบล เวนแตขอมูลหรือขาวสารที่ทางราชการถือวาเปนความลับเกี่ยวกับ
การรักษาความมั่นคงแหงชาต ิ

 
มาตรา ๗๑๕๖  องคการบริหารสวนตําบลอาจออกขอบัญญัติองคการบริหารสวน

ตําบลเพื่อใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงตอกฎหมายเพื่อ
ปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล หรือเม่ือมีกฎหมายบัญญัติให
องคการบริหารสวนตําบลออกขอบัญญัติหรือใหมีอํานาจออกขอบัญญัติ ในการนี้จะกําหนด
คาธรรมเนียมท่ีจะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผูฝาฝนดวยก็ได แตมิใหกําหนดโทษปรับเกิน
หนึ่งพันบาท เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น 

รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลจะเสนอไดก็แตโดยนายกองคการบริหาร
สวนตําบลหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือราษฎรในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น 

เมื่อสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายอําเภอใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่งแลว ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลลงชื่อและประกาศ
เปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตอไป 

ในกรณีท่ีนายอําเภอไมเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
ใด ใหสงคืนสภาองคการบริหารสวนตําบลภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีนายอําเภอไดรับราง
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดังกลาวเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาทบทวน
รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนั้นใหม หากนายอําเภอไมสงรางขอบัญญัติองคการ

                                                 
๕๕ มาตรา ๖๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕๖ มาตรา ๗๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บริหารสวนตําบลคืนสภาองคการบริหารสวนตําบลภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีนายอําเภอไดรับราง
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดังกลาว ใหถือวานายอําเภอเห็นชอบกับรางขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลนั้น 

เม่ือสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาทบทวนรางขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลตามวรรคส่ีแลว มีมติยืนยันตามรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเดิมดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมดเทาท่ี
มีอยู ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลลงชื่อและประกาศเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบลไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจากนายอําเภอ แตถาสภาองคการบริหารสวนตําบลไมยืนยัน
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคืนจากนายอําเภอหรือ
ยืนยันดวยคะแนนเสียงนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ท้ังหมดเทาท่ีมีอยู ใหรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนั้นเปนอันตกไป 

 
มาตรา ๗๒๕๗  การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยการนั้น 
เพื่อประโยชนแกกิจการขององคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบล

อาจขอใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ไปดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติกิจการขององคการบริหารสวน
ตําบลเปนการชั่วคราวไดโดยไมขาดจากตนสังกัดเดิม ท้ังนี้ ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจ
อนุญาตไดตามความจําเปน และในกรณีที่เปนขาราชการซ่ึงไมอยูในอํานาจของผูวาราชการจังหวัด 
ใหกระทรวงมหาดไทยทําความตกลงกับหนวยงานตนสังกัดกอนแตงต้ัง 

 
มาตรา ๗๓  องคการบริหารสวนตําบลอาจทํากิจการนอกเขตองคการบริหารสวน

ตําบล หรือรวมกับสภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น เพื่อกระทํากิจการรวมกันได ท้ังนี้ เม่ือไดรับความยินยอมจาก
สภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของ และกิจการนั้นเปนกิจการที่จําเปนตองทําและเปนการเกี่ยวเนื่องกับกิจการ
ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของตน 

 
สวนท่ี ๔ 

รายไดและรายจายขององคการบริหารสวนตําบล 
   

 
มาตรา ๗๔๕๘  ภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีปาย อากรการฆา

สัตวและคาธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชนอื่นอันเกิดจากการฆาสัตว ท้ังนี้ ในเขตองคการบริหาร

                                                 
๕๗ มาตรา ๗๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนตําบลใดเม่ือไดมีการจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้นแลวใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลนัน้ 

ในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่และภาษีโรงเรือนและท่ีดินขององคการบริหารสวน
ตําบลตามวรรคหนึ่ง ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับอํานาจและ
หนาท่ีของนายกเทศมนตรีตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองท่ีและกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลอาจมอบ
อํานาจและหนาท่ีดังกลาวใหหนวยงานอื่นของรัฐดําเนินการแทนก็ได และใหหักคาใชจายไดตามท่ี
กําหนดในมาตรา ๘๑๕๙ 

 
มาตรา ๗๕  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือนท่ีจัดเก็บไดในจังหวัดใด 

ใหจัดสรรใหแกองคการบริหารสวนตําบลตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวาดวย
การนั้น 

 
มาตรา ๗๖๖๐  องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจออกขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนตําบลเพื่อเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมเพิ่มข้ึนไมเกินรอยละสิบของภาษีอากรและ
คาธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท ดังตอไปนี ้

(๑)  ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลกฎหมายรัษฎากรซ่ึงสถานประกอบการตั้งอยู
ในองคการบริหารสวนตําบล 

(๒)  คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุราซ่ึงรานขายสุรา
ตั้งอยูในองคการบริหารสวนตําบล 

(๓)  คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน
ซึ่งสถานที่เลนการพนันอยูในองคการบริหารสวนตําบล 

การเสียภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี ้เศษของหน่ึงบาทใหปดท้ิง 
ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีอากรและคาธรรมเนียม

ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๗๗๖๑  รายไดจากคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล เงินอากร

ประทานบัตรใบอนุญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมายวาดวยการประมง คาภาคหลวง และ

                                                                                                                                            
๕๘ มาตรา ๗๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕๙ มาตรา ๗๔ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล   (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖๐ มาตรา ๗๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖๑ มาตรา ๗๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม และคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินที่เก็บในองคการบริหารสวนตําบลใด ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวน
ตําบลนั้น 

 
มาตรา ๗๘  คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแร และคาภาคหลวงปโตรเลียม

ตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม ท้ังนี้ ในองคการบริหารสวนตําบลใดเม่ือไดมีการจัดเก็บตาม
กฎหมายวาดวยการนั้นแลว ใหจัดสรรใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้นตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗๙  เงินท่ีเก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติในองคการบริหาร

สวนตําบลใด ใหแบงใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๘๐๖๒  องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจออกขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนตําบลเพื่อเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม โดยใหกําหนดเปนอัตราภาษีมูลคาเพิ่มเพิ่มข้ึนจากอัตราท่ีเรียก
เก็บตามประมวลรัษฎากรดังตอไปนี ้

(๑)  ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละศูนย ให
องคการบริหารสวนตําบลเก็บในอัตรารอยละศูนย 

(๒)  ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราอื่น ใหองคการ
บริหารสวนตําบลเก็บหนึ่งในเกาของอัตราภาษีมูลคาเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร 

ภาษีมูลคาเพิ่มท่ีเก็บเพิ่มข้ึนตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวล
รัษฎากร 

 
มาตรา ๘๑  องคการบริหารสวนตําบลจะมอบใหกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงมี

หนาท่ีจัดเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมเพื่อองคการ
บริหารสวนตําบลก็ได ในกรณีเชนนี้เม่ือไดหักคาใชจายตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแลว ให
กระทรวง ทบวง กรมนั้นสงมอบใหแกองคการบริหารสวนตําบล 

 
มาตรา ๘๒  องคการบริหารสวนตําบลอาจมีรายได ดังตอไปนี ้
(๑)  รายไดจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
(๒)  รายไดจากสาธารณูปโภคขององคการบริหารสวนตําบล 
(๓)  รายไดจากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชยขององคการบริหารสวนตําบล 
(๔)  คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนดไว 
(๕)  เงินและทรัพยสินอ่ืนท่ีมีผูอุทิศให 

                                                 
๖๒ มาตรา ๘๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖)  รายไดอื่นตามที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให 
(๗)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๘)  รายไดอื่นตามที่จะมีกฎหมายกําหนดใหเปนขององคการบริหารสวนตําบล 
 
มาตรา ๘๓  องคการบริหารสวนตําบลอาจกูเงินจากกระทรวง ทบวง กรม 

องคการ หรือนิติบุคคลตางๆ ได เมื่อไดรับอนุญาตจากสภาองคการบริหารสวนตําบล 
การกูเงินตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
 
มาตรา ๘๔  รายไดขององคการบริหารสวนตําบล ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษี

โดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 
 
มาตรา ๘๕  องคการบริหารสวนตําบลอาจมีรายจาย ดังตอไปนี ้
(๑)  เงินเดือน 
(๒)  คาจาง 
(๓)  เงินคาตอบแทนอื่นๆ 
(๔)  คาใชสอย 
(๕)  คาวัสดุ 
(๖)  คาครุภัณฑ 
(๗)  คาท่ีดิน สิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่น ๆ 
(๘)  คาสาธารณูปโภค 
(๙)  เงินอุดหนุนหนวยงานอื่น 
(๑๐)  รายจายอื่นใดตามขอผูกพัน หรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของ

กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว 
 
มาตรา ๘๖๖๓  เงินคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา ๘๗๖๔  งบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพิ่มเติมของ

องคการบริหารสวนตําบล ใหจัดทําเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลและจะเสนอไดก็แต
โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

                                                 
๖๓ มาตรา ๘๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖๔ มาตรา ๘๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาในระหวางปงบประมาณใดรายจายซ่ึงกําหนดไวในงบประมาณไมพอใชจาย
ประจําปนั้นหรือมีความจําเปนตองต้ังรายจายข้ึนใหมระหวางปงบประมาณ ใหจัดทําขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

เม่ือสภาองคการบริหารสวนตําบลเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมแลว ใหเสนอนายอําเภอเพื่อขอ
อนุมัติ และใหนายอําเภอพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับรางขอบัญญัติ
ดังกลาว 

ถานายอําเภอไมอนุมัติตองแจงเหตุผลและสงคืนใหสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เพื่อพิจารณาทบทวนรางขอบัญญัตินั้นใหม หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวนายอําเภอ
พิจารณาไมแลวเสร็จ ใหถือวานายอําเภออนุมัติรางขอบัญญัติดังกลาว 

ในกรณีที่สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติยืนยันตามรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ใหนายอําเภอสงรางขอบัญญัตินั้น
ไปยังผูวาราชการจังหวัดภายในกําหนดเวลาสิบหาวันนับแตวันที่สภาองคการบริหารสวนตําบลแจง
มติยืนยันเพื่อใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาภายในสิบหาวัน ถาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวย
กับรางขอบัญญัตินั้น ใหผูวาราชการจังหวัดสงไปยังนายอําเภอเพื่อลงชื่ออนุมัติ ถาผูวาราชการ
จังหวัดไมเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัตินั้นใหรางขอบัญญัตินั้นเปนอันตกไป หากพนกําหนดเวลา
ดังกลาวแลวยังพิจารณาไมแลวเสร็จ ใหถือวาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัตินั้น 

ในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม สภาองคการบริหารสวนตําบลตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัตินั้น เม่ือพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ถาสภาองคการบริหารสวน
ตําบลพิจารณาไมแลวเสร็จ ใหถือวาสภาองคการบริหารสวนตําบลใหความเห็นชอบตามท่ีนายก
องคการบริหารสวนตําบลเสนอและใหดําเนินการตามวรรคสามตอไป 

ถาขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปออกไมทันปงบประมาณใหม ใหใช
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในปงบประมาณที่แลวไปพลางกอน 

ในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการ
หรือจํานวนในรายการมิได แตอาจแปรญัตติไดในทางลดหรือตัดทอนรายจาย ซ่ึงมิไดเปนรายจาย
ท่ีเปนเงินสงใชตนเงินกู ดอกเบี้ยเงินกู หรือเงินท่ีกําหนดใหจายตามกฎหมาย และในการพิจารณา
ของสภาองคการบริหารสวนตําบล การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทําดวยประการใดๆ ท่ีมี
ผลใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีสวนไมวาโดยทางตรงหรือโดยออมในการใช
งบประมาณรายจายจะกระทํามิได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๗/๑๖๕  ในกรณีท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลไมรับหลักการแหงราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ให
นายอําเภอตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวยกรรมการจํานวนเจ็ดคน เพ่ือพิจารณาหาขอยุติ
ความขัดแยงโดยแกไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระสําคัญท่ีบัญญัติไวในรางขอบัญญัตินั้น ท้ังนี้ ให
ยึดถือหลักเกณฑตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนประโยชนของทองถิ่นและ
ประชาชนเปนสําคัญ 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลซ่ึงสภาองคการบริหารสวนตําบลเสนอจํานวนสามคน และบุคคลซ่ึงเปนหรือมิไดเปนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอจํานวนสามคน โดยใหต้ัง
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติไมรับหลักการ และใหกรรมการท้ังหก
คนรวมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซ่ึงมิไดเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และมิไดเปนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลคนหนึ่งทําหนาท่ีเปนประธานกรรมการดังกลาวภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ี
กรรมการครบจํานวนหกคน 

ในกรณีท่ีไมสามารถเสนอบุคคลท่ีจะทําหนาท่ีเปนกรรมการหรือประธาน
กรรมการไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไมปฏิบัติ
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหนายอําเภอตั้งบุคคลซึ่งมิไดเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และมิไดเปนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลทําหนาท่ีกรรมการหรือประธานกรรมการดังกลาวใหครบตาม
จํานวน 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณารางขอบัญญัติใหแลวเสร็จภายในสิบหา
วันนับต้ังแตวันท่ีไดแตงต้ังประธานกรรมการในคราวแรกแลวรายงานตอนายอําเภอ ในกรณีท่ี
คณะกรรมการไมสามารถพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหประธานกรรมการ
รวบรวมผลการพิจารณาแลววินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็วแลวรายงานตอนายอําเภอ 

ใหนายอําเภอสงรางขอบัญญัติท่ีผานการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธาน
กรรมการในวรรคส่ีใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโดยเร็ว แลวใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบลเสนอรางขอบัญญัติดังกลาวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา ๘๗ ภายในเจ็ดวัน
นับแตวันท่ีไดรับรางขอบัญญัติจากนายอําเภอ หากนายองคการบริหารสวนตําบลไมเสนอราง
ขอบัญญัตินั้นตอสภาองคการบริหารสวนตําบลภายในเวลาท่ีกําหนด ใหนายอําเภอรายงานตอผูวา
ราชการจังหวัดเพื่อสั่งใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนง 

 

                                                 
๖๕ มาตรา ๘๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๗/๒๖๖  ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณารางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคหา ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับราง
ขอบัญญัติจากนายกองคการบริหารสวนตําบล หากสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาไมแลว
เสร็จภายในกําหนด หรือมีมติไมเห็นชอบใหตราขอบัญญัตินั้น ใหรางขอบัญญัตินั้นตกไป และให
ใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายในปงบประมาณปท่ีแลวไปพลางกอน ในกรณีเชนวานี้ให
นายอําเภอเสนอผูวาราชการจังหวัดใหมีคําสั่งยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 

 
มาตรา ๘๘  ระเบียบวาดวยการคลัง การงบประมาณ การโอนการจัดการ

ทรัพยสิน การซื้อ การจาง คาตอบแทน และคาจาง ใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานอื่นๆ ขององคการ

บริหารสวนตําบลใหองคการบริหารสวนตําบลตองปฏิบัติดวยก็ได 
ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหคํานึงถึงความเปนอิสระความ

คลองตัวและความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลดวย 
 
มาตรา ๘๙  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๗ มาใชบังคับกับการตรวจสอบการคลัง

การบัญชี หรือการเงินอื่นๆ ขององคการบริหารสวนตําบลโดยอนุโลม 
 

สวนท่ี ๕ 
การกํากับดูแลองคการบริหารสวนตําบล 

   
 

มาตรา ๙๐๖๗  ใหนายอําเภอมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของทางราชการ 

ในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ีของนายอําเภอตามวรรคหนึ่ง ใหนายอําเภอมี
อํานาจเรียกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และ
ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลมาชี้แจงหรือสอบสวน ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใดๆ 
จากองคการบริหารสวนตําบลมาตรวจสอบก็ได 

เม่ือนายอําเภอเห็นวานายกองคการบริหารสวนตําบลผูใดปฏิบัติการในทางท่ีอาจ
เปนการเสียหายแกองคการบริหารสวนตําบลหรือเสียหายแกราชการและนายอําเภอไดชี้แจง
แนะนําตักเตือนแลวไมปฏิบัติตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเรงดวนท่ีจะรอชามิได ใหนายอําเภอ
มีอํานาจออกคําสั่งระงับการปฏิบัติราชการของนายกองคการบริหารสวนตําบลไวตามที่เห็นสมควร

                                                 
๖๖ มาตรา ๘๗/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖๗ มาตรา ๙๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ได แลวใหรีบรายงานผูวาราชการจังหวัดทราบภายในสิบหาวันเพื่อใหผูวาราชการจังหวัดวินิจฉัยสั่ง
การตามท่ีเห็นสมควรโดยเร็ว 

การกระทําของนายกองคการบริหารสวนตําบลท่ีฝาฝนคําส่ังของนายอําเภอหรือ
ผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณีตามวรรคสาม ไมมีผลผูกพันองคการบริหารสวนตําบล 

 
มาตรา ๙๑๖๘  เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม นายอําเภอจะรายงานเสนอความเห็นตอผูวาราชการ
จังหวัดเพื่อยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลก็ได 

เม่ือมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ผูวา
ราชการจังหวัดมีอํานาจยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลและใหแสดงเหตุผลไวในคําส่ังดวย 

เมื่อมีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือถือวามีการยุบสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลข้ึนใหม
ภายในส่ีสิบหาวัน 

 
มาตรา ๙๒๖๙  หากปรากฏวานายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ

บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือรองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล กระทําการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม
ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาท่ี ใหนายอําเภอดําเนินการสอบสวนโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีผลการสอบสวนปรากฏวานายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล มีพฤติการณตามวรรคหนึ่งจริง ใหนายอําเภอเสนอใหผูวาราชการจังหวัดส่ังให
บุคคลดังกลาวพนจากตําแหนง ท้ังน้ี ผูวาราชการจังหวัดอาจดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมดวยก็ได 
คําส่ังของผูวาราชการจังหวัดใหเปนท่ีสุด 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๙๓  ใหถือวาบรรดากรรมการสภาตําบลผูทรงคุณวุฒิตามประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูกอนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เฉพาะท่ีอยูในเขตตําบลตามพระราชบัญญัตินี้เปนสมาชิกสภาตําบลซ่ึง
ไดรับเลือกต้ังตามพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะพนจากตําแหนงตามวาระตามประกาศของคณะ

                                                 
๖๘ มาตรา ๙๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖๙ มาตรา ๙๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๒ ของ
พระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๙๔  บรรดาบทกฎหมายใดท่ีอางถึงกรรมการสภาตําบลผูทรงคุณวุฒิให

หมายถึงสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๙๕  สภาตําบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ใด มีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกันสามป
กอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเฉล่ียไมตํ่ากวาปละหนึ่งแสนหาหม่ืนบาท 
ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการจัดต้ังเปนองคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี ้
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อสภาตําบลท่ีจะจัดต้ังเปนองคการบริหาร
สวนตําบลตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ในระหวางดําเนินการจัดต้ังองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่งมิใหนํา
มาตรา ๖ มาใชบังคับแกตําบลดังกลาว และใหสภาตําบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 
๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ยังคงปฏิบัติหนาท่ีตอไปตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ดังกลาวจนถึงวันที่มีการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งแรก 

เม่ือจัดต้ังองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่งแลว ใหโอนบรรดาสิทธิใน
งบประมาณหรือเงินอุดหนุน ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี้ และเจาหนาท่ีของสภาตําบลตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไปเปนขององคการ
บริหารสวนตําบลที่จัดตั้งขึ้นนั้น 

ในวาระเริ่มแรกเปนเวลาสี่ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมิใหนําความใน
มาตรา ๕๘ วรรคสอง มาใชบังคับกับองคการบริหารสวนตําบลท่ีจัดต้ังข้ึนตามวรรคหนึ่งหรือตาม
พระราชบัญญัตินี ้และใหกํานันเปนประธานกรรมการบริหารโดยตําแหนง 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
บัญญัติ บรรทัดฐาน 
รองนายกรัฐมนตร ี

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สภาตําบลซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไมมีฐานะเปนนิติบุคคล 
ทําใหการบริหารงานไมสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ขาดความคลองตัวในการ
บริหารงาน สมควรปรับปรุงฐานะของสภาตําบลและการบริหารงานของสภาตําบลเสียใหมให
สามารถรองรับการกระจายอํานาจไปสูประชาชนไดมากย่ิงข้ึน รวมท้ังใหมีการยกฐานะสภาตําบล
ซ่ึงมีรายไดตามเกณฑท่ีกําหนดข้ึนเปนองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงเปนราชการสวนทองถิ่นได จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
อัมพิกา/แกไข 
๖/๒/๔๕ 

A+B (C) 
 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘๗๐ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
คุณสมบัติในเร่ืองอายุของผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาตําบล และของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปน
สมาชิกสภาตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ  ๒๕๓๗ ไม
สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ สมควรแกไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติในเรื่องดังกลาวตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ ใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้

 
อัมพิกา/แกไข 
๖/๒/๔๕ 

B+A 
 

 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒๗๑ 

 
มาตรา ๒๒  ในวาระเริ่มแรกเปนเวลาสี่ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มิ

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) เฉพาะลักษณะตองหามตามมาตรา ๙ (๖) แหง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ มาใชบังคับกับผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

                                                 
๗๐ ราชกิจจานเุบกษา เลม ๑๑๒/ตอนท่ี ๔๘ ก/หนา ๑/๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ 
๗๑ ราชกิจจานเุบกษา เลม ๑๑๖/ตอนท่ี ๔๐ ก/หนา ๑/๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตําบล และถาผูดํารงตําแหนงตามมาตรา ๙ (๖) ไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ก็ใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๙ (๖) นับแตวันเลือกตั้ง 

 
มาตรา ๒๓  บรรดาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและกรรมการบริหารซึ่ง

ดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

ในกรณีท่ีตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่งวางลงไม
วาดวยเหตุใดก็ตาม ไมตองดําเนินการเลือกต้ังข้ึนแทนตําแหนงท่ีวางและใหสภาองคการบริหาร
สวนตําบลประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู 

ในกรณีท่ีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงวางลงตามวรรคสอง และเปน
ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารดวย ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีอยูเปนประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหาร แลวแต
กรณี ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวางลง 

ใหประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารซ่ึงไดรับการเลือกข้ึนแทนนั้น
ดํารงตําแหนงไดเทาวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

 
มาตรา ๒๔  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงเปนสมาชิกโดย

ตําแหนงพนจากสมาชิกภาพไปกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาสภาองคการบริหาร
สวนตําบลประกอบดวยสมาชิกเทาท่ีมีอยู และบรรดากิจการท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบล
ดังกลาวไดกระทําไปในอํานาจหนาท่ีกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหมีผลใชบังคับได 

 
มาตรา ๒๕  ในระหวางที่ไมมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ

ผูบริหารทองถิ่น ใหนํากฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมาใชบังคับกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบลโดยอนโุลม ท้ังน้ี ใหอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัดตาม
กฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล เปนอํานาจหนาท่ีของนายอําเภอ และยกเวนไม
ตองเรียกเก็บเงินประกันการสมัคร 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา ๔๕ ใหถือเขต
หมูบานแตละหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลเปนเขตเลือกตั้ง 

ใบสมัครและบัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา ๒๖  องคการบริหารสวนตําบลใดมีเหตุจะตองยุบและรวมกับองคการ

บริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตามมาตรา ๔๑ จัตวา แหง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ . ๒๕๓๗ ซ่ึงเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหดําเนินการตามมาตรา ๔๑ จัตวา ดังกลาว
ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี ้

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยไดวางหลักการจัดองคกรปกครองทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการปกครองตนเอง
ย่ิงข้ึนและใหสอดคลองกับเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น สมควรจัดระเบียบบริหารราชการ
ทองถ่ิน ระบบองคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบลใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
อัมพิกา/แกไข 
๖/๒/๔๕ 

A+B (C) 
 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖๗๒ 
 

มาตรา ๓๑  ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและรองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ อยูในตําแหนง
ตอไปจนกวาจะครบอายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวน
ตําบล 

 
มาตรา ๓๒  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลและ

กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงดํารงตําแหนงอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ยังอยูในตําแหนงตอไป และใหถือวาประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนนายก
องคการบริหารสวนตําบลและกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัตินี้ 

บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคําส่ัง
ใดท่ีไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล หรือกรรมการบริหาร ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคําส่ังนั้นอางถึงคณะผูบริหาร นายกองคการบริหาร
สวนตําบลหรือรองนายกองคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัตินี ้ท้ังน้ี เทาท่ีไมขัดหรือแยง
กับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๓๓  บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศ 

หรือคําส่ังใดท่ีอางถึงขอบังคับตําบล ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

                                                 
๗๒ ราชกิจจานเุบกษา เลม ๑๒๐/ตอนท่ี ๕๕ ก/หนา ๗/๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคําส่ังนั้นอางถึงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติ
นี ้ท้ังน้ี เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๓๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติ คือ เนื่องจากในปจจุบันบทบัญญัติท่ี
เกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการองคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มีเนื้อหาสาระท่ีไมสอดคลองและไมเปนไปใน
แนวทางเดียวกันกับการจัดระเบียบบริหารราชการขององคการปกครองสวนทองถิ่นอื่น โดยแมวา
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลจะเปนหนวยการปกครองพื้นฐานท่ีมีลักษณะเฉพาะอัน
เปนการแตกตางจากองคการปกครองสวนทองถิ่นอื่นก็ตาม แตบทบัญญัติบางประการก็ควรจะมี
ลักษณะท่ีเหมือนกัน เชน คุณสมบัติผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง ระยะเวลาการเลือกต้ัง การขาด
คุณสมบัติ การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล การบริหาร และการกํากับดูแล เปนตน จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 
 
ทรงยศ/สราวุฒ ิจัดทํา 
๑๐ มีนาคม ๒๕๔๖ 
 
 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖๗๓ 

 
มาตรา ๓๗  บรรดาสมาชิกสภาตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

และคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบอายุของสภาตําบลหรือสภาองคการบริหารสวนตําบล 
หรือมีการยุบสภา 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๔๔ มาตรา 
๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๗ ทวิ มาตรา ๔๗ ตรี ชื่อของสวนท่ี 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 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใชบังคับ
จนกวาจะครบอายุของสภาตําบล สภาองคการบริหารสวนตําบล หรือมีการยุบสภา และมีการ
เลือกต้ัง ท่ัวไปครั้ งแรกของสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลนั้น หลังจากวัน ท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหนําบทบัญญัติเดิมกอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับแทนในระหวางเวลาดังกลาว 

 

                                                 
๗๓ ราชกิจจานเุบกษา เลม ๑๒๐/ตอนท่ี ๑๒๔ ก/หนา ๑๖/๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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มาตรา ๓๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี ้
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากเปนการสมควร
กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน ประกอบกับ
บทบัญญัติบางมาตราในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ยัง
ไมสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น และไม
เหมาะสมกับการบริหารงานของสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหการบริหารงาน
ของสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
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๑๖ มกราคม ๒๕๔๗ 
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