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ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ 

เป็นปีที ่๔๙ ในรชักาลปัจจุบนั 

 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารของต าบล 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้ นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ

รัฐสภา ดังต่อไปนี้  

  มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗” 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสบิวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 

[รก.๒๕๓๗/๕๓ ก/๑๑/๒ ธนัวาคม ๒๕๓๗] 

 มาตรา ๓  ให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏวิัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

 บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติน้ี หรือซึ่ง

ขัดหรือแย้งกบับทแห่งพระราชบัญญัตินี้  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

 “หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล และราชการ

ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 “นายอ าเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอด้วย 
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 “ต าบล” หมายความว่า ต าบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ที่อยู่นอกเขต

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และในกรณีที่ต าบลใดมีพ้ืนที่อยู่ทั้งในและนอกเขตหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้หมายความถึงเฉพาะพ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น 

  [บทนิยามค าว่า คณะผูบ้ริหาร มาตรา ๔ ยกเลิก โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหาร

ส่วนต าบล (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี

อ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

 กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่มีผลเป็นการทั่วไป เมื่อได้ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

 
หมวด ๑ 

สภาต าบล 

 
 มาตรา ๖ ในต าบลหน่ึงให้มีสภาต าบลสภาหน่ึงมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี 

  ให้สภาต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล 

 
ส่วนท่ี ๑ 

สมาชิกสภาต าบล 

 
 มาตรา ๗ สภาต าบลประกอบด้วยสมาชิกโดยต าแหน่งได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านของทุกหมู่บ้าน 

ในต าบล และแพทย์ประจ าต าบล และสมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้านในต าบลนั้น

เป็นสมาชิกสภาต าบลหมู่บ้านละหนึ่งคน 

 มาตรา ๘ ผู้มีสทิธิเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับการเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

  [มาตรา ๘ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที ่ ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๖] 

 มาตรา ๙ ผู้มีสทิธสิมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้  

 (๑) มีช่ือในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของต าบลที่สมัคร

รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งปีจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 
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 (๒) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภา

ท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการ

ของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสยีไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสญัญาหรือกิจการที่กระท า

กบัสภาต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

  (๓) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามประการอื่นเช่นเดียวกบัผู้มีสทิธิสมัครรับเลือกตั้ง

ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

  [มาตรา ๙ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที ่ ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๖] 

 มาตรา ๑๐ ให้นายอ าเภอจัดให้มีการเลือกตั้ งสมาชิกสภาต าบลซึ่ งได้รับเลือกตั้ งตาม

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ก าหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 

 มาตรา ๑๑ สมาชิกสภาต าบลซ่ึงได้รับเลือกตั้งมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่

วันเลือกตั้ง 

  ในกรณีที่สมาชิกสภาต าบลซ่ึงได้รับเลือกตั้งด ารงต าแหน่งครบวาระแล้วแต่ยังมิได้มีการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งขึ้ นใหม่ ให้สมาชิกสภาต าบลโดยต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ได้

ต่อไป 

 มาตรา ๑๒ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ สมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้ง

พ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออกโดยย่ืนหนังสอืลาออกต่อนายอ าเภอ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าพ้นจากต าแหน่งนับ

แต่วันลาออก 

 (๓)  มีการยุบสภาต าบล 

 (๔) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับสภาต าบลที่ตนด ารง

ต าแหน่งหรือในกจิการที่กระท าให้แก่สภาต าบลน้ัน 

 (๕) สภาต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะน ามาซ่ึง

ความเสื่อมเสียประโยชน์ของต าบล มติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน

สมาชิกสภาต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

 (๖) นายอ าเภอสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง เมื่อได้สอบสวนแล้วปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

หรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๙ หรือมิได้อยู่ประจ าในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้ง

เป็นเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน หรือขาดการประชุมสภาต าบลติดต่อกันสามคร้ังโดยไม่มีเหตุผล

อันสมควร 

 (๗) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง เมื่อได้สอบสวนแล้วปรากฏว่าบกพร่องในทาง

ความประพฤติ 
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  [อนุ (๔) ของมาตรา ๑๒ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และวรรคสองของมาตรา ๑๒ ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๒] 

 มาตรา ๑๓ เมื่อต าแหน่งสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลงเพราะครบวาระการด ารง

ต าแหน่ง ให้มีการเลือกตั้งภายในสี่สบิห้าวันนับแต่วันที่ครบวาระ 

 [มาตรา ๑๓ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มาตรา ๑๔ เมื่อต าแหน่งสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจาก 

ครบวาระ ให้มีการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างภายในหกสบิวันนับแต่วันที่ต าแหน่งน้ันว่างลง เว้นแต่

วาระการด ารงต าแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสบิวันให้สภาต าบลประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ 

  สมาชิกสภาต าบลผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งแทนนั้นให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ

ผู้ซึ่งตนแทน 

 [มาตรา ๑๔ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล (ฉบบัที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

  มาตรา ๑๕ เมื่อมีการยุบและรวมเขตหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ให้

สมาชิกสภาต าบลซ่ึงได้รับเลือกตั้งของหมู่บ้านเดิมที่ถูกยุบหรือถูกรวมยังคงเป็นสมาชิกสภาต าบล ซึ่ง

ได้รับเลือกตั้งอยู่ต่อไปจนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสดุลงตามมาตรา ๑๒ 

  เมื่อมีการแยกพ้ืนที่บางส่วนของหมู่บ้านใดข้ึนเป็นหมู่บ้านใหม่ ให้สมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับ

เลือกตั้งของหมู่บ้านเดิมยังคงเป็นสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งอยู่ต่อไป โดยให้สมาชิกสภาต าบล

ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในหมู่บ้านใดเป็นสมาชิกสภาต าบลของหมู่บ้านน้ันจนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสดุลงตาม

มาตรา ๑๒ และให้นายอ าเภอจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ครบตามจ านวน

ที่กฎหมายก าหนดทั้งหมู่บ้านเดิมและหมู่บ้านที่จัดตั้งข้ึนใหม่ เพ่ือเป็นสมาชิกสภาต าบลที่หมู่บ้านน้ัน

ตั้งอยู่ในเขตภายในหกสบิวันนับแต่วันที่ประกาศตั้งหมู่บ้านใหม่ และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งอยู่ในต าแหน่ง

เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของสมาชิกอื่นในต าบลน้ัน เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึง

หนึ่งร้อยแปดสบิวันให้สภาต าบลประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ 

 [มาตรา ๑๕ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มาตรา ๑๖ สภาต าบลมีก านันเป็นประธานสภาต าบล และมีรองประธานสภาต าบลคนหนึ่ง

ซึ่งนายอ าเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาต าบลตามมติของสภาต าบล 

 รองประธานสภาต าบลมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 

 รองประธานสภาต าบลพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งตามวรรคสอง เมื่อ 

 (๑) ลาออกโดยยื่นหนังสอืลาออกต่อนายอ าเภอ ในกรณเีช่นนี้ ให้ถือว่าพ้นจากต าแหน่งนับแต่

วันลาออก 



๖๕ 

ส านกัพฒันาระบบ รปูแบบและโครงสรา้ง (สพร.) 

 (๒) พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาต าบลตามมาตรา ๑๒ 

 มาตรา ๑๗ ประธานสภาต าบลเป็นผู้เรียกประชุมสภาต าบล และมีหน้าที่ด าเนินการประชุม

ให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

รองประธานสภาต าบลมีหน้าที่กระท ากิจการแทนประธานสภาต าบลเมื่อประธานสภาต าบล

ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏบิัติหน้าที่ได้ หรือตามที่ประธานสภาต าบลมอบหมาย 

เมื่อประธานสภาต าบลและรองประธานสภาต าบลไม่อยู่ในที่ประชุม ให้สมาชิกสภาต าบลที่มา

ประชุมเลือกกนัเองเป็นประธานในการประชุมคราวนั้น 

มาตรา ๑๘ ให้มีการประชุมสภาต าบลไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งคร้ัง การประชุมต้องมี

สมาชิกสภาต าบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็น

องค์ประชุม 

การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสยีงข้างมาก เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัติน้ี

สมาชิกสภาต าบลคนหนึ่งให้มีเสยีงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมี

สทิธอิอกเสยีงเพ่ิมขึ้นอกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงช้ีขาด 

มาตรา ๑๙ สภาต าบลมีเลขานุการสภาต าบลคนหน่ึงซ่ึงแต่งตั้งจากข้าราชการที่ปฏิบัติงาน

ในต าบลน้ันหรือจากบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ 

ให้นายอ าเภอเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาต าบลตามมติของสภาต าบล 

มาตรา ๒๐ เลขานุการสภาต าบลมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุมและ

งานอื่นใดตามที่สภาต าบลมอบหมาย 

มาตรา ๒๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้สมาชิกสภาต าบลและเลขานุการ

สภาต าบลเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
ส่วนท่ี ๒ 

อ านาจหนา้ท่ีของสภาต าบล 

 
มาตรา ๒๒ สภาต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลตามแผนงานโครงการและ

งบประมาณของสภาต าบล เสนอแนะส่วนราชการในการบริหารราชการและพัฒนาต าบลปฏิบัติหน้าที่

ของคณะกรรมการต าบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย

ก าหนด 

มาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย สภาต าบลอาจด าเนินกจิการภายในต าบลดังต่อไปนี้  

(๑) จัดให้มีน า้เพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

(๒) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน า้และทางบก 

(๓) จัดให้มีและรักษาทางระบายน า้ และรักษาความสะอาดของถนน ทางน า้ทางเดิน 

และที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล 



๖๖ 

ส านกัพฒันาระบบ รปูแบบและโครงสรา้ง (สพร.) 

(๔) คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๕) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เดก็ เยาวชน ผู้สงูอายุ และผู้พิการ 

มาตรา ๒๔ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจ าต าบลซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี 

ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสยีไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสญัญากับสภาต าบลที่ตนด ารงต าแหน่งหรือใน

กจิการที่กระท าให้แก่สภาต าบลน้ัน 

ในกรณีที่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจ าต าบลกระท าการฝ่าฝืนตามที่บัญญัติในวรรคหน่ึง 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวออกจากต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจ าต าบล 

แล้วแต่กรณี โดยให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากต าแหน่งเพราะบกพร่องในทางความประพฤติหรือ 

ความสามารถไม่เหมาะสมกบัต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 

 [มาตรา ๒๔ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๒] 

มาตรา ๒๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ของก านันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ

ปกครองท้องที่ในส่วนที่เกี่ยวกบักจิการใดที่ก าหนดไว้แล้วในแผนพัฒนาต าบล ให้ก านันและผู้ใหญ่บ้าน

ด าเนินการให้สอดคล้องกบัแผนพัฒนาต าบล 

มาตรา ๒๖ ในการจัดท าโครงการหรือแผนงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานใดในพ้ืนที่

ต าบลใด ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นค านึงถึงแผนพัฒนาต าบลนั้นด้วย 

มาตรา ๒๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบล ให้ประธานสภาต าบลเป็นผู้รับผิดชอบ

ด าเนินกิจการตามมติของสภาต าบล แต่สภาต าบลอาจมอบหมายให้สมาชิกสภาต าบลผู้อื่นด าเนินกิจการ

แทนเฉพาะกรณไีด้ 

ในการท านิติกรรมของสภาต าบล ให้ประธานสภาต าบล เลขานุการสภาต าบลและสมาชิกสภา

ต าบลอีกหนึ่งคนร่วมกันมีอ านาจกระท าการแทนสภาต าบล ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวง 

มหาดไทย 

มาตรา ๒๘ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด สภาต าบลอาจท ากิจการนอกเขต 

สภาต าบล หรือร่วมกบัสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นเพ่ือท ากิจการร่วมกันได้เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาต าบล  องค์การ

บริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

และกจิการน้ันเป็นกจิการที่จ าเป็นต้องท าและเป็นการเกี่ยวเน่ืองกบักจิการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน 

 
ส่วนท่ี ๓ 

รายไดแ้ละรายจ่ายของสภาต าบล 

 



๖๗ 

ส านกัพฒันาระบบ รปูแบบและโครงสรา้ง (สพร.) 

มาตรา ๒๙ สภาต าบลมีรายได้ซ่ึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดสรรให้ตามหลักเกณฑ์ที่

กระทรวงมหาดไทยก าหนด ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสตัว์และผลประโยชน์

อื่น อนัเกดิจากการฆ่าสตัว์ที่จัดเกบ็ได้ในต าบลน้ัน 

(๒) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามที่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ที่จัดเกบ็ได้ใน

ต าบลนั้น 

(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันที่เกบ็เพ่ิมขึ้ นตาม

ข้อบัญญัติจังหวัดในเขตต าบลนั้น 

(๔) ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีธุรกจิเฉพาะ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร 

(๕) ภาษีสรุา และภาษีสรรพสามิต ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร 

  (๖) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร 

มาตรา ๓๐ ทุกปีงบประมาณให้รัฐบาลจัดสรรเงินให้แก่สภาต าบลเป็นเงินอุดหนุน 

มาตรา ๓๑ สภาต าบลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายได้จากทรัพย์สนิของสภาต าบล 

(๒) รายได้จากสาธารณปูโภคของสภาต าบล 

(๓) เงินและทรัพย์สนิอื่นที่มีผู้อุทศิให้ 

(๔) เงินอุดหนุนและรายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 

(๕) รายได้อื่นตามที่จะมีกฎหมายก าหนดให้เป็นของสภาต าบล 

มาตรา ๓๒ รายได้ของสภาต าบล ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสยีภาษี โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

ตามประมวลรัษฎากร และไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

มาตรา ๓๓ สภาต าบลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้  

(๑) เงินเดือน 

(๒) ค่าจ้าง 

(๓) เงินค่าตอบแทนอื่นๆ 

(๔) ค่าใช้สอย 

(๕) ค่าวัสดุ 

(๖) ค่าครุภัณฑ ์

(๗) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สนิอื่นๆ 

(๘) ค่าสาธารณปูโภค 

(๙) เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น 



๖๘ 

ส านกัพฒันาระบบ รปูแบบและโครงสรา้ง (สพร.) 

(๑๐) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 

ก าหนดไว้ 

มาตรา ๓๔ เงินค่าตอบแทนประธานสภาต าบล รองประธานสภาต าบล สมาชิกสภาต าบล

และเลขานุการสภาต าบล ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 

มาตรา ๓๕ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมของสภาต าบลให้

จัดท าเป็นข้อบังคับตามระเบียบและวิธกีารที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใด รายจ่ายซึ่งก าหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่ายประจ าปีนั้น 

หรือมีความจ าเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้ นใหม่ระหว่างปีงบประมาณให้จัดท าข้อบังคับงบประมาณรายจ่าย

เพ่ิมเติม 

เมื่อสภาต าบลจัดท าร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบังคับงบประมาณ

รายจ่ายเพ่ิมเติมเสรจ็แล้ว ให้เสนอนายอ าเภอเพ่ืออนุมัติ 

ถ้าข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีออกไม่ทนัปีใหม่ ให้ใช้ข้อบังคับงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีก่อนนั้นไปพลางก่อน 

มาตรา ๓๖ ให้กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบว่าด้วยการคลัง การงบประมาณ การรักษา

ทรัพย์สนิ การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ การจัดหาพัสดุและการจ้างเหมา 

กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานอื่นๆ ของสภาต าบลให้สภาต าบล 

ต้องปฏบิัติด้วยกไ็ด้ 

ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ค านึงถึงลักษณะของพ้ืนที่ จ านวน

ประชากร รายได้ ความคล่องตัว และความมีประสทิธภิาพในการบริหารงานของสภาต าบลด้วย 

มาตรา ๓๗ ให้กระทรวงมหาดไทยจัดให้มีการตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรือการเงิน

อื่นๆ ของสภาต าบล 

 
ส่วนท่ี ๔ 

การก ากบัดูแลสภาต าบล 

 
มาตรา ๓๘ นายอ าเภอมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลให้เป็นไปตาม

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 

ในกรณทีี่ปรากฏว่าการด าเนินการของสภาต าบลเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อหรืออาจ

ก่อให้เกดิความเสยีหายแก่ทางราชการ หรือไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ นายอ าเภอ

มีอ านาจยับยั้งการด าเนินการดังกล่าวไว้เป็นการช่ัวคราวได้และรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือ

วินิจฉัย 



๖๙ 

ส านกัพฒันาระบบ รปูแบบและโครงสรา้ง (สพร.) 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการด าเนินการของสภาต าบลไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อ

หรืออาจก่อให้เกิดความเสยีหายแก่ทางราชการ หรือไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจสั่งการให้สภาต าบลระงับการด าเนินการดังกล่าว 

ในกรณทีี่ผู้ว่าราชการจังหวัดเหน็ว่าการด าเนินการของสภาต าบลเป็นไปโดยชอบแล้ว ให้ผู้ว่า

ราชการจังหวัดสั่งเพิกถอนการยับยั้งของนายอ าเภอ แต่ถ้านายอ าเภอไม่รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด

ภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่ยับย้ัง หรือผู้ว่าราชการจังหวัดไม่วินิจฉัยภายในสามสบิวันนับแต่วันที่ได้รับ

เร่ืองให้การยับย้ังของนายอ าเภอและอ านาจสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอันสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่

ครบก าหนดเวลาดังกล่าว 

มาตรา ๓๙ หากปรากฏว่าสภาต าบลกระท าการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพ

ของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏบิัติตามหรือปฏบิัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจ

สั่งยุบสภาต าบลได้ตามค าเสนอแนะของนายอ าเภอ และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งยุบสภาต าบลแล้วให้

สภาต าบลยังคงประกอบด้วยสมาชิกสภาต าบลโดยต าแหน่งทั้งหมดจนกว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่ 

ในกรณีที่การยุบสภาต าบลตามวรรคหน่ึงเป็นผลจากการกระท าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ

แพทย์ประจ าต าบล ซึ่งเป็นสมาชิกสภาต าบลโดยต าแหน่ง หรือบุคคลดังกล่าวได้ร่วมกระท าการด้วย ให้

ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวออกจากต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจ าต าบล 

แล้วแต่กรณี โดยให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากต าแหน่งเพราะบกพร่องในทางความประพฤติหรือ

ความสามารถไม่เหมาะสมกับต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และถ้าสมาชิกสภา

ต าบลโดยต าแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาต าบลโดยต าแหน่งทั้งหมด  ให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดแต่งตั้งบุคคลตามจ านวนที่เห็นสมควรเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่กับสมาชิกสภาต าบลโดยต าแหน่งที่

เหลืออยู่จนกว่าจะมีการเลือกตั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจ าต าบลและสมาชิกสภาต าบลซึ่ง

ได้รับเลือกตั้งใหม่ 

 
หมวด ๒ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 
 มาตรา ๔๐ สภาต าบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน

สามปีเฉล่ียไม่ต ่ากว่าปีละหน่ึงแสนห้าหมื่นบาทหรือตามเกณฑ์รายได้เฉล่ียในวรรคสองอาจจัดตั้งเป็น

องค์การบริหารส่วนต าบลได้ โดยท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา ในประกาศนั้นให้ระบุช่ือและเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลไว้ด้วย 

   การเปล่ียนแปลงเกณฑ์รายได้เฉล่ียของสภาต าบลตามวรรคหน่ึง ให้ท าเป็นประกาศของ

กระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 



๗๐ 

ส านกัพฒันาระบบ รปูแบบและโครงสรา้ง (สพร.) 

มาตรา ๔๑ สภาต าบลที่ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา ๔๐ ให้พ้นจาก

สภาพแห่งสภาต าบลนับแต่วันที่ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นต้นไป 

บรรดางบประมาณ ทรัพย์สนิ สทิธิ สทิธิเรียกร้อง หนี้  และเจ้าหน้าที่ของสภาต าบลตามวรรค

หนึ่ง ให้โอนไปเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล 

มาตรา ๔๑ ทวิ สภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลอาจรวมกับองค์การบริหารส่วน

ต าบล ที่มีเขตติดต่อกนัภายในเขตอ าเภอเดียวกนัได้ตามเจตนารมณข์องประชาชนในเขตต าบลนั้น โดย

ให้น ามาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 [มาตรา ๔๑ ทวิ เพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที ่๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๒] 

มาตรา ๔๑ ตรี สภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลอาจรวมกบัหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอ าเภอเดียวกันได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขต

ต าบลนั้น โดยท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย และให้ก าหนดเขตใหม่ของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่นไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทยด้วย 

ให้น ามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับกับการรวมตามวรรคหนึ่ง

โดยอนุโลม 

 [มาตรา ๔๑ ตรี วรรคหนึง่ แกไ้ขเพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มาตรา ๔๑ จัตวา ให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการประกาศยุบสภาต าบลทั้งหมดและ

องค์การบริหารส่วนต าบลใดที่มีจ านวนประชากรไม่ถึงสองพันคน โดยให้รวมพ้ืนที่เข้ากับองค์การ

บริหารส่วนต าบลอื่นหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอ าเภอ

เดียวกนัภายในเก้าสบิวันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว 

การรวมกบัองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใดตามวรรคหนึ่ง 

ให้เป็นไปตามเจตนารมณข์องประชาชนในเขตต าบลนั้น 

 การส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทย

ก าหนด 

 องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีจ านวนประชากรไม่ถึงสองพันคนแต่มีสภาพพ้ืนที่เป็นเกาะหรือ

โดยสภาพทางภูมิศาสตร์ไม่สามารถติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่นที่จะไปรวมได้โดยสะดวก กระทรวงมหาดไทยจะไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่งกับองค์การ

บริหารส่วนต าบลนั้นกไ็ด้ 

 ให้น ามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับการยุบและรวมตาม

วรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

  [มาตรา ๔๑ จตัวา แกไ้ขเพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที ่

๕)         พ.ศ. ๒๕๔๖] 



๗๑ 

ส านกัพฒันาระบบ รปูแบบและโครงสรา้ง (สพร.) 

มาตรา ๔๑ เบญจ สภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลอาจแยกพ้ืนที่บางส่วนไปรวม

กับองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่ น หรือรับพ้ืนที่บางส่วนของ

สภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นมารวมด้วยได้  

โดยท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ก าหนดเขตใหม่ของหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่นไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทยด้วย 

การส ารวจเจตนารมณ์เกี่ยวกับการรวม ยุบรวม รับรวม และแยกพ้ืนที่ในเขตสภาต าบลหรือ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามที่

กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

การโอนงบประมาณ ทรัพย์สนิ สทิธิเรียกร้อง หนี้  เจ้าหน้าที่ของสภาต าบล หรือพนักงาน 

ส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ผู้โอนและผู้รับโอนตกลงกนั ในกรณทีี่ตกลงกนัไม่ได้ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศก าหนด 

[มาตรา ๔๑ เบญจ เพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มาตรา ๔๑ ฉ ในกรณีที่มีการด าเนินการตามมาตรา ๔๑ ทวิ มาตรา ๔๑ ตรี มาตรา ๔๑ 

จัตวา หรือมาตรา ๔๑ เบญจ และเป็นเหตุให้ต้องเพ่ิมจ านวนสมาชิกสภาของหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น ให้ด าเนินการเลือกตั้งเพ่ือให้มีสมาชิกครบจ านวนตามที่กฎหมายก าหนด และให้ผู้

ได้รับเลือกตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของสมาชิกอื่นในหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวันให้สมาชิกของหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่นน้ันประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ 

  [มาตรา ๔๑ ฉ เพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มาตรา ๔๒ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการเทศบาล อาจจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล

ขึ้นเป็นเทศบาลได้โดยท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย 

  องค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตามวรรคหน่ึง ให้พ้นจากสภาพแห่ง

องค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสดุลง 

และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งข้ึน

เป็นเทศบาลเป็นต้นไป 

บรรดางบประมาณ ทรัพย์สนิ สทิธิ สทิธิเรียกร้อง หนี้  พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่ง ให้โอนไปเป็นของเทศบาลที่จัดตั้งข้ึนน้ัน 

บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้ใช้บังคับในเร่ืองใดอยู่ก่อนแล้วให้ยังคงใช้

บังคับได้ต่อไปเป็นการช่ัวคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเร่ืองนั้นขึ้นใหม่ 

  [มาตรา ๔๒ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 



๗๒ 

ส านกัพฒันาระบบ รปูแบบและโครงสรา้ง (สพร.) 

มาตรา ๔๓ องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 

มาตรา ๔๔ องค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายก 

องค์การบริหารส่วนต าบล 

 [มาตรา ๔๔ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. 

๒๕๔๖] 

 

 

 

 
ส่วนท่ี ๑ 

สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 
มาตรา ๔๕ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล จ านวนหมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้ นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียงหน่ึงหมู่บ้านให้สภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหกคน และในกรณีที่เขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลใดมีเพียงสองหมู่บ้านให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหมู่บ้านละสามคน 

หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

อายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีก าหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 

 [มาตรา ๔๕ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที ่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๒] 

มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

(๑) ให้ความเหน็ชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร

กจิการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 

(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย 

นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 

  [มาตรา ๔๖ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 



๗๓ 

ส านกัพฒันาระบบ รปูแบบและโครงสรา้ง (สพร.) 

มาตรา ๔๗ ผู้มีสทิธเิลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยอนุโลม 

  [มาตรา ๔๗ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มาตรา ๔๗ ทวิ ผู้มีสทิธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้  

(๑) มีช่ือในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของต าบลที่

สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งปีจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

  (๒) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภา 

ท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษา หรือเลขานุการ

ของผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตุมีส่วนได้เสยีไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสญัญาหรือกิจการที่กระท ากับ

สภาต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

  (๓) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามประการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

  [มาตรา ๔๗ ทวิ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

  มาตรา ๔๗ ตรี สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสดุลงเมื่อ 

  (๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือมีการยุบสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล 

(๒) ตาย 

(๓) ลาออก โดยย่ืนหนังสอืลาออกต่อนายอ าเภอ 

(๔) ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามคร้ังติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 

(๕) มิได้อยู่ประจ าในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกนัเกนิหกเดือน 

  (๖) เป็นผู้มีส่วนได้เสยีไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสญัญาที่องค์การบริหารส่วนต าบล

น้ันเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระท าให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลน้ันหรือที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลนั้นจะกระท า 

(๗) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๗ ทว ิ

(๘) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติ

ในทางที่จะน ามาซ่ึงความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนต าบลหรือ

กระท าการอันเสื่อมเสยีประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหาร



๗๔ 

ส านกัพฒันาระบบ รปูแบบและโครงสรา้ง (สพร.) 

ส่วนต าบลจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่

มีอยู่เข้าช่ือเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา และมีมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสยีงไม่น้อย

กว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้  ถ้าสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้นมิได้อุทธรณ์หรือโต้แย้งมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภายใน

ก าหนดเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ครบระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้ง

ดังกล่าว 

ในกรณทีี่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดสิ้นสดุลงตาม (๘) ผู้นั้น

อาจอุทธรณห์รือโต้แย้งมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไปยังนายอ าเภอได้ภายในสบิห้าวันนับแต่

วันที่รับทราบมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยระบุข้ออุทธรณ์หรือข้อโต้แย้งและข้อเทจ็จริง

หรือข้อกฎหมายประกอบด้วย และให้นายอ าเภอสอบสวนและวินิจฉัยให้เสรจ็สิ้นภายในสามสบิวันนับ

แต่วันที่ได้รับ ค าอุทธรณห์รือโต้แย้ง ค าวินิจฉัยของนายอ าเภอให้เป็นที่สดุ 

(๙) ราษฎรผู้มีสทิธเิลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามใน

สี่ของจ านวนผู้มีสทิธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสยีง เห็นว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดไม่

สมควรด ารงต าแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

  เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดสิ้นสุดลง

ตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ให้นายอ าเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเรว็ ค าวินิจฉัยของนายอ าเภอให้

เป็นที่สดุ 

ในกรณทีี่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสดุลงตาม (๙) พร้อมกัน 

ทั้งหมด ให้ถือว่าเป็นการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  [มาตรา ๔๗ ตรี แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที ่

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มาตรา ๔๘ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่งซึ่ง

เลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้นายอ าเภอแต่งตั้งประธานและรองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

มาตรา ๔๙ ประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด ารงต าแหน่งจน

ครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  [มาตรา ๔๙ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

  มาตรา ๕๐ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๔๙ ประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

  (๑) ลาออก โดยย่ืนหนังสอืลาออกต่อนายอ าเภอ 

(๒) สิ้นสดุสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 



๗๕ 

ส านกัพฒันาระบบ รปูแบบและโครงสรา้ง (สพร.) 

(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๙๒  

ผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตาม (๓) จะด ารงต าแหน่งประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีกไม่ได้ตลอดอายุของสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

  [มาตรา ๕๐ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มาตรา ๕๑ เมื่อต าแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลว่างลง

เพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ให้มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

แทนต าแหน่งที่ว่างภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งน้ันว่างลง และให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ใน

ต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน 

มาตรา ๕๒ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ด าเนินการประชุมและด าเนิน

กจิการอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ช่วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ปฏบิัติการตามหน้าที่ และกระท ากจิการตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 

ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏบิัติหน้าที่ได้หรือไม่ปฏบิัติหน้าที่ ให้รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลปฏบิัติหน้าที่แทน 

ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคร้ังใด ถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่

ประชุมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มาประชุมเลือกกันเองเพ่ือท าหน้าที่ประธานในที่

ประชุมส าหรับการประชุมในคร้ังนั้น 

ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคร้ังใด ถ้าผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมสั่ง

ปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระการประชุม แต่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในที่ประชุม

ครบองค์ประชุมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลเท่าที่มีอยู่ในที่ประชุมเสนอให้เปิดประชุม ให้ด าเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระการประชุมนั้นต่อไปจนกว่าจะหมดระเบียบวาระการประชุมหรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

จะได้มีมติให้ปิดประชุมและให้น าความในวรรคสามและวรรคสี่มาใช้บังคับกบักรณดีังกล่าว 

  [วรรคหา้ของ มาตรา ๕๒ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลก าหนด 

นายอ าเภอต้องก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลคร้ังแรกภายในสบิห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ



๗๖ 

ส านกัพฒันาระบบ รปูแบบและโครงสรา้ง (สพร.) 

บริหารส่วนต าบล และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและรองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล 

กรณทีี่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจจัดให้มีการประชุมคร้ังแรกได้ตามก าหนดเวลาใน

วรรคสอง หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ นายอ าเภออาจ

เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีค าสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก

จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 

  [มาตรา ๕๓ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล (ฉบบัที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มาตรา ๕๔ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลตามสมัยประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม 

ในกรณทีี่ยังไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย ให้นายอ าเภอเป็นผู้เรียกประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม 

มาตรา ๕๕ นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของ

องค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ อาจท าค าร้องยื่นต่อนายอ าเภอขอเปิดประชุมวิสามัญ ถ้าเห็นสมควรให้

นายอ าเภอเรียกประชุมวิสามัญได้ 

สมัยประชุมวิสามัญให้ก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับ

อนุญาตจากนายอ าเภอ 

  [มาตรา ๕๕ วรรคหนึง่ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที ่

๔) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้น าบทบัญญัติตามมาตรา ๑๘ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๖/๑ ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

มีสทิธิตั้งกระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเร่ืองใด 

อนัเกี่ยวกบังานในหน้าที่ได้ 

 [มาตรา ๕๖/๑ เพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 



๗๗ 

ส านกัพฒันาระบบ รปูแบบและโครงสรา้ง (สพร.) 

  มาตรา ๕๗ ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีหน้าที่

รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

มอบหมาย ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอนัจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งเมื่อครบอายุของสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล หรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมี

มติให้พ้นจากต าแหน่ง 

  [มาตรา ๕๗ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. 

๒๕๔๖] 

 
ส่วนท่ี ๒ 

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 [ชือ่ของส่วนทีส่อง แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มาตรา ๕๘ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งซึ่งมาจาก

การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

  [มาตรา ๕๘ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มาตรา ๕๘/๑ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ ด้วย 

(๑) มีอายุไม่ต ่ากว่าสามสบิปีบริบูรณใ์นวันเลือกตั้ง 

(๒) ส าเรจ็การศึกษาไม่ต ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิก

สภาต าบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 

(๓) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภา

ท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือเลขานุการ หรือที่ปรึกษา

ของผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่

กระท ากบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

มาตรา ๕๘/๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด ารงต าแหน่งนับแต่วันเลือกตั้งและมี

ระยะการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง  



๗๘ 

ส านกัพฒันาระบบ รปูแบบและโครงสรา้ง (สพร.) 

 [มาตรา ๕๘/๒ แกไ้ขโดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๖) 

พ.ศ. ๒๕๕๒] 

 

 

 

มาตรา ๕๘/๓ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลซึ่งมิใช่สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายได้ไม่เกินสองคน และอาจแต่งตั้งเลขานุการ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคนหน่ึงซ่ึงมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเจ้าหน้าที่

ของรัฐได้ 

มาตรา ๕๘/๔ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามมาตรา ๕๘/๑ 

มาตรา ๕๘/๕ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วัน

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและรองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถูกยุบตามมาตรา ๕๓ หากมีกรณีที่ส  าคัญ

และจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญของราชการหรือราษฎร นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จ าเป็นกไ็ด้ เมื่อได้มีการเลือกประธานสภา

องค์การบริหาร ส่วนต าบลแล้ว ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสบิห้า

วันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้กระท าโดยเปิดเผย โดย 

นายกองค์บริหารส่วนต าบลต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร  

ส่วนต าบลทุกคนที่มาประชุมด้วย 

หากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ 

ให้นายอ าเภอแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท านโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนภายในเจด็วัน โดยให้น าวิธีการแจ้งค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสอืตาม

กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่านายก

องค์การบริหารส่วนต าบลได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว 

ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้

แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 



๗๙ 

ส านกัพฒันาระบบ รปูแบบและโครงสรา้ง (สพร.) 

ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม

นโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 

มาตรา ๕๘/๖ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้ซึ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย มีสทิธเิข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและมีสทิธิแถลง

ข้อเทจ็จริง ตลอดจนแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกบังานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสทิธิออกเสยีง

ลงคะแนน 

มาตรา ๕๘/๗ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ

จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ มีสทิธิเข้าช่ือเสนอญัตติขอเปิดอภิปราย

ทั่วไปในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงข้อเทจ็จริง

หรือแสดงความคิดเหน็ในปัญหาเกี่ยวกบัการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่มีการลงมติ 

ญัตติตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและให้ประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดวันส าหรับการอภิปรายทั่วไปซึ่งต้องไม่เร็วกว่าห้าวันและไม่ช้ากว่า

สบิห้าวันนับแต่วันที่ได้รับญัตติ แล้วแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 

การขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตราน้ี จะท าได้คร้ังเดียวในสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง 

  [มาตรา ๕๘/๑ มาตรา ๕๘/๒ มาตรา ๕๘/๓ มาตรา ๕๘/๔ มาตรา ๕๘/๕ มาตรา ๕๘/๖ มาตรา ๕๘/๗ 

เพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มาตรา ๕๙ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

(๑) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ 

ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 

  (๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกบัราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  (๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล 

  (๔) วางระเบียบเพ่ือให้งานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  (๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

(๖) ปฏบิัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอื่น 

  [มาตรา ๕๙ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มาตรา ๖๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  อ านาจหน้าที่ในการสั่งหรือปฏบิัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไป

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 



๘๐ 

ส านกัพฒันาระบบ รปูแบบและโครงสรา้ง (สพร.) 

ในกรณทีี่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจปฏบิัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลตามล าดับที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มี

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

เป็นผู้รักษาราชการแทน 

ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งใด แต่งตั้งให้นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนท าหน้าที่

กรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในระหว่างรักษาราชการแทน

ด้วย 

อ านาจหน้าที่ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือ

ค าสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่ง

นั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้น ไม่ได้ก าหนดในเร่ืองการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอื่น นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสอืให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น

ผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกไ็ด้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วน

ต าบล หรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน ให้ท าเป็นค าสั่งและประกาศให้

ประชาชนทราบ 

  การปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคห้า ต้องกระท าภายใต้การ

ก ากบัดูแลและกรอบนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดไว้ 

  [มาตรา ๖๐ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

  มาตรา ๖๐/๑  ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วน

ต าบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรับผิดชอบ

ควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอ านาจหน้าที่อื่น

ตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 

  [มาตรา ๖๐/๑ เพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มาตรา ๖๑ ยกเลิก 

  [มาตรา ๖๑ ยกเลิก โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที ่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๒] 

 มาตรา ๖๒ ยกเลิก 

 [มาตรา ๖๒ ยกเลิก โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที ่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๒] 

 มาตรา ๖๓ ยกเลิก 



๘๑ 

ส านกัพฒันาระบบ รปูแบบและโครงสรา้ง (สพร.) 

 [มาตรา ๖๓ ยกเลิก โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที ่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๒] 

มาตรา ๖๔ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 

(๒) ตาย 

(๓) ลาออก โดยย่ืนหนังสอืลาออกต่อนายอ าเภอ 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑ 

(๕) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๖๔/๒ 

(๖) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคห้าหรือมาตรา ๙๒ 

(๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคุก 

(๘) ราษฎรผู้มีสทิธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามในสี่

ของจ านวนผู้มีสทิธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสยีงเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สมควรด ารง

ต าแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสยีงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

เมื่อมีข้อสงสยัเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสดุลงตาม (๔) หรือ 

(๕) ให้นายอ าเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเรว็ ค าวินิจฉัยของนายอ าเภอให้เป็นที่สดุ 

  ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติ

หน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเท่าที่จ าเป็นได้เป็นการช่ัวคราวจนถึงวันประกาศผลการ

เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

  [มาตรา ๖๔ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มาตรา ๖๔/๑ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่ง 

(๒) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 

(๓) ตาย 

(๔) ลาออก โดยย่ืนหนังสอืลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๔ 

(๖) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๖๔/๒ 

(๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคุก 

(๘) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๙๒ 



๘๒ 

ส านกัพฒันาระบบ รปูแบบและโครงสรา้ง (สพร.) 

ให้น าความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใช้บังคับกับการพ้นจากต าแหน่งของ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยโดยอนุโลม 

  ให้น าความในวรรคสองของมาตรา ๖๔ มาใช้บังคับกับกรณีรองนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยโดยอนุโลม 

  [มาตรา ๖๔/๑ เพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มาตรา ๖๔/๒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

(๑) ด ารงต าแหน่งหรือปฏบิัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 

เว้นแต่ต าแหน่งที่ด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงาน

ตามปกติ 

(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสยีไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสญัญาที่องค์การบริหารส่วนต าบล

น้ันเป็นคู่สญัญาหรือในกิจการที่กระท าให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น หรือที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลนั้นจะกระท า 

  บทบัญญัติมาตราน้ีมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่ บุคคลดังกล่าวตามวรรคหน่ึงได้รับเบี้ ยหวัด 

บ าเหนจ็บ านาญ หรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันและมิให้ใช้บังคับกับ

กรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหน่ึงรับเงินตอบแทนค่าเบี้ ยประชุมหรือเงินอื่นใดเน่ืองจากการด ารง

ต าแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสภา

ท้องถิ่นอื่น หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยต าแหน่ง 

  [มาตรา ๖๔/๒ เพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มาตรา ๖๕ ในการปฏบิัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

และพนักงานส่วนต าบล เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบล และพนักงานส่วนต าบลซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง มีอ านาจเปรียบเทยีบคดี

ละเมิดข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลได้ตามระเบียบและวิธกีารที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

  เมื่อได้ช าระค่าปรับตามที่เปรียบเทยีบภายในสามสบิวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทยีบ ให้ถือ

ว่าคดีเลิกกนัตามประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา 

  [มาตรา ๖๕ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 



๘๓ 

ส านกัพฒันาระบบ รปูแบบและโครงสรา้ง (สพร.) 

 
ส่วนท่ี ๓ 

อ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 
มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้าน

เศรษฐกจิ สงัคมและวัฒนธรรม 

มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้  

(๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน า้และทางบก 

(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน า้ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและ

สิ่งปฏกูิล 

(๓) ป้องกนัโรคและระงับโรคติดต่อ 

(๔) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

(๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เดก็ เยาวชน ผู้สงูอายุ และผู้พิการ 

(๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๘) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภมูิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอนัดีของท้องถิ่น 

(๙)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้

ตามความจ าเป็นและสมควร 

[อนุ (๘) (๙) ของมาตรา ๖๗ เพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๒] 

มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้มีน า้เพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

(๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธอีื่น 

(๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน า้ 

(๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกฬีา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

(๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกจิการสหกรณ์ 

(๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 

(๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สนิอนัเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 



๘๔ 

ส านกัพฒันาระบบ รปูแบบและโครงสรา้ง (สพร.) 

(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทยีบเรือ และท่าข้าม 

(๑๑) กจิการเกี่ยวกบัการพาณชิย์ 

(๑๒) การท่องเที่ยว 

(๑๓) การผังเมือง 

[อนุ (๑๒) (๑๓) ของมาตรา ๖๘ เพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๒] 

มาตรา ๖๙ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และ

มาตรา ๖๘ นั้น ไม่เป็นการตัดอ านาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงานของ

รัฐ ในอันที่จะด าเนินกิจการใดๆ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในต าบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การ

บริหารส่วนต าบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้ หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความเห็น

เกี่ยวกับการด าเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ น า

ความเหน็ขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประกอบการพิจารณาด าเนินกจิการนั้นด้วย 

มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไป

เพ่ือประโยชน์สขุของประชาชน โดยใช้วิธกีารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้ อจัดจ้าง 

การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้  ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ ์และวิธกีารที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

  [มาตรา ๖๙/๑ เพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มาตรา ๗๐ เพ่ือประโยชน์ในการปฏบิัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้องค์การบริหารส่วน

ต าบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเร่ืองที่เกี่ยวกับการด าเนินกิจการของทาง

ราชการในต าบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความ

มั่นคงแห่งชาติ 

มาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือใช้

บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตาม

อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบล

ออกข้อบัญญัติหรือให้มีอ านาจออกข้อบัญญัติ ในการน้ีจะก าหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเกบ็และ

ก าหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยกไ็ด้ แต่มิให้ก าหนดโทษปรับเกนิหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติ

ไว้เป็นอย่างอื่น 



๘๕ 

ส านกัพฒันาระบบ รปูแบบและโครงสรา้ง (สพร.) 

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจะเสนอได้กแ็ต่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายว่าด้วย

การเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายอ าเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงช่ือและประกาศเป็น

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 

ในกรณีที่นายอ าเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนต าบลใด ให้ส่งคืน 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่นายอ าเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนต าบลดังกล่าวเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนต าบลนั้นใหม่ หากนายอ าเภอไม่ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลคืนสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่นายอ าเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดังกล่าว

ให้ถือว่านายอ าเภอเหน็ชอบกบัร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

  เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล

ตามวรรคสี่แล้ว มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สองในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลลงช่ือและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบ

จากนายอ าเภอ แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลคืนจากนายอ าเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสยีงน้อยกว่าสองใน

สามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนต าบลนั้นเป็นอนัตกไป 

  [มาตรา ๗๑ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มาตรา ๗๒ การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยการนั้น 

  เพ่ือประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลอาจขอให้

ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น ไปด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการช่ัวคราว

ได้โดยไม่ขาดจากต้นสงักัดเดิม ทั้งนี้  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจอนุญาตได้ตามความจ าเป็น 

และในกรณีที่เป็นข้าราชการซ่ึงไม่อยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยท าความ

ตกลงกบัหน่วยงานต้นสงักดัก่อนแต่งตั้ง 

  [มาตรา ๗๒ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 



๘๖ 

ส านกัพฒันาระบบ รปูแบบและโครงสรา้ง (สพร.) 

มาตรา ๗๓ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ

ร่วมกบัสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่นอื่น เพ่ือกระท ากิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้  เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาต าบล องค์การ

บริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

และกจิการน้ันเป็นกจิการที่จ าเป็นต้องท าและเป็นการเกี่ยวเน่ืองกบักจิการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน 

 
ส่วนท่ี ๔ 

รายไดแ้ละรายจ่ายขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 
มาตรา ๗๔ ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และ

ค่าธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสตัว์ ทั้งนี้  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลใด 

เมื่อได้มีการจัดเกบ็ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้วให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

ในการจัดเกบ็ภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินขององค์การบริหารส่วนต าบลตาม

วรรคหนึ่ง ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับอ านาจและหน้าที่ของ

นายกเทศมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่และกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน เว้นแต่

จะมีกฎหมายไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบอ านาจและหน้าที่ดังกล่าวให้

หน่วยงานอื่นของรัฐด าเนินการแทนกไ็ด้ และให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่ก าหนดในมาตรา ๘๑ 

  [วรรคสองของมาตรา ๗๔ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มาตรา ๗๕ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือนที่จัดเกบ็ได้ในจังหวัดใดให้จัดสรร

ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 

มาตรา ๗๖ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือ

เกบ็ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้ นไม่เกินร้อยละสบิของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทใด

ประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท ดังต่อไปนี้  

(๑) ภาษีธุรกจิเฉพาะตามประมวลกฎหมายรัษฎากรซึ่งสถานประกอบการตั้งอยู่ในองค์การ

บริหารส่วนต าบล 

(๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุราซึ่งร้านขายสุราตั้งอยู่ใน

องค์การบริหารส่วนต าบล 

(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันซ่ึงสถานที่เล่น 

การพนันอยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบล 

การเสยีภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้  เศษของหนึ่งบาทให้ปัดทิ้ง 



๘๗ 

ส านกัพฒันาระบบ รปูแบบและโครงสรา้ง (สพร.) 

ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้  ให้ถือเป็นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตาม

กฎหมายว่าด้วยการนั้น 

  [มาตรา ๗๖ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มาตรา ๗๗ รายได้จากค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยน า้บาดาล เงินอากรประทานบัตร 

ใบอนุญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม

กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธแิละนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินที่เกบ็

ในองค์การบริหารส่วนต าบลใด ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

  [มาตรา ๗๗ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๒] 

มาตรา ๗๘ ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตาม

กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ทั้งนี้  ในองค์การบริหารส่วนต าบลใด เมื่อได้มีการจัดเกบ็ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการนั้นแล้ว ให้จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลน้ันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

 มาตรา ๗๙  เงินที่เกบ็ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติในองค์การบริหารส่วนต าบลใด 

ให้แบ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลน้ันตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๘๐ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือ

เกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยให้ก าหนดเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมเพ่ิมข้ึนจากอัตราที่เรียกเกบ็ตามประมวล

รัษฎากร ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละศูนย์ ให้องค์การ

บริหารส่วนต าบลเกบ็ในอตัราร้อยละศูนย์ 

(๒) ในกรณทีี่ประมวลรัษฎากรเรียกเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราอื่น ให้องค์การบริหารส่วน

ต าบลเกบ็หน่ึงในเก้าของอตัราภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เรียกเกบ็ตามประมวลรัษฎากร 

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เกบ็เพ่ิมข้ึนตามมาตราน้ี ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร 

 [มาตรา ๘๐ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มาตรา ๘๑ องค์การบริหารส่วนต าบลจะมอบให้กระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงมีหน้าที่จัดเกบ็

ภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม เรียกเกบ็ภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบลกไ็ด้ 

ในกรณีเช่นน้ีเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงแล้ว ให้กระทรวง ทบวงกรมนั้นส่งมอบ

ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 

มาตรา ๘๒ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายได้จากทรัพย์สนิขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(๒) รายได้จากสาธารณปูโภคขององค์การบริหารส่วนต าบล 



๘๘ 

ส านกัพฒันาระบบ รปูแบบและโครงสรา้ง (สพร.) 

(๓) รายได้จากกจิการเกี่ยวกบัการพาณชิย์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามที่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 

(๕) เงินและทรัพย์สนิอื่นที่มีผู้อุทศิให้ 

(๖) รายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 

(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

  (๘) รายได้อื่นตามที่จะมีกฎหมายก าหนดให้เป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล 

มาตรา ๘๓ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การหรือ

นิติบุคคลต่างๆ ได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  การกู้เงินตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 

มาตรา ๘๔ รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสยีภาษีโดยการ

ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 

มาตรา ๘๕ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินเดือน 

(๒) ค่าจ้าง 

(๓) เงินค่าตอบแทนอื่นๆ 

(๔) ค่าใช้สอย 

(๕) ค่าวัสดุ 

(๖) ค่าครุภัณฑ ์

(๗) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สนิอื่นๆ 

(๘) ค่าสาธารณปูโภค 

(๙) เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น 

(๑๐) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 

ก าหนดไว้ 

มาตรา ๘๖ เงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการ

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

  [มาตรา ๘๖ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มาตรา ๘๗ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์การ

บริหารส่วนต าบล ให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลและจะเสนอได้กแ็ต่โดยนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลตามระเบียบและวิธกีารที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 



๘๙ 

ส านกัพฒันาระบบ รปูแบบและโครงสรา้ง (สพร.) 

ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใดรายจ่ายซึ่งก าหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่ายประจ าปีนั้น

หรือมีความจ าเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณ ให้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เพ่ิมเติม 

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหน็ชอบด้วยกบัร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมแล้ว ให้เสนอนายอ าเภอเพ่ือขออนุมัติ และให้

นายอ าเภอพิจารณาให้แล้วเสรจ็ภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 

ถ้านายอ าเภอไม่อนุมัติต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือ

พิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัตินั้นใหม่ หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วนายอ าเภอพิจารณาไม่แล้ว

เสรจ็ ให้ถือว่านายอ าเภออนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 

ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ให้นายอ าเภอส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปยัง

ผู้ว่าราชการจังหวัดภายในก าหนดเวลาสบิห้าวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแจ้งมติยืนยัน

เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาภายในสิบห้าวัน ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่าง

ข้อบัญญัตินั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งไปยังนายอ าเภอเพ่ือลงช่ืออนุมัติ ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบ

ด้วยกบัร่างข้อบัญญัตินั้นให้ร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอนัตกไป หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วยังพิจารณา

ไม่แล้วเสรจ็ ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเหน็ชอบด้วยกบัร่างข้อบัญญัตินั้น 

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายเพ่ิมเติม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องพิจารณาให้แล้วเสรจ็ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่

ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาไม่

แล้วเสรจ็ ให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเหน็ชอบตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

เสนอและให้ด าเนินการตามวรรคสามต่อไป 

ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่  ให้ใช้ข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีงบประมาณที่แล้วไปพลางก่อน 

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายเพ่ิมเติม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือจ านวนใน

รายการไม่ได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซ่ึงมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้น

เงินกู้ หรือเงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย และในการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท าด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระท ามิได้ 

  [มาตรา ๘๗ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

  มาตรา ๘๗/๑ ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมให้นายอ าเภอตั้ ง



๙๐ 

ส านกัพฒันาระบบ รปูแบบและโครงสรา้ง (สพร.) 

คณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจด็คน เพ่ือพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งโดย

แก้ไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระส าคัญที่บัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัติน้ัน ทั้งนี้  ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตาม

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชนเป็นส าคัญ 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอจ านวนสามคน และบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอจ านวนสามคน โดยให้ตั้งภายในเจด็วันนับแต่

วันที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติไม่รับหลักการ และให้กรรมการทั้งหกคนร่วมกันปรึกษาและ

เสนอบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคนหน่ึงท าหน้าที่เป็น

ประธานกรรมการดังกล่าวภายในเจด็วันนับแต่วันที่กรรมการครบจ านวนหกคน 

ในกรณทีี่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะท าหน้าที่เป็นกรรมการหรือประธานกรรมการได้ภายใน

ก าหนดเวลาตามวรรคสอง หรือคณะกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ปฏิบัติหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่

ได้ ให้นายอ าเภอตั้งบุคคล ซึ่งมิได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท า

หน้าที่กรรมการหรือประธานกรรมการดังกล่าวให้ครบตามจ านวน 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาร่างข้อบัญญัติให้แล้วเสรจ็ภายในสบิห้าวันนับตั้งแต่

วันที่ได้แต่งตั้งประธานกรรมการในคราวแรกแล้วรายงานต่อนายอ าเภอ ในกรณีที่คณะกรรมการไม่

สามารถพิจารณาให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณา

แล้ววินิจฉัยช้ีขาดโดยเรว็แล้วรายงานต่อนายอ าเภอ 

ให้นายอ าเภอส่งร่างข้อบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธานกรรมการ 

ในวรรคสี่ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเรว็ แล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอร่าง

ข้อบัญญัติดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา ๘๗ ภายในเจด็วันนับแต่วันที่ได้รับร่าง

ข้อบัญญัติจากนายอ าเภอ หากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่เสนอร่างข้อบัญญัตินั้นต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลในเวลาที่ก าหนด ให้นายอ าเภอรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือสั่งให้นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่ง 

  [มาตรา ๘๗/๑ เพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มาตรา ๘๗/๒ ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคห้า ให้แล้วเสรจ็ภายในสามสบิวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากนายก 

องค์การบริหารส่วนต าบล หากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาไม่แล้วเสรจ็ภายในก าหนด หรือ

มีมติไม่เห็นชอบให้ตราข้อบัญญัตินั้น ให้ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไป และให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายในปีงบประมาณปีที่แล้วไปพลางก่อน ในกรณเีช่นว่านี้ ให้นายอ าเภอเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้

มีค าสั่ง ยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 



๙๑ 

ส านกัพฒันาระบบ รปูแบบและโครงสรา้ง (สพร.) 

  [มาตรา ๘๗/๒ เพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มาตรา ๘๘ ระเบียบว่าด้วยการคลัง การงบประมาณ การโอน การจัดการทรัพย์สนิการซื้ อ 

การจ้าง ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล

ให้องค์การบริหารส่วนต าบลต้องปฏบิัติด้วยกไ็ด้  

ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ค านึงถึงความเป็นอิสระ ความคล่องตัว

และความมีประสทิธภิาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 

มาตรา ๘๙ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๓๗ มาใช้บังคับกับการตรวจสอบการคลัง การบัญชี 

หรือการเงินอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยอนุโลม 

 
ส่วนท่ี ๕ 

การก ากบัดูแลองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 
มาตรา ๙๐ ให้นายอ าเภอมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล

ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 

ในการปฏบิัติการตามอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอตามวรรคหน่ึง ให้นายอ าเภอมีอ านาจเรียก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลมาช้ีแจงหรือสอบสวน ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใดๆ จากองค์การบริหารส่วนต าบล

มาตรวจสอบกไ็ด้ 

เมื่อนายอ าเภอเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดปฏิบัติการในทางที่อาจเป็นการ

เสียหายแก่องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเสียหายแก่ราชการและนายอ าเภอได้ช้ีแจงแนะน าตักเตือน

แล้วไม่ปฏิบัติตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วนที่จะรอช้ามิได้ ให้นายอ าเภอมีอ านาจออกค าสั่ง

ระงับการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้ตามที่เห็นสมควรได้ แล้วให้รีบรายงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในสิบห้าวันเพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร

โดยเรว็ 

การกระท าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ฝ่าฝืนค าสั่งของนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการ

จังหวัดแล้วแต่กรณตีามวรรคสาม ไม่มีผลผูกพันองค์การบริหารส่วนต าบล 

  [มาตรา ๙๐ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 



๙๒ 

ส านกัพฒันาระบบ รปูแบบและโครงสรา้ง (สพร.) 

มาตรา ๙๑ เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ

ประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม นายอ าเภอจะรายงานเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือ 

ยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกไ็ด้ 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหน่ึงหรือกรณีอื่นตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี ผู้ว่าราชการ

จังหวัด มีอ านาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและให้แสดงเหตุผลไว้ในค าสั่งด้วย  

เมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือถือว่ามีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลข้ึนใหม่ภายในสี่สบิห้าวัน 

  [มาตรา ๙๑ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๒] 

มาตรา ๙๒ หากปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กระท า

การฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการ

ไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ ให้นายอ าเภอด าเนินการสอบสวนโดยเรว็ 

ในกรณทีี่ผลการสอบสวนปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมี

พฤติการณ์ตามวรรคหนึ่งจริง ให้นายอ าเภอเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวพ้นจาก

ต าแหน่ง ทั้งนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจด าเนินการสอบสวนเพ่ิมเติมด้วยกไ็ด้ ค าสั่งของผู้ว่าราชการ

จังหวัดให้เป็นที่สดุ 

  [มาตรา ๙๒ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 
บทเฉพาะกาล 

 
มาตรา ๙๓ ให้ถือว่าบรรดากรรมการสภาต าบลผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศของคณะปฏิวัติ 

ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซ่ึงด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้

บังคับ เฉพาะที่อยู่ในเขตต าบลตามพระราชบัญญัติน้ีเป็นสมาชิกสภาต าบลซ่ึงได้รับเลือกตั้งตาม

พระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ 

๑๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙๔ บรรดาบทกฎหมายใดที่อ้างถึงกรรมการสภาต าบลผู้ทรงคุณวุฒิให้หมายถึง

สมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๙๕ สภาต าบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๕ ใด มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีก่อนวันที่

พระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเฉล่ียไม่ต ่ากว่าปีละหน่ึงแสนห้าหมื่นบาท ให้กระทรวง 



๙๓ 

ส านกัพฒันาระบบ รปูแบบและโครงสรา้ง (สพร.) 

มหาดไทยด าเนินการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ภายในเก้าสบิวัน

นับแต่วนัที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศรายช่ือสภาต าบลที่จะจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลตาม

วรรคหน่ึงให้แล้วเสรจ็ภายในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

ในระหว่างด าเนินการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่ง มิให้น ามาตรา ๖ มาใช้

บังคับแก่ต าบลดังกล่าว และให้สภาต าบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าวจนถึงวันที่มีการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคร้ังแรก 

เมื่อจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้โอนบรรดาสทิธใินงบประมาณหรือ 

เงินอุดหนุน ทรัพย์สนิ สทิธิ สทิธิเรียกร้อง หนี้  และเจ้าหน้าที่ของสภาต าบลตามประกาศของคณะ

ปฏวิัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไปเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จัดตั้ง

ขึ้ นนั้น  

ในวาระเร่ิมแรกเป็นเวลาสี่ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับมิให้น าความในมาตรา ๕๘ 

วรรคสอง มาใช้บังคับกบัองค์การบริหารส่วนต าบลที่จัดตั้งข้ึนตามวรรคหน่ึงหรือตามพระราชบัญญัติน้ี 

และให้ก านันเป็นประธานกรรมการบริหารโดยต าแหน่ง 

 
ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

บญัญติั บรรทดัฐาน 

รองนายกรฐัมนตรี 

 

 

 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่สภาต าบลซ่ึงจัดตั้งข้ึน

ตามประกาศของคณะปฏวิัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

ท าให้การบริหารงานไม่สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสทิธิภาพ ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 

สมควรปรับปรุงฐานะของสภาต าบลและการบริหารงานของสภาต าบลเสยีใหม่ ให้สามารถรองรับการ

กระจายอ านาจไปสู่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้ น รวมทั้งให้มีการยกฐานะสภาต าบลซ่ึงมีรายได้ตามเกณฑ์ที่

ก าหนดขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่นได้ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  

 

 

 

 

 



๙๔ 

ส านกัพฒันาระบบ รปูแบบและโครงสรา้ง (สพร.) 

 

พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

 

  หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่บทบัญญัติเกี่ยวกับ

คุณสมบัติในเร่ืองอายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบล และของผู้มีสทิธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น

สมาชิกสภาต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ไม่

สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติใน

เร่ืองดังกล่าวตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้สอดคล้อง

กบับทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  

[รก.๒๕๓๘/๔๘ก/๑/๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๘] 

 

พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
บทเฉพาะกาล 

 
มาตรา ๒๒ ในวาระเร่ิมแรกเป็นเวลาสี่ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับมิให้น า

บทบัญญัติมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) เฉพาะลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ (๖) แห่งพระราชบัญญัติสภา

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  มาใช้บังคับ

กับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และถ้าผู้ด ารงต าแหน่งตาม

มาตรา ๙ (๖) ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กใ็ห้พ้นจากต าแหน่งตาม

มาตรา ๙ (๖) นับแต่วันเลือกตั้ง 

มาตรา ๒๓ บรรดาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและกรรมการบริหารซึ่งด ารง

ต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตาม

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

ในกรณทีี่ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหน่ึงว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด

ก็ตาม ไม่ต้องด าเนินการเลือกตั้ งข้ึนแทนต าแหน่งที่ ว่างและให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลซ่ึงว่างลงตามวรรคสอง และเป็นประธาน

กรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารด้วย ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลที่มีอยู่เป็นประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหาร แล้วแต่กรณี ภายในสบิห้า

วันนับแต่วันที่ต าแหน่งน้ันว่างลง 



๙๕ 

ส านกัพฒันาระบบ รปูแบบและโครงสรา้ง (สพร.) 

ให้ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับการเลือกขึ้นแทนนั้น ด ารงต าแหน่ง

ได้เท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน 

มาตรา ๒๔ ในกรณีที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งเป็นสมาชิกโดยต าแหน่งพ้นจาก

สมาชิกภาพไปก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วย

สมาชิกเท่าที่มีอยู่ และบรรดากิจการที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดังกล่าวได้กระท าไปในอ านาจ

หน้าที่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับให้มีผลใช้บังคับได้ 

มาตรา ๒๕ ในระหว่างที่ไม่มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น ให้น ากฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมาใช้บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เป็นอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอ และยกเว้นไม่ต้องเรียกเกบ็เงิน

ประกนัการสมัคร 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา ๔๕ ให้ถือเขตหมู่บ้านแต่ละ

หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเขตเลือกตั้ง 

ใบสมัครและบัตรเลือกตั้ งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เป็นไปตามที่

กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

มาตรา ๒๖ องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเหตุจะต้องยุบและรวมกับองค์การบริหารส่วนต าบล

หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๔๑ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ีก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้

บังคับ ให้ด าเนินการตามมาตรา ๔๑ จัตวา ดังกล่าวให้แล้วเสรจ็ภายในเก้าสบิวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ

นี้ ใช้บังคับ 

 

 หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ได้วางหลักการจัดองค์กรปกครองท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการปกครองตนเองยิ่งขึ้นและให้สอดคล้อง

กบัเจตนารมณข์องประชาชนในท้องถิ่น สมควรจัดระเบียบบริหารราชการท้องถิ่น ระบบองค์การบริหาร

ส่วนต าบลตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  

 [รก.๒๕๔๒/๔๐ก/๑/๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๒] 

 

พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
บทเฉพาะกาล 

 



๙๖ 

ส านกัพฒันาระบบ รปูแบบและโครงสรา้ง (สพร.) 

 มาตรา ๓๑ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและรองประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลซ่ึงด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ อยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบอายุ

ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 มาตรา ๓๒ ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลและกรรมการบริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลซ่ึงด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับยังอยู่ในต าแหน่ง

ต่อไป และให้ถือว่าประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล

และกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

 บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือค าสั่งใดที่ได้ก าหนดให้

เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ

กรรมการบริหาร ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศ 

หรือค าสั่งนั้นอ้างถึงคณะผู้บริหาร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกบับทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี 

 มาตรา ๓๓ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือค าสั่งใด 

ที่อ้างถึงข้อบังคับต าบล ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศ 

หรือค าสั่งนั้น อ้างถึงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  เท่าที่ไม่ขัดหรือ

แย้งกบับทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  

 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ เน่ืองจากในปัจจุบันบทบัญญัติที่

เกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ มีเนื้อหาสาระที่ไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

กบัการจัดระเบียบบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยแม้ว่าสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบลจะเป็นหน่วยการปกครองพ้ืนฐานที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็นการแตกต่างจากองค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นกต็าม แต่บทบัญญัติบางประการกค็วรจะมีลักษณะที่เหมือนกนั เช่น คุณสมบัติ

ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ระยะเวลาการเลือกตั้ง การขาดคุณสมบัติ การประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล การบริหาร และการก ากบัดูแล เป็นต้น จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  

[รก.๒๕๔๖/๕๕ ก/ ๑๒๐ /๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖] 

 

 

 

 



๙๗ 

ส านกัพฒันาระบบ รปูแบบและโครงสรา้ง (สพร.) 

 

 

 

พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
บทเฉพาะกาล 

 
 มาตรา ๓๗ บรรดาสมาชิกสภาต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะ

ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ด ารง

ต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบอายุของสภาต าบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือมีการยุบสภา 

 ในกรณีตามวรรคหนึ่ง มิให้น าบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๖ มาตรา 

๔๗ มาตรา ๔๗ ทวิ มาตรา ๔๗ ตรี ช่ือของส่วนที่ ๒ ในหมวด ๒ มาตรา ๕๘ มาตรา๕๘/๑ มาตรา 

๕๘/๒ มาตรา ๕๘/๓ มาตรา๕๘/๔ 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 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  มาใช้บังคับจนกว่าจะครบอายุของสภา

ต าบล สภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือมีการยุบสภา และมีการเลือกตั้งทั่วไปคร้ังแรกของสภาต าบล

หรือองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น หลังจากวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ และให้น าบทบัญญัติเดิม

ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับแทนในระหว่างเวลาดังกล่าว 

 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ เนื่องจากเป็นการสมควรก าหนดให้

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  ประกอบกับบทบัญญัติ

บางมาตราในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ยังไม่สอดคล้อง

กับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และไม่เหมาะสมกับการ

บริหารงานของสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้การบริหารงานของสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องตรา

พระราชบัญญัตินี้ 

[รก.๒๕๔๖/๑๒๔ ก/๑๒๐/๒๒ ธนัวาคม ๒๕๔๖] 


