
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติ 
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

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

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบบริหารของตําบล 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินีเ้รียกวา “พระราชบญัญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัติ

นี ้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี ้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔๒  ในพระราชบัญญตัินี ้
“หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาลและ

ราชการสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แตไมรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด 
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอดวย 

                                                 
๑ รก.๒๕๓๗/๕๓ก/๑๑/๒ ธันวาคม ๒๕๓๗ 
๒ มาตรา ๔ บทนิยามคําวา “คณะผูบริหาร” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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” หมายความวา  ตําบลตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ที่อยู
นอกเขตหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และในกรณีท่ีตําบลใดมีพ้ืนท่ีอยูท้ังในและนอกเขต
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ใหหมายความถึงเฉพาะพื้นที่ที่อยูนอกเขตหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น 

 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และแตงตั้งเจาหนาที่เพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศที่มีผลเปนการทั่วไปเมื่อได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 
สภาตําบล 

   
 

มาตรา ๖  ในตําบลหนึ่งใหมีสภาตําบลสภาหนึ่งมีอํานาจหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัตินี้ใหสภาตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคล 

 
สวนท่ี ๑ 

สมาชิกสภาตําบล 
   

 
มาตรา ๗  สภาตําบลประกอบดวยสมาชิกโดยตําแหนงไดแก กํานัน ผูใหญบาน

ของทุกหมูบานในตําบล และแพทยประจําตําบล และสมาชิกซึ่งไดรับเลือกต้ังจากราษฎรในแตละ
หมูบานในตําบลนั้นเปนสมาชิกสภาตําบลหมูบานละหนึ่งคน 

 
มาตรา ๘๓  ผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกต้ังตองมีคุณสมบัติ

และไมมีลักษณะตองหามเชนเดียวกับผูมีสิทธิเลือกต้ังตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

 
มาตรา ๙๔  ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกต้ังตอง

มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

                                                 
๓ มาตรา ๘ แกไขโดยพระราชบัญญติัสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (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 
 

(๑) มีชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรในหมูบานของ
ตําบลที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

(๒) ไมเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบล
สมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น หรือที่ปรึกษา
หรือเลขานุการของผูบริหารทองถิ่น เพราะเหตุท่ีมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญา
หรือกิจการที่กระทํากับสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัคร
เลือกต้ัง 

(๓) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามประการอื่นเชนเดียวกับผูมีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

 
มาตรา ๑๐  ใหนายอําเภอจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกต้ัง

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
 
มาตรา ๑๑  สมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป

นับแตวันเลือกตั้ง 
ในกรณีที่สมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งดํารงตําแหนงครบวาระแลวแตยัง

มิไดมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกต้ังข้ึนใหม ใหสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนง
ปฏิบัติหนาที่ไดตอไป 

 
มาตรา ๑๒๕  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ สมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับ

เลือกตั้งพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปน้ี 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณเีชนนี้ใหถือวาพนจาก

ตําแหนงนับแตวันลาออก 
(๓) มีการยุบสภาตําบล 
(๔)๖ เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญากับสภาตําบลที่ตน

ดํารงตําแหนงหรือในกิจการท่ีกระทําใหแกสภาตําบลนั้น 

                                                                                                                                            
๔ มาตรา ๙ แกไขโดยพระราชบัญญติัสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕ มาตรา ๑๒ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖ มาตรา ๑๒ (๔) แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(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 
 

(๕) สภาตําบลมีมติใหพนจากตําแหนงโดยเห็นวามีความประพฤติในทางท่ีจะ
นํามาซึ่งความเสื่อมเสียประโยชนของตําบล มติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนสมาชิกสภาตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยู 

(๖) นายอําเภอสั่งใหพนจากตําแหนง เมื่อไดสอบสวนแลวปรากฏวาเปนผูขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๙ หรือมิไดอยูประจําในหมูบานที่
ไดรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันเกินหกเดือน หรือขาดการประชุมสภาตําบลติดตอกันสามครั้ง
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

(๗) ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหพนจากตําแหนง เมื่อไดสอบสวนแลวปรากฏวา
บกพรองในทางความประพฤต ิ

 
มาตรา ๑๓๗  เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งวางลงเพราะครบ

วาระการดํารงตําแหนง ใหมีการเลือกตั้งภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ครบวาระ 
 
มาตรา ๑๔๘  เม่ือตําแหนงสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งวางลงเพราะเหตุอื่น

ใดนอกจากครบวาระ ใหมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางภายในหกสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้น
วางลง เวนแตวาระการดํารงตําแหนงที่เหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันใหสภาตําบล
ประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู 

สมาชิกสภาตําบลผูซึ่งไดรับเลือกตั้งแทนนั้นใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่
เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

 
มาตรา ๑๕๙  เมื่อมีการยุบและรวมเขตหมูบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะ

ปกครองทองท่ี ใหสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกต้ังของหมูบานเดิมท่ีถูกยุบหรือถูกรวมยังคงเปน
สมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งอยูตอไปจนกวาสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒ 

เมื่อมีการแยกพื้นที่บางสวนของหมูบานใดขึ้นเปนหมูบานใหม ใหสมาชิกสภา
ตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งของหมูบานเดิมยังคงเปนสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งอยูตอไปโดยให
สมาชิกสภาตําบลที่มีภูมิลําเนาอยูในหมูบานใด เปนสมาชิกสภาตําบลของหมูบานนั้นจนกวา
สมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒ และใหนายอําเภอจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซึ่ง
ไดรับเลือกตั้งใหครบตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดทั้งหมูบานเดิมและหมูบานที่จัดตั้งขึ้นใหม 

                                                 
๗ มาตรา ๑๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) 

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

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๙ มาตรา ๑๕ วรรคสอง แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี ๔)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 
 

เพื่อเปนสมาชิกสภาตําบลที่หมูบานนั้นตั้งอยูในเขต ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ประกาศตั้ง
หมูบานใหม และใหผูไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของสมาชิกอื่นในตําบล
นั้น เวนแตวาระการดํารงตําแหนงที่เหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันใหสภาตําบลประกอบดวย
สมาชิกเทาท่ีมีอยู๑๐ ๑๑ 

 
มาตรา ๑๖  สภาตําบลมีกํานันเปนประธานสภาตําบล และมีรองประธานสภา

ตําบลคนหนึ่งซึ่งนายอําเภอแตงตั้งจากสมาชิกสภาตําบลตามมติของสภาตําบล 
รองประธานสภาตําบลมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีป 
รองประธานสภาตําบลพนจากตําแหนงกอนครบวาระการดํารงตําแหนงตามวรรค

สอง เม่ือ 
(๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณเีชนนี้ใหถือวาพนจาก

ตําแหนงนับแตวันลาออก 
(๒) พนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบลตามมาตรา ๑๒ 
 
มาตรา ๑๗ ประธานสภาตําบลเปนผูเรียกประชุมสภาตําบล และมีหนาท่ี

ดําเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
รองประธานสภาตําบลมีหนาท่ีกระทํากิจการแทนประธานสภาตําบลเมื่อ

ประธานสภาตําบลไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือตามที่ประธานสภาตําบล
มอบหมาย 

เมื่อประธานสภาตําบลและรองประธานสภาตําบลไมอยูในที่ประชุมใหสมาชิก
สภาตําบลที่มาประชุมเลือกกันเองเปนประธานในการประชุมคราวนั้น 

 
มาตรา ๑๘  ใหมีการประชุมสภาตําบลไมนอยกวาเดือนละหนึ่งครั้ง การประชุม

ตองมีสมาชิกสภาตําบลมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาตําบลทั้งหมดเทาที่มี
อยูจึงจะเปนองคประชุม 

การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่นใน
พระราชบัญญัตินี ้

สมาชิกสภาตําบลคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

 

                                                 
๑๐ มาตรา ๑๕ วรรคสอง แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๑ มาตรา ๑๕ วรรคสาม แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



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 
 

มาตรา ๑๙  สภาตําบลมีเลขานุการสภาตําบลคนหนึ่งซึ่งแตงตั้งจากขาราชการที่
ปฏิบัติงานในตําบลนั้นหรือจากบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ 

ใหนายอําเภอเปนผูแตงตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาตําบลตามมติของสภา
ตําบล 

 
มาตรา ๒๐  เลขานุการสภาตําบลมีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการ

ประชุมและงานอื่นใดตามที่สภาตําบลมอบหมาย 
 
มาตรา ๒๑  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้ใหสมาชิกสภาตําบลและ

เลขานุการสภาตําบลเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

สวนท่ี ๒ 
อํานาจหนาท่ีของสภาตําบล 

   
 

มาตรา ๒๒  สภาตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลตามแผนงานโครงการ 
และงบประมาณของสภาตําบล เสนอแนะสวนราชการในการบริหารราชการและพัฒนาตําบล
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตําบลตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ และหนาที่อื่น
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 
มาตรา ๒๓  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย สภาตําบลอาจดําเนินกิจการภายใน

ตําบล ดังตอไปนี ้
(๑) จัดใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
(๓) จัดใหมีและรักษาทางระบายนํ้า และรักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า

ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
(๔) คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(๕) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๖) สงเสริมการพฒันาสตร ีเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
 
มาตรา ๒๔๑๒  กํานัน ผูใหญบาน และแพทยประจําตําบลซึ่งปฏิบัติหนาที่ตาม

พระราชบัญญัตินี้ตองไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญากับสภาตําบลที่ตน
ดํารงตําแหนงหรือในกิจการท่ีกระทําใหแกสภาตําบลนั้น 

                                                 
๑๒ มาตรา ๒๔ วรรคหนึง่ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(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 
 

ในกรณีที่กํานัน ผูใหญบาน หรือแพทยประจําตําบลกระทําการฝาฝนตามที่
บัญญัติในวรรคหนึ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดสั่งใหบุคคลดังกลาวออกจากตําแหนงกํานัน 
ผูใหญบานหรือแพทยประจําตําบล แลวแตกรณี โดยใหถือวาเปนการใหออกจากตําแหนงเพราะ
บกพรองในทางความประพฤติหรือความสามารถไมเหมาะสมกับตําแหนงตามกฎหมายวาดวย
ลักษณะปกครองทองที่ 

 
มาตรา ๒๕  ในการปฏิบัติหนาท่ีของกํานันและผูใหญบานตามกฎหมายวาดวย

ลักษณะปกครองทองที่ในสวนที่เกี่ยวกับกิจการใดที่กําหนดไวแลวในแผนพัฒนาตําบล ใหกํานัน
และผูใหญบานดําเนินการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาตําบล 

 
มาตรา ๒๖  ในการจัดทําโครงการหรือแผนงานของสวนราชการหรือหนวยงาน

ใด ในพื้นที่ตําบลใด ใหสวนราชการหรือหนวยงานนั้นคํานึงถึงแผนพัฒนาตําบลนั้นดวย 
 
มาตรา ๒๗  ในการปฏิบัติหนาที่ของสภาตําบล ใหประธานสภาตําบลเปน

ผูรับผิดชอบดําเนินกิจการตามมติของสภาตําบล แตสภาตําบลอาจมอบหมายใหสมาชิกสภาตําบล
ผูอื่นดําเนินกิจการแทนเฉพาะกรณีได 

ในการทํานิติกรรมของสภาตําบล ใหประธานสภาตําบล เลขานุการสภาตําบลและ
สมาชิกสภาตําบลอีกหนึ่งคนรวมกันมีอํานาจกระทําการแทนสภาตําบล ท้ังนี ้ใหเปนไปตาม
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 

 
มาตรา ๒๘  เมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด สภาตําบลอาจทํา

กิจการนอกเขตสภาตําบล หรือรวมกับสภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวน
จังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่นเพื่อทํากิจการรวมกันไดเมื่อไดรับความ
ยินยอมจากสภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรอืหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของและกิจการนั้นเปนกิจการที่จําเปนตองทําและเปนการ
เกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของตน 

 
สวนท่ี ๓ 

รายไดและรายจายของสภาตําบล 
   

 
มาตรา ๒๙  สภาตําบลมีรายไดซ่ึงองคการบริหารสวนจังหวัดจัดสรรใหตาม

หลักเกณฑท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ดังตอไปนี้ 
(๑) ภาษีบํารงุทองท่ี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย อากรการฆาสัตวและ

ผลประโยชนอื่นอันเกิดจากการฆาสัตวที่จัดเก็บไดในตําบลนั้น 



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) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนดไวท่ี
จัดเก็บไดในตําบลนั้น 

(๓) คาธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนันที่เก็บ
เพิ่มขึ้นตามขอบัญญัติจังหวัดในเขตตําบลนั้น 

(๔) ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่องคการบริการสวนจังหวัดไดรับ
จัดสรร 

(๕) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ที่องคการบริหารสวนจังหวัดไดรับจัดสรร 
(๖) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือน ที่องคการบริหารสวนจังหวัด

ไดรับจัดสรร 
 
มาตรา ๓๐  ทุกปงบประมาณใหรัฐบาลจัดสรรเงินใหแกสภาตําบลเปนเงิน

อุดหนุน 
 
มาตรา ๓๑  สภาตําบลอาจมีรายได ดังตอไปน้ี 
(๑) รายไดจากทรัพยสินของสภาตําบล 
(๒) รายไดจากสาธารณูปโภคของสภาตําบล 
(๓) เงินและทรัพยสินอื่นที่มีผูอุทิศให 
(๔) เงินอุดหนุนและรายไดอื่นตามที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให 
(๕) รายไดอื่นตามที่จะมีกฎหมายกําหนดใหเปนของสภาตําบล 
 
มาตรา ๓๒  รายไดของสภาตําบล ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษี โดยตราเปน

พระราชกฤษฎีกา ตามประมวลรัษฎากร และไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 
 
มาตรา ๓๓  สภาตําบลอาจมีรายจาย ดังตอไปนี้ 
(๑) เงินเดือน 
(๒) คาจาง 
(๓) เงินคาตอบแทนอื่น ๆ 
(๔) คาใชสอย 
(๕) คาวัสดุ 
(๖) คาครุภัณฑ 
(๗) คาท่ีดิน สิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่น ๆ 
(๘) คาสาธารณูปโภค 
(๙) เงินอุดหนุนหนวยงานอื่น 
(๑๐) รายจายอื่นใดตามขอผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของ

กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว 



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 
 

มาตรา ๓๔  เงินคาตอบแทนประธานสภาตําบล รองประธานสภาตําบลสมาชิก
สภาตําบลและเลขานุการสภาตําบล ใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 

 
มาตรา ๓๕  งบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพิ่มเติมของ

สภาตําบลใหจัดทําเปนขอบังคับตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
ถาในระหวางปงบประมาณใด รายจายซึ่งกําหนดไวในงบประมาณไมพอใชจาย

ประจําปนั้น หรือมีความจําเปนตองตั้งรายจายขึ้นใหมระหวางปงบประมาณใหจัดทําขอบังคับ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

เมื่อสภาตําบลจัดทํารางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบังคับ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมเสร็จแลว ใหเสนอนายอําเภอเพื่ออนุมัติ 

ถาขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปออกไมทันปใหม ใหใชขอบังคับ
งบประมาณรายจายประจําปกอนนั้นไปพลางกอน 

 
มาตรา ๓๖  ใหกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบวาดวยการคลัง การงบประมาณ 

การรักษาทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน การจัดหาพัสดุและการจางเหมา 
กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานอื่น ๆ ของสภาตําบล 

ใหสภาตําบลตองปฏิบัติดวยก็ได 
ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหคํานึงถึงลักษณะของพ้ืนท่ี

จํานวนประชากร รายได ความคลองตัว และความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของสภาตําบล
ดวย 

 
มาตรา ๓๗  ใหกระทรวงมหาดไทยจัดใหมีการตรวจสอบการคลัง การบัญชีหรือ

การเงินอื่น ๆ ของสภาตําบล 
 

สวนท่ี ๔ 
การกํากับดูแลสภาตําบล 

   
 

มาตรา ๓๘  นายอําเภอมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของสภาตําบลให
เปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของทางราชการ 

ในกรณีท่ีปรากฏวาการดําเนนิการของสภาตําบลเปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
กอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ หรือไมเปนไปตามระเบียบขอบังคับของทาง
ราชการ นายอําเภอมีอํานาจยับยั้งการดําเนินการดังกลาวไวเปนการชั่วคราวไดและรายงานไปยัง
ผูวาราชการจังหวัดเพื่อวินิจฉัย 



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 
 

ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นวาการดําเนินการของสภาตําบลไมชอบดวย
กฎหมาย กอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ หรือไมเปนไปตามระเบียบขอบังคับ
ของทางราชการ ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจส่ังการใหสภาตําบลระงับการดําเนินการดังกลาว 

ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นวาการดําเนินการของสภาตําบลเปนไปโดยชอบ
แลว ใหผูวาราชการจังหวัดส่ังเพิกถอนการยับยั้งของนายอําเภอ แตถานายอําเภอไมรายงานผูวา
ราชการจังหวัดภายในสิบหาวันนับแตวันที่ยับยั้ง หรือผูวาราชการจังหวัดไมวินิจฉัยภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง ใหการยับย้ังของนายอําเภอและอํานาจส่ังการของผูวาราชการจังหวัดเปน
อันสิ้นสุดลงตั้งแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว 

 
มาตรา ๓๙  หากปรากฏวาสภาตําบลกระทําการฝาฝนตอความสงบเรียบรอย

หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาท่ี 
ผูวาราชการจังหวัดอาจสั่งยุบสภาตําบลไดตามคําเสนอแนะของนายอําเภอ และเมื่อผูวาราชการ
จังหวัดส่ังยุบสภาตําบลแลวใหสภาตําบลยังคงประกอบดวยสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนงทั้งหมด
จนกวาจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกต้ังใหม 

ในกรณีท่ีการยุบสภาตําบลตามวรรคหนึ่งเปนผลจากการกระทําของกํานัน 
ผูใหญบาน หรือแพทยประจําตําบล ซ่ึงเปนสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนง หรือบุคคลดังกลาวได
รวมกระทําการดวย ใหผูวาราชการจังหวัดสั่งใหบุคคลดังกลาวออกจากตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 
หรือแพทยประจําตําบล แลวแตกรณี โดยใหถือวาเปนการใหออกจากตําแหนงเพราะบกพรอง
ในทางความประพฤติหรือความสามารถไมเหมาะสมกับตําแหนงตามกฎหมายวาดวยลักษณะ
ปกครองทองท่ี และถาสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนงเหลืออยูไมถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาตําบล
โดยตําแหนงท้ังหมด ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งบุคคลตามจํานวนที่เห็นสมควรเขารวมปฏิบัติ
หนาที่กับสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนงที่เหลืออยูจนกวาจะมีการเลือกตั้งกํานัน ผูใหญบาน หรอื
แพทยประจําตําบลและสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกต้ังใหม 

 
หมวด ๒ 

องคการบริหารสวนตําบล 
   

 
มาตรา ๔๐  สภาตําบลที่มีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมา

ติดตอกันสามปเฉลี่ยไมต่ํากวาปละหนึ่งแสนหาหมื่นบาท หรือตามเกณฑรายไดเฉลี่ยในวรรคสอง 
อาจจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลได โดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในประกาศนั้นใหระบุชื่อและเขตขององคการบริหารสวนตําบลไว
ดวย 

การเปลี่ยนแปลงเกณฑรายไดเฉลี่ยของสภาตําบลตามวรรคหนึ่งใหทําเปน
ประกาศของกระทรวงมหาดไทยและใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



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 
 

มาตรา ๔๑  สภาตําบลที่ไดจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา ๔๐ 
ใหพนจากสภาพแหงสภาตําบลนับแตวันที่ไดประกาศจัดตั้งขึ้นเปนองคการบริหารสวนตําบลเปน
ตนไป 

บรรดางบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี ้และเจาหนาท่ีของสภา
ตําบลตามวรรคหนึ่ง ใหโอนไปเปนขององคการบริหารสวนตําบล 

 
มาตรา ๔๑ ทวิ๑๓  สภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลอาจรวมกับองคการ

บริหารสวนตําบลที่มีเขตติดตอกันภายในเขตอําเภอเดียวกันไดตามเจตนารมณของประชาชนใน
เขตตําบลนั้น โดยใหนํามาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๑ ตรี๑๔  สภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลอาจรวมกับหนวยการ

บริหารราชการสวนทองถิ่นอื่นที่มีเขตติดตอกันภายในเขตอําเภอเดียวกันไดตามเจตนารมณของ
ประชาชนในเขตตําบลนั้น โดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย และใหกําหนดเขตใหมของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นไวในประกาศกระทรวงมหาดไทยดวย 

ใหนํามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับกับการรวม
ตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๑ จัตวา๑๕  ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการประกาศยุบสภาตําบล

ทั้งหมดและองคการบริหารสวนตําบลใดที่มีจํานวนประชากรไมถึงสองพันคน โดยใหรวมพ้ืนท่ีเขา
กับองคการบริหารสวนตําบลอื่นหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่มีเขตติดตอกันภายใน
เขตอําเภอเดียวกันภายในเกาสิบวันนับแตวันที่มีเหตุดังกลาว 

การรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
ใดตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนในเขตตําบลนั้น 

การสํารวจเจตนารมณของประชาชนตามวรรคสอง ใหเปนไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

องคการบริหารสวนตําบลใดมีจํานวนประชากรไมถึงสองพันคนแตมีสภาพพื้นที่
เปนเกาะหรือโดยสภาพทางภูมิศาสตรไมสามารถติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่นที่จะไปรวมไดโดยสะดวก กระทรวงมหาดไทยจะไมดําเนินการตาม
วรรคหนึ่งกับองคการบริหารสวนตําบลนั้นก็ได 

                                                 
๑๓ มาตรา ๔๑ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๔ มาตรา ๔๑ ตรี วรรคหนึง่ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล  (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๕ มาตรา ๔๑ จัตวา แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี 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 
 

ใหนํามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับกับการยุบ
และรวมตามวรรคหน่ึงโดยอนโุลม 

 
มาตรา ๔๑ เบญจ๑๖  สภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลอาจแยกพื้นที่

บางสวนไปรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น หรือรับ
พื้นท่ีบางสวนของสภาตําบลหรือองคการบริหารสนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถ่ินอ่ืนมารวมดวยได โดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย และใหกําหนดเขตใหมของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นไวในประกาศกระทรวงมหาดไทยดวย 

การสํารวจเจตนารมณเกี่ยวกับการรวม ยุบรวม รับรวม และแยกพื้นที่ในเขตสภา
ตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตามวรรคหนึ่งให
เปนไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

การโอนงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิเรียกรอง หนี ้เจาหนาที่ของสภาตําบล หรอื
พนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล ใหสภาตําบลหรือหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นผูโอนและผูรับโอนตกลงกัน ในกรณีที่ตกลงกันไมไดใหเปนไปตามที่ผูวา
ราชการจังหวัดประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๔๑ ฉ๑๗ ในกรณีท่ีมีการดําเนินการตามมาตรา ๔๑ ทวิ มาตรา ๔๑ ตร ี

มาตรา ๔๑ จัตวา หรือมาตรา ๔๑ เบญจ และเปนเหตุใหตองเพิ่มจํานวนสมาชิกสภาของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น ใหดําเนินการเลือกตั้งเพื่อใหมีสมาชิกครบจํานวนตามที่กฎหมาย
กําหนด และใหผูไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของสมาชิกอื่นในหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นนั้น เวนแตวาระการดํารงตําแหนงที่เหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ใหสมาชิกของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นนั้นประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู 

 
มาตรา ๔๒๑๘  ภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการเทศบาลอาจจัดตั้งองคการ

บริหารสวนตําบลขึ้นเปนเทศบาลไดโดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
องคการบริหารสวนตําบลที่ไดจัดตั้งเปนเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ใหพนจากสภาพ

แหงองคการบริหารสวนตําบล รวมทั้งใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

                                                 
๑๖ มาตรา ๔๑ เบญจ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๗ มาตรา ๔๑ ฉ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๘ มาตรา ๔๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (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 
 

ส้ินสุดลง และนายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงนับแตวันที่ไดมีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้นเปนเทศบาลเปนตนไป 

บรรดางบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี ้พนักงานสวนตําบลและ
ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่ง ใหโอนไปเปนของเทศบาลที่จัดตั้งขึ้นนั้น 

บรรดาขอบัญญัติองคการบรหิารสวนตําบลที่ไดใชบังคับในเรื่องใดอยูกอนแลว
ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเปนการชั่วคราว จนกวาจะไดมีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนัน้ขึ้นใหม 

 
มาตรา ๔๓  องคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการ

บริหารสวนทองถิ่น 
 
มาตรา ๔๔๑๙  องคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสภาองคการบริหารสวน

ตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล 
 

สวนท่ี ๑ 
สภาองคการบริหารสวนตําบล 

   
 

มาตรา ๔๕๒๐  สภาองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลจํานวนหมูบานละสองคน ซ่ึงเลือกต้ังข้ึนโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังในแตละ
หมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลนั้น 

ในกรณีที่เขตองคการบริหารสวนตําบลใดมีเพียงหนึ่งหมูบานใหสภาองคการ
บริหารสวนตําบลนั้นประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหกคน และในกรณี
ที่เขตองคการบริหารสวนตําบลใดมีเพียงสองหมูบานใหสภาองคการบริหารสวนตําบลนั้น
ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหมูบานละสามคน 

หลักเกณฑและวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

อายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลมีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๔๖๒๑  สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

                                                 
๑๙ มาตรา ๔๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๐ มาตรา ๔๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 

๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๑ มาตรา ๔๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (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 
 

(๑) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อเปนแนวทางใน
การบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล 

(๒) พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล ราง
ขอบญัญัติงบประมาณรายจายประจําป และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตาม
กฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของ
ทางราชการ 

 
มาตรา ๔๗๒๒  ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตองมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใชบังคับกับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๗ ทวิ๒๓  ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
(๑) มีชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรในหมูบานของ

ตําบลที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 
(๒) ไมเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบล 

สมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น หรือที่ปรึกษา
หรือเลขานุการของผูบริหารทองถิ่น เพราะเหตุที่มีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญา
หรือกิจการที่กระทํากับสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัคร
เลือกต้ัง 

(๓) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามประการอื่นตามกฎหมายวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

 
มาตรา ๔๗ ตรี๒๔  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ส้ินสุด

ลงเม่ือ 

                                                 
๒๒ มาตรา ๔๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๓ มาตรา ๔๗ ทว ิแกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล    

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๔ มาตรา ๔๗ ตรี แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(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 
 

(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือมีการยุบสภา
องคการบริหารสวนตําบล 

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

สมควร 
(๕) มิไดอยูประจําในหมูบานที่ไดรับเลือกตั้งเปนระยะเวลาติดตอกันเกินหก

เดือน 
(๖) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่องคการบริหาร

สวนตําบลนั้นเปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้นหรือที่
องคการบริหารสวนตําบลนั้นจะกระทํา 

(๗) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๗ ทวิ 
(๘) สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติใหพนจากตําแหนง โดยเห็นวามีความ

ประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคการบริหารสวน
ตําบลหรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชนของสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยมีสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยูเขาชื่อเสนอใหสภาองคการบริการสวนตําบลพิจารณา และมติดังกลาว
ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมด
เทาท่ีมีอยู  ท้ังนี้ ถาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูนั้นมิไดอุทธรณหรือโตแยงมติของสภา
องคการบริหารสวนตําบลภายในกําหนดเวลาอุทธรณหรือโตแยงใหสมาชิกสภาพส้ินสุดลงนับแต
วันท่ีครบระยะเวลาอุทธรณหรือโตแยงดังกลาว 

ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูใดส้ินสุดลงตาม 
(๘) ผูนั้นอาจอุทธรณหรือโตแยงมติของสภาองคการบริหารสวนตําบลไปยังนายอําเภอไดภายใน
สิบหาวันนับแตวันท่ีรับทราบมติของสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยระบุขออุทธรณหรือขอ
โตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายประกอบดวย และใหนายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัยให
เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณหรือโตแยง คําวินิจฉัยของนายอําเภอใหเปน
ท่ีสุด 

(๙) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนตําบลใดมีจํานวนไมนอย
กวาสามในส่ีของจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังท่ีมาลงคะแนนเสียง เห็นวาสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลผูใดไมสมควรดํารงตําแหนงตอไปตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

เมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูใด
ส้ินสุดลงตาม (๔) (๕) (๖) หรอื (๗) ใหนายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวนิิจฉัยของ
นายอําเภอใหเปนที่สุด 



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 
 

ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสิ้นสุดลงตาม (๙) 
พรอมกันทั้งหมด ใหถือวาเปนการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 

 
มาตรา ๔๘  สภาองคการบริหารสวนตําบลมีประธานสภาและรองประธานสภา

คนหนึ่งซึ่งเลือกจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ใหนายอําเภอแตงตั้งประธานและรอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมติของสภาองคการบริหารสวนตําบล 

 
มาตรา ๔๙๒๕ ประธานสภาและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลดํารง

ตําแหนงจนครบอายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 
มาตรา ๕๐๒๖  นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๔๙ ประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบลและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเม่ือ 
(๑) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกตอนายอําเภอ 
(๒) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
(๓) ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๙๒ 
ผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดสั่งใหพนจากตําแหนงตาม (๓) จะดํารงตําแหนง

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกไมได 
ตลอดอายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลนั้น 

 
มาตรา ๕๑  เมื่อตําแหนงประธานหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล

วางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ใหมีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลแทนตําแหนงที่วางภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลงและใหผูซ่ึง
ไดรับเลือกแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๕๒๒๗ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ดําเนินการประชุม

และดําเนินกิจการอื่นใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ชวยประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบลปฎิบัติการตามหนาท่ี และกระทํากิจการตามท่ีประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลมอบหมาย 

                                                 
๒๕ มาตรา ๔๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 

๔)      พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๖ มาตรา ๕๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๗ มาตรา ๕๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล       

(ฉบับท่ี ๔) 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 
 

ในกรณีที่ไมมีประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลไมอยูหรือไมสามารถปฎิบัติหนาที่ไดหรือไมปฎิบัติหนาที่ ใหรองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติหนาที่แทน 

ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งใด ถาไมมีผูปฏิบัติหนาท่ี
ประธานในที่ประชุม ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มาประชุมเลือกกันเองเพื่อทําหนาที่
ประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมในครั้งนั้น 

ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งใด ถาผูทําหนาที่ประธานในที่
ประชุมสั่งปดประชุมกอนหมดระเบียบวาระการประชุม แตมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
อยูในที่ประชุมครบองคประชุมและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเทาที่มีอยูในท่ีประชุมเสนอใหเปดประชุม ใหดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้นตอไปจนกวาจะหมดระเบียบวาระการประชุมหรือสภา
องคการบริหารสวนตําบลจะไดมีมติใหปดประชุม และใหนําความในวรรคสามและวรรคส่ีมาใช
บังคับกับกรณีดังกลาว๒๘ 

 
มาตรา ๕๓๒๙ ในปหน่ึงใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแลวแต

สภาองคการบริหารสวนตําบลจะกําหนด แตตองไมเกินส่ีสมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป
ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด 

นายอําเภอตองกําหนดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งแรกภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล และใหที่ประชุมเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและ
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 

กรณีที่สภาองคการบริหารสวนตําบลไมอาจจัดใหมีการประชุมครั้งแรกไดตาม
กําหนดเวลาในวรรคสอง หรือมีการประชุมแตไมอาจเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
ได นายอําเภออาจเสนอผูวาราชการจังหวัดใหมีคําส่ังยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 

สมัยประชุมสามัญสมัยหน่ึงๆ ใหมีกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลา
ออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ 

 
มาตรา ๕๔  ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูเรียกประชุมสภา

องคการบริหารสวนตําบลตามสมัยประชุม และเปนผูเปดหรือปดประชุม 

                                                 
๒๘ มาตรา ๕๒ วรรคหา แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๙ มาตรา ๕๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (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 
 

ในกรณีที่ยังไมมีประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลไมเรียกประชุมตามกฎหมาย ใหนายอําเภอเปนผูเรียกประชุม และเปนผูเปด
หรือปดประชุม 

 
มาตรา ๕๕๓๐  นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เม่ือเห็นวาเปนการจําเปนเพื่อ

ประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการ
บริหารสวนตําบลหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมดเทาท่ีมีอยู อาจทําคํารองยื่นตอนายอําเภอขอเปด
ประชุมวิสามัญ ถาเห็นสมควรใหนายอําเภอเรียกประชุมวิสามัญได 

สมัยประชุมวิสามัญใหกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีก
จะตองไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ 

 
มาตรา ๕๖  การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตองมีสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ทั้งหมดเทาที่มีอยูจะจําเปนองคประชุม 

ใหนําบทบัญญัติตามมาตรา ๑๘ วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับกับการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๖/๑๓๑  ในที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลมีสิทธิตั้งกระทูถามนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลในเรื่องใดอันเกี่ยวกับงานในหนาที่ได 

 
มาตรา ๕๗๓๒ ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกปลัดองคการบริหารสวน

ตําบลหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่งเปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล โดยมีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย  ท้ังน้ี ใหคํานึงถึงความรูความสามารถอันจะเปนประโยชน
ตอสภาองคการบริหารสวนตําบล 

                                                 
๓๐ มาตรา ๕๕ วรรคหนึง่ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล       

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๑ มาตรา ๕๖/๑ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๒ มาตรา ๕๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล        

(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 
 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเม่ือครบอายุของสภา
องคการบริหารสวนตําบล หรือเมื่อมีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือสภาองคการ
บริหารสวนตําบลมีมติใหพนจากตําแหนง 

 
สวนท่ี ๒ 

นายกองคการบริหารสวนตําบล๓๓ 
   

 
มาตรา ๕๘๓๔  ใหองคการบริหารสวนตําบลมีนายกองคการบริหารสวนตําบลคน

หนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

 
มาตรา ๕๘/๑๓๕  บุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวน

ตําบลตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น และตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ีดวย 

(๑) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
(๒) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาหรือเคยเปน

สมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 
(๓) ไมเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบล 

สมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่นหรือ
เลขานุการหรือที่ปรึกษาของผูบริหารทองถิ่น เพราะเหตุท่ีมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมถึงหาปนับถึงวันรับ
สมัครเลือกต้ัง 

 
มาตรา ๕๘/๒๓๖  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดํารงตําแหนงนับแตวัน

เลือกตั้งและมีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีปนับแตวันเลือกตั้ง แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน
สองวาระไมได 

                                                 
๓๓ สวนที ่๒ นายกองคการบริหารสวนตําบล แกไขโดยพระราชบัญญติัสภาตําบลและ

องคการบริหารสวน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๔ มาตรา ๕๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๕ มาตรา ๕๘/๑ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๖ มาตรา ๕๘/๒ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(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 
 

ในกรณีนายกองคการบริหารสวนตําบลดํารงตําแหนงไมครบระยะเวลาสี่ปก็ใหถือ
วาเปนหนึ่งวาระและเมื่อไดดํารงตําแหนงสองวาระติดตอกันแลวจะดํารงตําแหนงไดอีกเมื่อพน
ระยะเวลาสี่ปนับแตวันที่พนจากตําแหนง 

 
มาตรา ๕๘/๓๓๗  นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจแตงตั้งรองนายกองคการ

บริหารสวนตําบลซึ่งมิใชสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูชวยเหลือในการบริหาร
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายไดไมเกิน
สองคน และอาจแตงตั้งเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่งซึ่งมิไดเปนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลหรือเจาหนาที่ของรัฐได 

 
มาตรา ๕๘/๔๓๘  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลตองมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหามตามมาตรา ๕๘/๑ 
 
มาตรา ๕๘/๕๓๙  กอนนายกองคการบริหารสวนตําบลเขารบัหนาท่ี ให

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยไมมีการลงมติ ท้ังน้ี 
ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล 

กรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและรอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือสภาองคการบริหารสวนตําบลถูกยุบตามมาตรา ๕๓ 
หากมีกรณีที่สําคัญและจําเปนเรงดวนซึ่งปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบตอประโยชนสําคัญของ
ราชการหรือราษฎร นายกองคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการไปพลางกอนเทาที่จําเปนก็ได 
เมื่อไดมีการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแลว ใหประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแถลง
นโยบายโดยไมมีการลงมติภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล 

การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหกระทําโดย
เปดเผย โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลตองจัดทํานโยบายเปนลายลักษณอักษรแจกให
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุกคนที่มาประชุมดวย 

                                                 
๓๗ มาตรา ๕๘/๓ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๘ มาตรา ๕๘/๔ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๙ มาตรา ๕๘/๕ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(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 
 

หากนายกองคการบริหารสวนตําบลไมสามารถแถลงนโยบายตอสภาองคการ
บริหารสวนตําบลได ใหนายอําเภอแจงใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํานโยบายแจงเปน
หนังสือสงใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยใหนําวิธีการแจงคําส่ัง
ทางปกครองเปนหนังสือตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีเชนนี้ใหถือวานายกองคการบริหารสวนตําบลไดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแลว 

ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนประจําทุกป 

คําแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลและรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย ใหประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดวย 

 
มาตรา ๕๘/๖๔๐  นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน

ตําบล หรือผูซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย มีสิทธิเขาประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลและมีสิทธิแถลงขอเท็จจรงิ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาท่ีของตน
ตอที่ประชุม แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มาตรา ๕๘/๗๔๑  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนไมนอยกวาหนึ่ง

ในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยู มีสิทธิเขาช่ือเสนอญัตติ
ขอเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบลแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปญหาเกี่ยวกับการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลโดยไมมีการลงมติ 

ญัตติตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นตอประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและให
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนดวันสําหรับการอภิปรายทั่วไปซึ่งตองไมเร็วกวาหาวัน
และไมชากวาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับญัตติ แลวแจงใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ 

การขอเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี ้จะทําไดคร้ังเดียวในสมัยประชุมสามัญ
สมัยหน่ึง 

 
มาตรา ๕๙๔๒  นายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้

                                                 
๔๐ มาตรา ๕๘/๖ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๑ มาตรา ๕๘/๗ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๒ มาตรา ๕๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (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 
 

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

(๒) ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล 
(๓) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ

นายกองคการบริหารสวนตําบล 
(๔) วางระเบียบเพื่อใหงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความ

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

บริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมาย และเปนผูบังคับบัญชาของพนักงาน
สวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล 

อํานาจหนาท่ีในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ใหเปนไปตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย 

ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนตําบลไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลตามลําดับที่นายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งไวเปนผูรักษาราชการ
แทน ถาไมมีรองนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลเปนผูรักษาราชการแทน 

ในกรณีท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติหรือคําสั่งใด แตงต้ังให
นายกองคการบริหารสวนตําบลเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาท่ีอยางใด ใหผูรักษาราชการ
แทนทําหนาที่กรรมการหรือมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับนายกองคการบริหารสวนตําบลในระหวาง
รักษาราชการแทนดวย 

อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัต หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองคการ
บริหารสวนตําบลจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ 
หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ 
หรือคําส่ังน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไมไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปน
อยางอ่ืน นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลเปนผูปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลก็ได แตถามอบใหปลัด
องคการบริหารสวนตําบลหรือรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติราชการแทนใหทําเปน
คําส่ังและประกาศใหประชาชนทราบ 
                                                 

๔๓ มาตรา ๖๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (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 
 

การปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหา ตองกระทํา
ภายใตการกํากับดูแลและกรอบนโยบายท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลกําหนดไว 

 
มาตรา ๖๐/๑๔๔ ใหมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชา

พนักงานสวนตําบลและลูกจางองคการบริหารสวนตําบลรองจากนายกองคการบริหารสวนตําบล
และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาํขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย
และมีอํานาจหนาท่ีอื่นตามท่ีมีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบล
มอบหมาย 

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

มาตรา ๙๒ 
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

                                                 
๔๔ มาตรา ๖๐/๑ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

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

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

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

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔๘ มาตรา ๖๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (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 
 

(๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีจํานวนไมนอยกวา
สามในส่ีของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียงเห็นวานายกองคการบริหารสวนตําบลไม
สมควรดํารงตําแหนงตอไปตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

เม่ือมีขอสงสัยเกี่ยวกับความเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลส้ิงสุดลงตาม 
(๔) หรอื (๕) ใหนายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของนายอําเภอใหเปนที่สุด 

ในระหวางที่ไมมีนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลปฏิบัติหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบลเทาที่จําเปนไดเปนการชั่วคราวจนถึงวัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล 

 
มาตรา ๖๔/๑๔๙  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเม่ือ 
(๑) นายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนง 
(๒) นายกองคการบริหารสวนตําบลมีคําส่ังใหพนจากตําแหนง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายกองคการบรหิารสวนตําบล 
(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

บริหารสวนตําบลและเลขานุการนายกองคการสวนตําบลดวยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๖๔/๒๕๐  นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน

ตําบล และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ตองไมกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 

(๑) ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อื่นใดในสวนราชการ หนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ เวนแตตําแหนงที่ดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

                                                 
๔๙ มาตรา ๖๔/๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล     

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕๐ มาตรา ๖๔/๒ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(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 
 

(๒) รับเงินหรือประโยชนใดๆ เปนพิเศษจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ นอกเหนือไปจากที่สวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลใน
ธุรกิจการงานตามปกต ิ

(๓) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่องคการบริหาร
สวนตําบลนั้นเปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้นหรือที่
องคการบริหารสวนตําบลนั้นจะกระทํา 

บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่งไดรับเบี้ย
หวัด บําเหน็จบํานาญ หรือเงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษะเดียวกันและมิใหใช
บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนคาเบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใด
เนื่องจากการดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแทนราษฏร วุฒิสภา สภาองคการบริหาร
สวนตําบล หรือสภาทองถ่ินอ่ืน หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนโดยตําแหนง 

 
มาตรา ๖๕๕๑  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้ใหสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล และพนักงานสวนตําบล เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล และพนักงานสวนตําบลซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้ง มี
อํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไดตามระเบียบและวิธีการท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

เมื่อไดชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการ
เปรียบเทียบใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
สวนท่ี ๓ 

อํานาจหนาท่ีขององคการบรหิารสวนตําบล 
   

มาตรา ๖๖  องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังใน
ดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 
มาตรา ๖๗  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีตอง

ทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปน้ี 
(๑) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 

                                                 
๕๑ มาตรา ๖๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 



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 
 

(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัด
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

(๓) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
(๔) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๕) สงเสรมิการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(๖) สงเสริมการพฒันาสตร ีเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
(๗) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(๘)๕๒ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดี

ของทองถ่ิน 
(๙)๕๓ ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ

บุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร 
 
มาตรา ๖๘  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํา

กิจการในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 
(๓) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
(๔) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและ

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

                                                 
๕๒ มาตรา ๖๗ (๘) แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕๓ มาตรา ๖๗ (๙) เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕๔ มาตรา ๖๘ (๑๒) เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



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 
 

มาตรา ๖๙  อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา ๖๖ มาตรา 
๖๗ และมาตรา ๖๘ นั้น ไมเปนการตัดอํานาจหนาท่ีของกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการหรือ
หนวยงานของรัฐ ในอันที่จะดําเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชนของประชาชนในตําบล แตตองแจง
ใหองคการบริหารสวนตําบลทราบลวงหนาตามสมควรในกรณีนี้หากองคการบริหารสวนตําบลมี
ความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการดังกลาว ใหกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการ หรอื
หนวยงานของรัฐ นําความเห็นขององคการบริหารสวนตําบลไปประกอบการพิจารณาดําเนิน
กิจการนั้นดวย 

 
มาตรา ๖๙/๑๕๖  การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล

ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และให
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพฒันาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํา
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร ท้ังน้ี ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑ และวิธีการ
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา ๗๐  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหองคการ

บริหารสวนตําบลมีสิทธิไดรับทราบขอมูลและขาวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนิน
กิจการของทางราชการในตําบล เวนแตขอมูลหรือขาวสารที่ทางราชการถือวาเปนความลับเกี่ยวกับ
การรักษาความมั่นคงแหงชาติ 

 
มาตรา ๗๑๕๗  องคการบริหารสวนตําบลอาจออกขอบัญญัติองคการบริหารสวน

ตําบลเพื่อใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลไดเทาที่ไมขัดหรือแยงตอกฎหมายเพื่อ
ปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติ
ใหองคการบริหารสวนตําบลออกขอบัญญัติหรือใหมีอํานาจออกขอบัญญัต ิในการนี้จะกําหนด
คาธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผูฝาฝนดวยก็ได แตมิใหกําหนดโทษปรับเกิน
หนึ่งพันบาท เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น 

                                                                                                                                            
๕๕ มาตรา ๖๘ (๑๓) เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕๖ มาตรา ๖๙/๑ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕๗ มาตรา ๗๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล        

(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 
 

รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลจะเสนอไดก็แตโดยนายกองคการบริหาร
สวนตําบลหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือราษฎรในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น 

เม่ือสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายอําเภอใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่งแลว ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลลงชื่อและประกาศ
เปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตอไป 

ในกรณีที่นายอําเภอไมเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
ใด ใหสงคืนสภาองคการบริหารสวนตําบลภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีนายอําเภอไดรับราง
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดังกลาวเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาทบทวน
รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนั้นใหม หากนายอําเภอไมสงรางขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลคืนสภาองคการบริหารสวนตําบลภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีนายอําเภอไดรับราง
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดังกลาว ใหถือวานายอําเภอเห็นชอบกับรางขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลนั้น 

เมื่อสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาทบทวนรางขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลตามวรรคส่ีแลว มีมติยืนยันตามรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเดิมดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมดเทาท่ีมีอยู ให
นายกองคการบริหารสวนตําบลลงชื่อและประกาศเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไดโดย
ไมตองขอความเห็นชอบจากนายอําเภอ แตถาสภาองคการบริหารสวนตําบลไมยืนยันภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคืนจากนายอําเภอหรือยืนยัน
ดวยคะแนนเสียงนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมด
เทาท่ีมีอยู ใหรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนั้นเปนอันตกไป 

 
มาตรา ๗๒๕๘  การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยการนั้น 
เพื่อประโยชนแกกิจการขององคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบล

อาจขอใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรอื
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ไปดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติกิจการขององคการบริหารสวน
ตําบลเปนการชั่วคราวไดโดยไมขาดจากตนสังกัดเดิม ทั้งนี ้ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจ
อนุญาตไดตามความจําเปน และในกรณีที่เปนขาราชการซ่ึงไมอยูในอํานาจของผูวาราชการจังหวัด 
ใหกระทรวงมหาดไทยทําความตกลงกับหนวยงานตนสังกัดกอนแตงตั้ง 

มาตรา ๗๓  องคการบริหารสวนตําบลอาจทํากิจการนอกเขตองคการบริหาร
สวนตําบล หรือรวมกับสภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรอื
                                                 

๕๘ มาตรา ๗๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล        
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 



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 
 

หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น เพื่อกระทํากิจการรวมกันได  ท้ังน้ี เมื่อไดรับความ
ยินยอมจากสภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรอืหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ และกิจการนั้นเปนกิจการที่จําเปนตองทําและเปนการ
เกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของตน 

 
สวนท่ี ๔ 

รายไดและรายจายขององคการบริหารสวนตําบล 
   

 
มาตรา ๗๔๕๙  ภาษีบํารงุทองท่ี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย อากรการฆา

สัตวและคาธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชนอื่นอันเกิดจากการฆาสัตว ท้ังน้ี ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลใดเมื่อไดมีการจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้นแลวใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลนัน้ 

ในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินขององคการบริหารสวน
ตําบลตามวรรคหนึ่ง ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับอํานาจและ
หนาที่ของนายกเทศมนตรีตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่และกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น  ทั้งนี ้องคการบริหารสวนตําบลอาจมอบ
อํานาจและหนาท่ีดังกลาวใหหนวยงานอื่นของรัฐดําเนินการแทนก็ได และใหหักคาใชจายไดตามท่ี
กําหนดในมาตรา ๘๑๖๐ 

 
มาตรา ๗๕  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อนท่ีจัดเก็บไดในจังหวัดใด 

ใหจัดสรรใหแกองคการบริหารสวนตําบลตามหลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวย
การนั้น 

 
มาตรา ๗๖๖๑ องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจออกขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนตําบลเพื่อเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไมเกินรอยละสิบของภาษีอากรและ
คาธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท ดังตอไปนี้ 

                                                 
๕๙ มาตรา ๗๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และวรรคสอง แกไขโดยพระราชบัญญติัสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๖๐ มาตรา ๗๔ วรรคสอง แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๖๑ มาตรา ๗๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
(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 
 

(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลกฎหมายรัษฎากรซึ่งสถานประกอบการตั้งอยู
ในองคการบริหารสวนตําบล 

(๒) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุราซึ่งรานขายสุรา
ตั้งอยูในองคการบริหารสวนตําบล 

(๓) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน
ซึ่งสถานที่เลนการพนันอยูในองคการบริหารสวนตําบล 

การเสียภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี ้เศษของหน่ึงบาทใหปดท้ิง 
ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี ้ใหถือเปนภาษีอากรและคาธรรมเนียม

ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๗๗๖๒  รายไดจากคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล เงินอากร

ประทานบัตรใบอนุญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมายวาดวยการประมง คาภาคหลวง และ
คาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม และคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินที่เก็บในองคการบริหารสวนตําบลใด ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวน
ตําบลนั้น 

 
มาตรา ๗๘  คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแร และคาภาคหลวง

ปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม ท้ังน้ี ในองคการบริหารสวนตําบลใดเมื่อไดมีการ
จัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้นแลว ใหจัดสรรใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้นตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗๙  เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติในองคการบริหาร

สวนตําบลใด ใหแบงใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๘๐๖๓ องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจออกขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนตําบลเพื่อเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม โดยใหกําหนดเปนอัตราภาษีมูลคาเพิ่มเพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียก
เก็บตามประมวลรัษฎากรดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละศูนย ให
องคการบริหารสวนตําบลเก็บในอัตรารอยละศูนย 

                                                 
๖๒ มาตรา ๗๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี ๓)     พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖๓ มาตรา ๘๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๔)      

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 
 

(๒) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราอื่น ใหองคการ
บริหารสวนตําบลเก็บหนึ่งในเกาของอัตราภาษีมูลคาเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร 

ภาษีมูลคาเพิ่มที่เก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวล
รัษฎากร 

 
มาตรา ๘๑  องคการบริหารสวนตําบลจะมอบใหกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงมี

หนาที่จัดเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมเพื่อองคการ
บริหารสวนตําบลก็ได  ในกรณีเชนนี้เมื่อไดหักคาใชจายตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแลว ให
กระทรวง ทบวง กรมนั้นสงมอบใหแกองคการบริหารสวนตําบล 

 
มาตรา ๘๒  องคการบริหารสวนตําบลอาจมีรายได ดังตอไปน้ี 
(๑) รายไดจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
(๒) รายไดจากสาธารณูปโภคขององคการบริหารสวนตําบล 
(๓) รายไดจากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชยขององคการบริหารสวนตําบล 
(๔)  คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนดไว 
(๕) เงินและทรัพยสินอ่ืนท่ีมีผูอุทิศให 
(๖) รายไดอื่นตามที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให 
(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๘) รายไดอื่นตามที่จะมีกฎหมายกําหนดใหเปนขององคการบริหารสวนตําบล 
 
มาตรา ๘๓  องคการบริหารสวนตําบลอาจกูเงินจากกระทรวง ทบวง กรม 

องคการ หรือนิติบุคคลตาง ๆ ได เมื่อไดรับอนุญาตจากสภาองคการบริหารสวนตําบล 
การกูเงินตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
 
มาตรา ๘๔  รายไดขององคการบริหารสวนตําบล ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษี

โดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 
 
มาตรา ๘๕  องคการบริหารสวนตําบลอาจมีรายจาย ดังตอไปนี ้
(๑) เงินเดือน 
(๒) คาจาง 
(๓) เงินคาตอบแทนอื่น ๆ 
(๔) คาใชสอย 
(๕) คาวัสดุ 
(๖) คาครุภัณฑ 
(๗) คาท่ีดิน สิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่น ๆ 



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 
 

(๘) คาสาธารณูปโภค 
(๙) เงินอุดหนุนหนวยงานอื่น 
(๑๐) รายจายอื่นใดตามขอผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของ

กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว 
 
มาตรา ๘๖๖๔  เงินคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา ๘๗๖๕  งบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพิ่มเติมของ

องคการบริหารสวนตําบล ใหจัดทําเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลและจะเสนอไดก็แต
โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ถาในระหวางปงบประมาณใดรายจายซึ่งกําหนดไวในงบประมาณไมพอใชจาย
ประจําปนั้นหรือมีความจําเปนตองตั้งรายจายขึ้นใหมระหวางปงบประมาณ ใหจัดทําขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

เมื่อสภาองคการบริหารสวนตําบลเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปหรือรางขอบญัญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมแลว ใหเสนอนายอําเภอเพื่อขอ
อนุมัติ และใหนายอําเภอพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับรางขอบัญญัติ
ดังกลาว 

ถานายอําเภอไมอนุมัติตองแจงเหตุผลและสงคืนใหสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เพื่อพิจารณาทบทวนรางขอบัญญัตินั้นใหม หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวนายอําเภอ
พิจารณาไมแลวเสร็จ ใหถือวานายอําเภออนุมัติรางขอบัญญัติดังกลาว 

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

                                                 
๖๔ มาตรา ๘๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖๕ มาตรา ๘๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล(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 
 

ในการพิจารณารางขอบัญญตัิงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม สภาองคการบริหารสวนตําบลตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัตินั้น เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ถาสภาองคการบริหารสวน
ตําบลพิจารณาไมแลวเสรจ็ ใหถือวาสภาองคการบริหารสวนตําบลใหความเห็นชอบตามที่นายก
องคการบริหารสวนตําบลเสนอและใหดําเนินการตามวรรคสามตอไป 

ถาขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปออกไมทันปงบประมาณใหม ใหใช
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในปงบประมาณที่แลวไปพลางกอน 

ในการพิจารณารางขอบัญญตัิงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการ
หรือจํานวนในรายการมิได แตอาจแปรญัตติไดในทางลดหรือตัดทอนรายจาย ซึ่งมิไดเปนรายจาย
ท่ีเปนเงินสงใชตนเงินกู ดอกเบี้ยเงินกู หรือเงินท่ีกําหนดใหจายตามกฎหมาย และในการพิจารณา
ของสภาองคการบริหารสวนตําบล การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทําดวยประการใดๆ ท่ีมี
ผลใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีสวนไมวาโดยทางตรงหรือโดยออมในการใช
งบประมาณรายจายจะกระทํามิได 

 
มาตรา ๘๗/๑๖๖  ในกรณีที่สภาองคการบริหารสวนตําบลไมรับหลักการแหงราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมให
นายอําเภอตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวยกรรมการจํานวนเจ็ดคน เพื่อพิจารณาหาขอยุติ
ความขัดแยงโดยแกไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระสําคัญที่บัญญัติไวในรางขอบัญญัตินัน้  ท้ังนี ้ให
ยึดถือหลักเกณฑตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ ตลอดจนประโยชนของทองถิ่นและ
ประชาชนเปนสําคัญ 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลซ่ึงสภาองคการบริหารสวนตําบลเสนอจํานวนสามคน และบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอจํานวนสามคนโดยใหตั้ง
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติไมรับหลักการ และใหกรรมการท้ังหก
คนรวมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิไดเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและมิไดเปนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานกรรมการดังกลาวภายในเจ็ดวันนับแตวันที่
กรรมการครบจํานวนหกคน 

ในกรณีที่ไมสามารถเสนอบุคคลที่จะทําหนาที่เปนกรรมการหรือประธาน
กรรมการไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไมปฏิบัติ
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหนายอําเภอตั้งบุคคลซึ่งมิไดเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล 
                                                 

๖๖ มาตรา ๘๗/๑ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   
(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 
 

รองนายกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและมิไดเปน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทําหนาที่กรรมการหรือประธานกรรมการดังกลาวใหครบ
ตามจํานวน 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณารางขอบัญญัติใหแลวเสร็จภายในสิบหา
วันนับตั้งแตวันท่ีไดแตงตั้งประธานกรรมการในคราวแรกแลวรายงานตอนายอําเภอ ในกรณีท่ี
คณะกรรมการไมสามารถพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหประธานกรรมการ
รวบรวมผลการพิจารณาแลววินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็วแลวรายงานตอนายอําเภอ 

ใหนายอําเภอสงรางขอบัญญัติท่ีผานการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธาน
กรรมการในวรรคส่ีใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโดยเร็ว แลวใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบลเสนอรางขอบัญญัติดังกลาวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา ๘๗ ภายในเจ็ดวัน
นับแตวันท่ีไดรับรางขอบัญญัติจากนายอําเภอ หากนายองคการบริหารสวนตําบลไมเสนอราง
ขอบัญญัตินั้นตอสภาองคการบริหารสวนตําบลภายในเวลาที่กําหนด ใหนายอําเภอรายงานตอผูวา
ราชการจังหวัดเพื่อสั่งใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนง 

 
มาตรา ๘๗/๒๖๗  ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณารางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคหา ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับราง
ขอบัญญัติจากนายกองคการบริหารสวนตําบล หากสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาไมแลว
เสร็จภายในกําหนด หรือมีมติไมเห็นชอบใหตราขอบัญญัตินั้น ใหรางขอบัญญัตินั้นตกไปและใหใช
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายในปงบประมาณปที่แลวไปพลางกอน ในกรณีเชนวานี้ใหนายอําเภอ
เสนอผูวาราชการจังหวัดใหมีคําสั่งยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 

 
มาตรา ๘๘  ระเบียบวาดวยการคลัง การงบประมาณ การโอนการจัดการ

ทรัพยสิน การซื้อ การจาง คาตอบแทน และคาจาง ใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานอื่น ๆ ขององคการ

บริหารสวนตําบลใหองคการบริหารสวนตําบลตองปฏิบัติดวยก็ได 
ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหคํานึงถึงความเปนอิสระความ

คลองตัวและความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลดวย 
 
มาตรา ๘๙  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๗ มาใชบังคับกับการตรวจสอบการคลัง

การบัญช ีหรือการเงินอื่น ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลโดยอนุโลม 
 
 

                                                 
๖๗ มาตรา ๘๗/๒ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(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 
 

สวนท่ี ๕ 
การกํากับดูแลองคการบริหารสวนตําบล 

   
 

มาตรา ๙๐๖๘  ใหนายอําเภอมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัตหินาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของทางราชการ 

ในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ีของนายอําเภอตามวรรคหนึ่ง ใหนายอําเภอมี
อํานาจเรียกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และ
ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลมาชี้แจงหรือสอบสวน ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสาร
ใดๆ จากองคการบริหารสวนตําบลมาตรวจสอบก็ได 

เม่ือนายอําเภอเห็นวานายกองคการบริหารสวนตําบลผูใดปฏิบัติการในทางท่ีอาจ
เปนการเสียหายแกองคการบริหารสวนตําบลหรือเสียหายแกราชการและนายอําเภอไดชี้แจง
แนะนําตักเตือนแลวไมปฏิบัติตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเรงดวนที่จะรอชามิไดใหนายอําเภอ
มีอํานาจออกคําสั่งระงับการปฏิบัติราชการของนายกองคการบริหารสวนตําบลไวตามที่เห็นสมควร
ได แลวใหรีบรายงานผูวาราชการจังหวัดทราบภายในสิบหาวันเพื่อใหผูวาราชการจังหวัดวินิจฉัย
สั่งการตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว 

การกระทําของนายกองคการบริหารสวนตําบลที่ฝาฝนคําสั่งของนายอําเภอหรือ
ผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณีตามวรรคสาม ไมมีผลผูกพันองคการบริหารสวนตําบล 

 
มาตรา ๙๑๖๙  เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม นายอําเภอจะรายงานเสนอความเห็นตอผูวาราชการ
จังหวัดเพื่อยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลก็ได 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้ผูวา
ราชการจังหวัดมีอํานาจยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลและใหแสดงเหตุผลไวในคําส่ังดวย 

เมื่อมีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือถือวามีการยุบสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ตามพระราชบัญญัตินี ้ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลขึ้นใหม
ภายในส่ีสิบหาวัน 

 
มาตรา ๙๒๗๐  หากปรากฏวานายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ

บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือรองประธานสภาองคการบริหาร

                                                 
๖๘ มาตรา ๙๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖๙ มาตรา ๙๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล          

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



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 
 

สวนตําบล กระทําการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม
ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาท่ี ใหนายอําเภอดําเนินการสอบสวนโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีผลการสอบสวนปรากฏวานายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล มีพฤติการณตามวรรคหนึ่งจริง ใหนายอําเภอเสนอใหผูวาราชการจงัหวัดส่ังให
บุคคลดังกลาวพนจากตําแหนง  ท้ังน้ี ผูวาราชการจังหวัดอาจดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมดวยก็ได 
คําสั่งของผูวาราชการจังหวัดใหเปนที่สุด 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๙๓  ใหถือวาบรรดากรรมการสภาตําบลผูทรงคุณวุฒิตามประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูกอนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เฉพาะที่อยูในเขตตําบลตามพระราชบัญญัตินี้เปนสมาชิกสภาตําบลซึ่ง
ไดรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะพนจากตําแหนงตามวาระตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๒ 
ของพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๙๔  บรรดาบทกฎหมายใดท่ีอางถึงกรรมการสภาตําบลผูทรงคุณวุฒิให

หมายถึงสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๙๕  สภาตําบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ใด มีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกันสาม
ปกอนวันที่พระราชบัญญัตนิีป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาเฉลี่ยไมต่ํากวาปละหนึ่งแสนหาหมื่น
บาท ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัตินี ้
ท้ังน้ี ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อสภาตําบลที่จะจัดตั้งเปนองคการบริหาร
สวนตําบลตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

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

๗๐ มาตรา ๙๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล        
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 



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 
 

เมื่อจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่งแลว ใหโอนบรรดาสิทธิใน
งบประมาณหรือเงินอุดหนุน ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี ้และเจาหนาท่ีของสภาตําบลตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไปเปนขององคการ
บริหารสวนตําบลที่จัดตั้งขึ้นนั้น 

ในวาระเริ่มแรกเปนเวลาสี่ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินีใ้ชบังคับมิใหนําความใน
มาตรา ๕๘ วรรคสอง มาใชบังคับกับองคการบริหารสวนตําบลที่จัดตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่งหรือตาม
พระราชบัญญัตินี ้และใหกํานันเปนประธานกรรมการบรหิารโดยตําแหนง 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
      บัญญัติ บรรทัดฐาน 
       รองนายกรัฐมนตรี 

 



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 
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยท่ีสภาตําบลซ่ึงจัดต้ังข้ึน
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไมมีฐานะเปนนิติ
บุคคลทําใหการบริหารงานไมสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ขาดความคลองตัวในการ
บริหารงาน สมควรปรับปรุงฐานะของสภาตําบลและการบริหารงานของสภาตําบลเสียใหมให
สามารถรองรับการกระจายอาํนาจไปสูประชาชนไดมากย่ิงขึ้น รวมท้ังใหมีการยกฐานะสภาตําบล
ซึ่งมีรายไดตามเกณฑที่กําหนดขึ้นเปนองคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนราชการสวนทองถิ่นได จึง
จําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี ้

 
อัมพิกา/แกไข 
๖/๒/๔๕ 

A+B (C) 
 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘๗๑ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยท่ีบทบัญญัติเก่ียวกับ
คุณสมบัติในเรื่องอายุของผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบล และของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ไม
สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ สมควรแกไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติในเรื่องดังกลาวตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ ใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้

 
อัมพิกา/แกไข 
๖/๒/๔๕ 
B+A 

 
 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒๗๒ 
 
มาตรา ๒๒  ในวาระเริ่มแรกเปนเวลาสี่ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มิ

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) เฉพาะลักษณะตองหามตามมาตรา ๙ (๖) แหง

                                                 
๗๑ รก.๒๕๓๘/๔๘ก/๑/๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ 
๗๒ รก.๒๕๔๒/๔๐ก/๑/๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 



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 
 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี ้มาใชบังคับกับผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล และถาผูดํารงตําแหนงตามมาตรา ๙ (๖) ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ก็ใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๙ (๖) นับแตวันเลือกตั้ง 

 
มาตรา ๒๓  บรรดาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและกรรมการบริหาร

ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่งวางลงไม
วาดวยเหตุใดก็ตาม ไมตองดําเนินการเลือกตั้งขึ้นแทนตําแหนงที่วางและใหสภาองคการบริหาร
สวนตําบลประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู 

ในกรณีที่สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซึ่งวางลงตามวรรคสอง และเปน
ประธานกรรมการบริหารหรอืกรรมการบริหารดวย ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลที่มีอยูเปนประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหาร แลวแต
กรณี ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวางลง 

ใหประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารซ่ึงไดรับการเลือกขึ้นแทนนั้น
ดํารงตําแหนงไดเทาวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

 
มาตรา ๒๔  ในกรณีที่สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนสมาชิกโดย

ตําแหนงพนจากสมาชิกภาพไปกอนวันที่พระราชบัญญัตนิี้ใชบังคับ ใหถือวาสภาองคการบริหาร
สวนตําบลประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู และบรรดากิจการท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบล
ดังกลาวไดกระทําไปในอํานาจหนาท่ีกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหมีผลใชบังคับได 

 
มาตรา ๒๕  ในระหวางท่ีไมมีกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ิน

หรือผูบริหารทองถิ่น ใหนํากฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมาใชบังคับกับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโดยอนุโลม ท้ังน้ี ใหอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการ
จังหวัดตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เปนอํานาจหนาท่ีของนายอําเภอและ
ยกเวนไมตองเรียกเก็บเงินประกันการสมัคร 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา ๔๕ ใหถือเขต
หมูบานแตละหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลเปนเขตเลือกตั้ง 

ใบสมัครและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา ๒๖  องคการบริหารสวนตําบลใดมีเหตุจะตองยุบและรวมกับองคการ

บริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตามมาตรา ๔๑ จัตวา แหง



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 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหดําเนินการตามมาตรา ๔๑ จัตวา ดังกลาว
ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินีใ้ชบังคับ 

 
มาตรา ๒๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญัติ

นี ้
 

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยไดวางหลักการจัดองคกรปกครองทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการปกครองตนเอง
ยิ่งขึ้นและใหสอดคลองกับเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น สมควรจัดระเบียบบริหารราชการ
ทองถิ่นระบบองคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบรหิารสวน
ตําบลใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี ้

 
อัมพิกา/แกไข 
๖/๒/๔๕ 

A+B (C) 
 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖๗๓ 
 

มาตรา ๓๑ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและรองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ อยูในตําแหนง
ตอไปจนกวาจะครบอายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวน
ตําบล 

 
มาตรา ๓๒ ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลและ

กรรมการบริหารองคการบรหิารสวนตําบลซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ยังอยูในตําแหนงตอไปและใหถือวาประธานกรรมการบรหิารองคการบริหารสวนตําบลเปนนายก
องคการบริหารสวนตําบลและกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัตินี ้

บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคําสั่ง
ใดท่ีไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบรหิาร ประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล หรือกรรมการบริหาร ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคําสั่งนั้นอางถึงคณะผูบริหาร นายกองคการบริหาร
                                                 

๗๓ รก ๒๕๔๖/๕๕ ก/-/๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนตําบลหรือรองนายกองคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัตินี้ ท้ังน้ี เทาท่ีไมขัดหรือแยง
กับบทบัญญัติแหงพระราชบญัญัตินี ้
 

มาตรา ๓๓ บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศ 
หรือคําสั่งใดที่อางถึงขอบังคับตําบล ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคําสั่งนั้นอางถึงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติ
นี ้ท้ังน้ี เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบญัญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

 
หมายเหตุ:- เหตุผลเนื่องจากในปจจุบันบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการ
องคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
๒๕๓๗  มีเนื้อหาสาระที่ไมสอดคลองและไมเปนไปในแนวทางเดียวกันกับการจัดระเบยีบบริหาร
ราชการขององคการปกครองสวนทองถิ่นอื่น โดยแมวาสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลจะ
เปนหนวยการปกครองพื้นฐานที่มีลักษณะเฉพาะอันเปนการแตกตางจากองคการปกครองสวน
ทองถิ่นอื่นก็ตาม แตบทบัญญัติบางประการก็ควรจะมีลักษณะที่เหมือนกัน เชน คุณสมบัติผูมีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง ระยะเวลาการเลือกตั้ง การขาดคุณสมบัติ การประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบล การบริหาร และการกาํกับดูแล เปนตน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 
 
ทรงยศ / สราวุฒ ิจัดทํา 
๑๐ มีนาคม ๒๕๔๖ 
 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖๗๔ 
 
มาตรา ๓๗  บรรดาสมาชิกสภาตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

และคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบอายุของสภาตําบลหรือสภาองคการบริหารสวนตําบล 
หรือมีการยุบสภา 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๔๔ มาตรา 
๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๗ ทวิ มาตรา ๔๗ ตร ีชื่อของสวนที่ ๒ ในหมวด ๒ มาตรา ๕๘มาตรา 
๕๘/๑ มาตรา ๕๘/๒ มาตรา ๕๘/๓ มาตรา ๕๘/๔ มาตรา ๕๘/๕ มาตรา ๕๘/๖ มาตรา ๕๘/๗ 
มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๔/๑ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๔ มาตรา ๘๖ มาตรา 
๘๗ มาตรา ๘๗/๑ มาตรา ๘๗/๒ และมาตรา ๙๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช
                                                 

๗๔ รก.๒๕๔๖/๑๒๔ก/๑๖/๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บังคับจนกวาจะครบอายุของสภาตําบล สภาองคการบริหารสวนตําบล หรือมีการยุบสภา และมี
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของสภาตําบลหรือองคการบรหิารสวนตําบลนั้น หลังจากวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหนําบทบัญญัติเดิมกอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับแทนในระหวางเวลาดังกลาว 

 
มาตรา ๓๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี ้
 
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากเปนการสมควร
กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ประกอบกับ
บทบัญญัติบางมาตราในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ยัง
ไมสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน และไม
เหมาะสมกับการบริหารงานของสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหการบริหารงาน
ของสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึง
จําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี ้

 
 

 
 
 
 
 


