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พระราชบัญญัติ 
สภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให-ไว- ณ วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
เป3นป4ที่ ๔๙ ในรัชกาลป7จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล-าฯ 

ให-ประกาศว�า 
 
โดยท่ีเป3นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว�าด-วยการจัดระเบียบบริหารของตําบล 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล-าฯ ให-ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว-โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต�อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว�า “พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหาร

ส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให-ใช-บังคับเม่ือพ-นกําหนดเก-าสิบวันนับแต�วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป3นต-นไป 
 
มาตรา ๓  ให-ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๕ 
บรรดากฎหมาย กฎ และข-อบังคับอ่ืนในส�วนท่ีมีบัญญัติไว-แล-วในพระราชบัญญัติน้ี 

หรือซึ่งขัดหรือแย-งกับบทแห�งพระราชบัญญัติน้ี ให-ใช-พระราชบัญญัติน้ีแทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“หน�วยการบริหารราชการส�วนท-องถ่ิน” หมายความว�า เทศบาล สุขาภิบาลและ

ราชการส�วนท-องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ังข้ึน แต�ไม�รวมถึงองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผู-เป3นหัวหน-าประจําก่ิงอําเภอด-วย 
“ตําบล” หมายความว�า ตําบลตามกฎหมายว�าด-วยลักษณะปกครองท-องท่ีท่ีอยู�นอก

เขตหน�วยการบริหารราชการส�วนท-องถ่ิน และในกรณีท่ีตําบลใดมีพ้ืนท่ีอยู�ท้ังในและนอกเขตหน�วย
การบริหารราชการส�วนท-องถ่ิน ให-หมายความถึงเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีอยู�นอกเขตหน�วยการบริหารราชการ
ส�วนท-องถ่ิน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๑/ตอนท่ี ๕๓ ก/หน-า ๑๑/๒ ธันวาคม ๒๕๓๗ 
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“คณะผู-บริหาร”๒ (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕  ให-รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

และให-มีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข-อบังคับ ประกาศ และแต�งต้ังเจ-าหน-าท่ีเพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวง ระเบียบ ข-อบังคับ หรือประกาศท่ีมีผลเป3นการท่ัวไปเม่ือได-ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล-ว ให-ใช-บังคับได- 

 
หมวด ๑ 
สภาตําบล 

   
 

มาตรา ๖  ในตําบลหน่ึงให-มีสภาตําบลสภาหน่ึงมีอํานาจหน-าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี 
ให-สภาตําบลมีฐานะเป3นนิติบุคคล 
 

ส�วนท่ี ๑ 
สมาชิกสภาตําบล 
   

 
มาตรา ๗  สภาตําบลประกอบด-วยสมาชิกโดยตําแหน�งได-แก� กํานัน ผู-ใหญ�บ-านของ

ทุกหมู�บ-านในตําบล และแพทย�ประจําตําบล และสมาชิกซึ่งได-รับเลือกต้ังจากราษฎรในแต�ละหมู�บ-าน
ในตําบลน้ันเป3นสมาชิกสภาตําบลหมู�บ-านละหน่ึงคน 

 
มาตรา ๘๓  ผู-มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาตําบลซึ่งได-รับเลือกต้ังต-องมีคุณสมบัติและ

ไม�มีลักษณะต-องห-ามเช�นเดียวกับผู-มีสิทธิเลือกต้ังตามกฎหมายว�าด-วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท-องถ่ิน
หรือผู-บริหารท-องถ่ิน 

 
มาตรา ๙๔  ผู-มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป3นสมาชิกสภาตําบลซึ่งได-รับเลือกต้ังต-องมี

คุณสมบัติและไม�มีลักษณะต-องห-าม ดังต�อไปน้ี 
(๑) มีช่ือในทะเบียนบ-านตามกฎหมายว�าด-วยการทะเบียนราษฎรในหมู�บ-านของ

ตําบลท่ีสมัครรับเลือกต้ังเป3นเวลาติดต�อกันไม�น-อยกว�าหน่ึงป4จนถึงวันรับสมัครเลือกต้ัง 

                                                 
๒ มาตรา ๔ นิยามคําว�า “คณะผู-บริหาร” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การ

บริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓ มาตรา ๘ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔ มาตรา ๙ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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(๒) ไม�เป3นผู-มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ-นจากตําแหน�งสมาชิกสภาตําบล สมาชิก
สภาท-องถ่ิน คณะผู-บริหารท-องถ่ินหรือผู-บริหารท-องถ่ิน รองผู-บริหารท-องถ่ิน หรือท่ีปรึกษาหรือ
เลขานุการของผู-บริหารท-องถ่ิน เพราะเหตุท่ีมีส�วนได-เสียไม�ว�าทางตรงหรือทางอ-อมในสัญญาหรือ
กิจการท่ีกระทํากับสภาตําบลหรือองค�กรปกครองส�วนท-องถ่ินยังไม�ถึงห-าป4นับถึงวันรับสมัครเลือกต้ัง 

(๓) มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต-องห-ามประการอ่ืนเช�นเดียวกับผู-มีสิทธิสมัครรับ
เลือกต้ังตามกฎหมายว�าด-วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท-องถ่ินหรือผู-บริหารท-องถ่ิน 

 
มาตรา ๑๐  ให-นายอําเภอจัดให-มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาตําบลซึ่งได-รับเลือกต้ังตาม

หลักเกณฑ�และวิธีการท่ีกําหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
 
มาตรา ๑๑  สมาชิกสภาตําบลซึ่งได-รับเลือกต้ังมีวาระอยู�ในตําแหน�งคราวละสี่ป4นับ

แต�วันเลือกต้ัง 
ในกรณีท่ีสมาชิกสภาตําบลซึ่งได-รับเลือกต้ังดํารงตําแหน�งครบวาระแล-วแต�ยังมิได-มี

การเลือกต้ังสมาชิกสภาตําบลซึ่งได-รับเลือกต้ังข้ึนใหม� ให-สมาชิกสภาตําบลโดยตําแหน�งปฏิบัติหน-าท่ี
ได-ต�อไป 

 
มาตรา ๑๒  นอกจากการพ-นจากตําแหน�งตามวาระ สมาชิกสภาตําบลซึ่งได-รับ

เลือกต้ังพ-นจากตําแหน�งด-วยเหตุใดเหตุหน่ึง ดังต�อไปน้ี 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกต�อนายอําเภอ ในกรณีเช�นน้ีให-ถือว�าพ-นจาก

ตําแหน�งนับแต�วันลาออก 
(๓) มีการยุบสภาตําบล 
(๔)๕ เป3นผู-มีส�วนได-เสียไม�ว�าทางตรงหรือทางอ-อมในสัญญากับสภาตําบลท่ีตนดํารง

ตําแหน�งหรือในกิจการท่ีกระทําให-แก�สภาตําบลน้ัน 
(๕) สภาตําบลมีมติให-พ-นจากตําแหน�งโดยเห็นว�ามีความประพฤติในทางท่ีจะนํามา

ซึ่งความเสื่อมเสียประโยชน�ของตําบล มติดังกล�าวต-องมีคะแนนเสียงไม�น-อยกว�าสองในสามของจํานวน
สมาชิกสภาตําบลท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู� 

(๖) นายอําเภอสั่งให-พ-นจากตําแหน�ง เม่ือได-สอบสวนแล-วปรากฏว�าเป3นผู-ขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต-องห-ามอย�างใดอย�างหน่ึงตามมาตรา ๙ หรือมิได-อยู�ประจําในหมู�บ-านท่ีได-รับ
เลือกต้ังเป3นเวลาติดต�อกันเกินหกเดือน หรือขาดการประชุมสภาตําบลติดต�อกันสามคร้ังโดยไม�มี
เหตุผลอันสมควร 

(๗) ผู-ว�าราชการจังหวัดสั่งให-พ-นจากตําแหน�ง เม่ือได-สอบสวนแล-วปรากฏว�า
บกพร�องในทางความประพฤติ 

วรรคสอง๖ (ยกเลิก) 
                                                 

๕ มาตรา ๑๒ (๔) แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๖ มาตรา ๑๒ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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มาตรา ๑๓๗  เม่ือตําแหน�งสมาชิกสภาตําบลซึ่งได-รับเลือกต้ังว�างลงเพราะครบวาระ

การดํารงตําแหน�ง ให-มีการเลือกต้ังภายในสี่สิบห-าวันนับแต�วันท่ีครบวาระ 
 
มาตรา ๑๔๘  เม่ือตําแหน�งสมาชิกสภาตําบลซึ่งได-รับเลือกต้ังว�างลงเพราะเหตุอ่ืนใด

นอกจากครบวาระ ให-มีการเลือกต้ังแทนตําแหน�งท่ีว�างภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีตําแหน�งน้ันว�างลง 
เว-นแต�วาระการดํารงตําแหน�งท่ีเหลืออยู�ไม�ถึงหน่ึงร-อยแปดสิบวันให-สภาตําบลประกอบด-วยสมาชิก
เท�าท่ีมีอยู� 

สมาชิกสภาตําบลผู-ซึ่งได-รับเลือกต้ังแทนน้ันให-อยู�ในตําแหน�งได-เพียงเท�าวาระท่ี
เหลืออยู�ของผู-ซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๑๕  เม่ือมีการยุบและรวมเขตหมู�บ-านตามกฎหมายว�าด-วยลักษณะปกครอง

ท-องท่ี ให-สมาชิกสภาตําบลซึ่งได-รับเลือกต้ังของหมู�บ-านเดิมท่ีถูกยุบหรือถูกรวมยังคงเป3นสมาชิกสภา
ตําบลซึ่งได-รับเลือกต้ังอยู�ต�อไปจนกว�าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒ 

เม่ือมีการแยกพ้ืนท่ีบางส�วนของหมู�บ-านใดข้ึนเป3นหมู�บ-านใหม� ให-สมาชิกสภาตําบล
ซึ่งได-รับเลือกต้ังของหมู�บ-านเดิมยังคงเป3นสมาชิกสภาตําบลซึ่งได-รับเลือกต้ังอยู�ต�อไป โดยให-สมาชิก
สภาตําบลท่ีมีภูมิลําเนาอยู�ในหมู�บ-านใด เป3นสมาชิกสภาตําบลของหมู�บ-านน้ันจนกว�าสมาชิกภาพจะ
สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒ และให-นายอําเภอจัดให-มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาตําบลซึ่งได-รับเลือกต้ังให-
ครบตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนดท้ังหมู�บ-านเดิมและหมู�บ-านท่ีจัดต้ังข้ึนใหม� เพ่ือเป3นสมาชิกสภา
ตําบลท่ีหมู�บ-านน้ันต้ังอยู�ในเขต ภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีประกาศต้ังหมู�บ-านใหม� และให-ผู-ได-รับ
เลือกต้ังอยู�ในตําแหน�งเท�ากับวาระท่ีเหลืออยู�ของสมาชิกอ่ืนในตําบลน้ัน เว-นแต�วาระการดํารง
ตําแหน�งท่ีเหลืออยู�ไม�ถึงหน่ึงร-อยแปดสิบวันให-สภาตําบลประกอบด-วยสมาชิกเท�าท่ีมีอยู�๙ 

วรรคสาม๑๐ (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๖  สภาตําบลมีกํานันเป3นประธานสภาตําบล และมีรองประธานสภาตําบล

คนหน่ึงซึ่งนายอําเภอแต�งต้ังจากสมาชิกสภาตําบลตามมติของสภาตําบล 
รองประธานสภาตําบลมีวาระการดํารงตําแหน�งคราวละสี่ป4 
รองประธานสภาตําบลพ-นจากตําแหน�งก�อนครบวาระการดํารงตําแหน�งตามวรรค

สอง เม่ือ 

                                                 
๗ มาตรา ๑๓ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๘ มาตรา ๑๔ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๙ มาตรา ๑๕ วรรคสอง แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วน

ตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๐ มาตรา ๑๕ วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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(๑) ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกต�อนายอําเภอ ในกรณีเช�นน้ีให-ถือว�าพ-นจาก
ตําแหน�งนับแต�วันลาออก 

(๒) พ-นจากตําแหน�งสมาชิกสภาตําบลตามมาตรา ๑๒ 
 
มาตรา ๑๗  ประธานสภาตําบลเป3นผู-เรียกประชุมสภาตําบล และมีหน-าท่ีดําเนินการ

ประชุมให-เป3นไปตามข-อบังคับการประชุมท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
รองประธานสภาตําบลมีหน-าท่ีกระทํากิจการแทนประธานสภาตําบลเม่ือ

ประธานสภาตําบลไม�อยู�ในท่ีประชุมหรือไม�อาจปฏิบัติหน-าท่ีได- หรือตามท่ีประธานสภาตําบล
มอบหมาย 

เม่ือประธานสภาตําบลและรองประธานสภาตําบลไม�อยู�ในท่ีประชุมให-สมาชิกสภา
ตําบลท่ีมาประชุมเลือกกันเองเป3นประธานในการประชุมคราวน้ัน 

 
มาตรา ๑๘  ให-มีการประชุมสภาตําบลไม�น-อยกว�าเดือนละหน่ึงคร้ัง การประชุมต-อง

มีสมาชิกสภาตําบลมาประชุมไม�น-อยกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกสภาตําบลท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�จึงจะ
เป3นองค�ประชุม 

การลงมติของท่ีประชุมให-ถือเสียงข-างมาก เว-นแต�ท่ีมีบัญญัติไว-เป3นอย�างอ่ืนใน
พระราชบัญญัติน้ี 

สมาชิกสภาตําบลคนหน่ึงให-มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถ-ามีคะแนนเสียงเท�ากันให-
ประธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป3นเสียงช้ีขาด 

 
มาตรา ๑๙  สภาตําบลมีเลขานุการสภาตําบลคนหน่ึงซึ่งแต�งต้ังจากข-าราชการท่ี

ปฏิบัติงานในตําบลน้ันหรือจากบุคคลอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๘ 
ให-นายอําเภอเป3นผู-แต�งต้ังและถอดถอนเลขานุการสภาตําบลตามมติของสภาตําบล 
 
มาตรา ๒๐  เลขานุการสภาตําบลมีหน-าท่ีรับผิดชอบงานธุรการและการจัดการ

ประชุมและงานอ่ืนใดตามท่ีสภาตําบลมอบหมาย 
 
มาตรา ๒๑  ในการปฏิบัติหน-าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ให-สมาชิกสภาตําบลและ

เลขานุการสภาตําบลเป3นเจ-าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

ส�วนท่ี ๒ 
อํานาจหน-าท่ีของสภาตําบล 

   
 

มาตรา ๒๒  สภาตําบลมีอํานาจหน-าท่ีในการพัฒนาตําบลตามแผนงานโครงการ 
และงบประมาณของสภาตําบล เสนอแนะส�วนราชการในการบริหารราชการและพัฒนาตําบล ปฏิบัติ
หน-าท่ีของคณะกรรมการตําบลตามกฎหมายว�าด-วยลักษณะปกครองท-องท่ี และหน-าท่ีอ่ืนตามท่ี
กฎหมายกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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มาตรา ๒๓  ภายใต-บังคับแห�งกฎหมาย สภาตําบลอาจดําเนินกิจการภายในตําบล 

ดังต�อไปน้ี 
(๑) จัดให-มีนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒) จัดให-มีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก 
(๓) จัดให-มีและรักษาทางระบายนํ้า และรักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า 

ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๔) คุ-มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อม 
(๕) บํารุงและส�งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๖) ส�งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู-สูงอายุ และผู-พิการ 
 
มาตรา ๒๔  กํานัน ผู-ใหญ�บ-าน และแพทย�ประจําตําบลซึ่งปฏิบัติหน-าท่ีตาม

พระราชบัญญัติน้ี ต-องไม�เป3นผู-มีส�วนได-เสียไม�ว�าทางตรงหรือทางอ-อมในสัญญากับสภาตําบลท่ีตน
ดํารงตําแหน�งหรือในกิจการท่ีกระทําให-แก�สภาตําบลน้ัน๑๑ 

ในกรณีท่ีกํานัน ผู-ใหญ�บ-าน หรือแพทย�ประจําตําบลกระทําการฝRาฝSนตามท่ีบัญญัติ
ในวรรคหน่ึง ให-ผู-ว�าราชการจังหวัดสั่งให-บุคคลดังกล�าวออกจากตําแหน�งกํานัน ผู-ใหญ�บ-าน หรือแพทย�
ประจําตําบล แล-วแต�กรณี โดยให-ถือว�าเป3นการให-ออกจากตําแหน�งเพราะบกพร�องในทางความ
ประพฤติหรือความสามารถไม�เหมาะสมกับตําแหน�งตามกฎหมายว�าด-วยลักษณะปกครองท-องท่ี 

 
มาตรา ๒๕  ในการปฏิบัติหน-าท่ีของกํานันและผู-ใหญ�บ-านตามกฎหมายว�าด-วย

ลักษณะปกครองท-องท่ีในส�วนท่ีเก่ียวกับกิจการใดท่ีกําหนดไว-แล-วในแผนพัฒนาตําบล ให-กํานันและ
ผู-ใหญ�บ-านดําเนินการให-สอดคล-องกับแผนพัฒนาตําบล 

 
มาตรา ๒๖  ในการจัดทําโครงการหรือแผนงานของส�วนราชการหรือหน�วยงานใด 

ในพ้ืนท่ีตําบลใด ให-ส�วนราชการหรือหน�วยงานน้ันคํานึงถึงแผนพัฒนาตําบลน้ันด-วย 
 
มาตรา ๒๗  ในการปฏิบัติหน-าท่ีของสภาตําบล ให-ประธานสภาตําบลเป3น

ผู-รับผิดชอบดําเนินกิจการตามมติของสภาตําบล แต�สภาตําบลอาจมอบหมายให-สมาชิกสภาตําบล
ผู-อ่ืนดําเนินกิจการแทนเฉพาะกรณีได- 

ในการทํานิติกรรมของสภาตําบล ให-ประธานสภาตําบล เลขานุการสภาตําบลและ
สมาชิกสภาตําบลอีกหน่ึงคนร�วมกันมีอํานาจกระทําการแทนสภาตําบล  ท้ังน้ี ให-เป3นไปตามระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทย 

 
มาตรา ๒๘  เม่ือได-รับความเห็นชอบจากผู-ว�าราชการจังหวัด สภาตําบลอาจทํา

กิจการนอกเขตสภาตําบล หรือร�วมกับสภาตําบล องค�การบริหารส�วนตําบล องค�การบริหารส�วน
จังหวัด หรือหน�วยการบริหารราชการส�วนท-องถ่ินอ่ืนเพ่ือทํากิจการร�วมกันได-เม่ือได-รับความยินยอม
                                                 

๑๑ มาตรา ๒๔ วรรคหน่ึง แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วน
ตําบล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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จากสภาตําบล องค�การบริหารส�วนตําบล องค�การบริหารส�วนจังหวัด หรือหน�วยการบริหารราชการ
ส�วนท-องถ่ินท่ีเก่ียวข-อง และกิจการน้ันเป3นกิจการท่ีจําเป3นต-องทําและเป3นการเก่ียวเน่ืองกับกิจการท่ี
อยู�ในอํานาจหน-าท่ีของตน 

 
ส�วนท่ี ๓ 

รายได-และรายจ�ายของสภาตําบล 
   

 
มาตรา ๒๙  สภาตําบลมีรายได-ซึ่งองค�การบริหารส�วนจังหวัดจัดสรรให-ตาม

หลักเกณฑ�ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ดังต�อไปน้ี 
(๑) ภาษีบํารุงท-องท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีปTาย อากรการฆ�าสัตว�และ

ผลประโยชน�อ่ืนอันเกิดจากการฆ�าสัตว�ที่จัดเก็บได-ในตําบลน้ัน 
(๒) ค�าธรรมเนียม ค�าใบอนุญาต และค�าปรับ ตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนดไว-ท่ีจัดเก็บ

ได-ในตําบลน้ัน 
(๓) ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันตามกฎหมายว�าด-วยการพนันท่ีเก็บเพ่ิมข้ึนตาม

ข-อบัญญัติจังหวัดในเขตตําบลน้ัน 
(๔) ภาษีมูลค�าเพ่ิม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ท่ีองค�การบริการส�วนจังหวัดได-รับจัดสรร 
(๕) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดได-รับจัดสรร 
(๖) ภาษีและค�าธรรมเนียมรถยนต�และล-อเลื่อน ท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดได-รับ

จัดสรร 
 
มาตรา ๓๐  ทุกป4งบประมาณให-รัฐบาลจัดสรรเงินให-แก�สภาตําบลเป3นเงินอุดหนุน 
 
มาตรา ๓๑  สภาตําบลอาจมีรายได- ดังต�อไปน้ี 
(๑) รายได-จากทรัพย�สินของสภาตําบล 
(๒) รายได-จากสาธารณูปโภคของสภาตําบล 
(๓) เงินและทรัพย�สินอ่ืนท่ีมีผู-อุทิศให- 
(๔) เงินอุดหนุนและรายได-อ่ืนตามท่ีรัฐบาลหรือหน�วยงานของรัฐจัดสรรให- 
(๕) รายได-อ่ืนตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนดให-เป3นของสภาตําบล 
 
มาตรา ๓๒  รายได-ของสภาตําบล ให-ได-รับยกเว-นไม�ต-องเสียภาษี โดยตราเป3น

พระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร และไม�ต-องนําส�งคลังเป3นรายได-แผ�นดิน 
 
มาตรา ๓๓  สภาตําบลอาจมีรายจ�าย ดังต�อไปน้ี 
(๑) เงินเดือน 
(๒) ค�าจ-าง 
(๓) เงินค�าตอบแทนอ่ืน ๆ 
(๔) ค�าใช-สอย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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(๕) ค�าวัสดุ 
(๖) ค�าครุภัณฑ� 
(๗) ค�าท่ีดิน สิ่งก�อสร-าง และทรัพย�สินอ่ืน ๆ 
(๘) ค�าสาธารณูปโภค 
(๙) เงินอุดหนุนหน�วยงานอ่ืน 
(๑๐) รายจ�ายอ่ืนใดตามข-อผูกพัน หรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของ

กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว- 
 
มาตรา ๓๔  เงินค�าตอบแทนประธานสภาตําบล รองประธานสภาตําบล สมาชิกสภา

ตําบล และเลขานุการสภาตําบล ให-เป3นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
 
มาตรา ๓๕  งบประมาณรายจ�ายประจําป4และงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติมของสภา

ตําบลให-จัดทําเป3นข-อบังคับตามระเบียบและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
ถ-าในระหว�างป4งบประมาณใด รายจ�ายซึ่งกําหนดไว-ในงบประมาณไม�พอใช-จ�าย

ประจําป4น้ัน หรือมีความจําเป3นต-องต้ังรายจ�ายข้ึนใหม�ระหว�างป4งบประมาณให-จัดทําข-อบังคับ
งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม 

เม่ือสภาตําบลจัดทําร�างข-อบังคับงบประมาณรายจ�ายประจําป4หรือร�างข-อบังคับ
งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติมเสร็จแล-ว ให-เสนอนายอําเภอเพ่ืออนุมัติ 

ถ-าข-อบังคับงบประมาณรายจ�ายประจําป4ออกไม�ทันป4ใหม� ให-ใช-ข-อบังคับงบประมาณ
รายจ�ายประจําป4ก�อนน้ันไปพลางก�อน 

 
มาตรา ๓๖  ให-กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบว�าด-วยการคลัง การงบประมาณ 

การรักษาทรัพย�สิน การจัดหาผลประโยชน�จากทรัพย�สิน การจัดหาพัสดุและการจ-างเหมา 
กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานอ่ืน ๆ ของสภาตําบล ให-

สภาตําบลต-องปฏิบัติด-วยก็ได- 
ในการออกระเบียบตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให-คํานึงถึงลักษณะของพ้ืนท่ี 

จํานวนประชากร รายได- ความคล�องตัว และความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของสภาตําบล
ด-วย 

 
มาตรา ๓๗  ให-กระทรวงมหาดไทยจัดให-มีการตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรือ

การเงินอ่ืน ๆ ของสภาตําบล 
 

ส�วนท่ี ๔ 
การกํากับดูแลสภาตําบล 

   
 

มาตรา ๓๘  นายอําเภอมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหน-าท่ีของสภาตําบลให-เป3นไป
ตามกฎหมายและระเบียบข-อบังคับของทางราชการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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ในกรณีที่ปรากฏว�าการดําเนินการของสภาตําบลเป3นไปโดยไม�ชอบด-วยกฎหมาย ก�อ
หรืออาจก�อให-เกิดความเสียหายแก�ทางราชการ หรือไม�เป3นไปตามระเบียบข-อบังคับของทางราชการ 
นายอําเภอมีอํานาจยับย้ังการดําเนินการดังกล�าวไว-เป3นการช่ัวคราวได-และรายงานไปยังผู-ว�าราชการ
จังหวัดเพ่ือวินิจฉัย 

ในกรณีท่ีผู-ว�าราชการจังหวัดเห็นว�าการดําเนินการของสภาตําบลไม�ชอบด-วย
กฎหมาย ก�อหรืออาจก�อให-เกิดความเสียหายแก�ทางราชการ หรือไม�เป3นไปตามระเบียบข-อบังคับของ
ทางราชการ ผู-ว�าราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งการให-สภาตําบลระงับการดําเนินการดังกล�าว 

ในกรณีที่ผู-ว�าราชการจังหวัดเห็นว�าการดําเนินการของสภาตําบลเป3นไปโดยชอบแล-ว 
ให-ผู-ว�าราชการจังหวัดสั่งเพิกถอนการยับย้ังของนายอําเภอ แต�ถ-านายอําเภอไม�รายงานผู-ว�าราชการ
จังหวัดภายในสิบห-าวันนับแต�วันท่ียับย้ัง หรือผู-ว�าราชการจังหวัดไม�วินิจฉัยภายในสามสิบวันนับแต�
วันท่ีได-รับเร่ือง ให-การยับย้ังของนายอําเภอและอํานาจสั่งการของผู-ว�าราชการจังหวัดเป3นอันสิ้นสุดลง
ต้ังแต�วันท่ีครบกําหนดเวลาดังกล�าว 

 
มาตรา ๓๙  หากปรากฏว�าสภาตําบลกระทําการฝRาฝSนต�อความสงบเรียบร-อยหรือ

สวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม�ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม�ชอบด-วยอํานาจหน-าท่ี ผู-ว�า
ราชการจังหวัดอาจสั่งยุบสภาตําบลได-ตามคําเสนอแนะของนายอําเภอ และเม่ือผู-ว�าราชการจังหวัดสั่ง
ยุบสภาตําบลแล-วให-สภาตําบลยังคงประกอบด-วยสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหน�งท้ังหมดจนกว�าจะมี
การเลือกต้ังสมาชิกสภาตําบลซึ่งได-รับเลือกต้ังใหม� 

ในกรณีท่ีการยุบสภาตําบลตามวรรคหน่ึงเป3นผลจากการกระทําของกํานัน 
ผู-ใหญ�บ-าน หรือแพทย�ประจําตําบล ซึ่งเป3นสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหน�ง หรือบุคคลดังกล�าวได-ร�วม
กระทําการด-วย ให-ผู-ว�าราชการจังหวัดสั่งให-บุคคลดังกล�าวออกจากตําแหน�งกํานัน ผู-ใหญ�บ-าน หรือ
แพทย�ประจําตําบล แล-วแต�กรณี โดยให-ถือว�าเป3นการให-ออกจากตําแหน�งเพราะบกพร�องในทางความ
ประพฤติหรือความสามารถไม�เหมาะสมกับตําแหน�งตามกฎหมายว�าด-วยลักษณะปกครองท-องท่ี และ
ถ-าสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหน�งเหลืออยู�ไม�ถึงก่ึงหน่ึงของสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหน�งท้ังหมด ให-
ผู-ว�าราชการจังหวัดแต�งต้ังบุคคลตามจํานวนท่ีเห็นสมควรเข-าร�วมปฏิบัติหน-าท่ีกับสมาชิกสภาตําบล
โดยตําแหน�งท่ีเหลืออยู�จนกว�าจะมีการเลือกต้ังกํานัน ผู-ใหญ�บ-าน หรือแพทย�ประจําตําบลและสมาชิก
สภาตําบลซึ่งได-รับเลือกต้ังใหม� 

 
หมวด ๒ 

องค�การบริหารส�วนตําบล 
   

 
มาตรา ๔๐  สภาตําบลท่ีมีรายได-โดยไม�รวมเงินอุดหนุนในป4งบประมาณท่ีล�วงมา

ติดต�อกันสามป4เฉลี่ยไม�ตํ่ากว�าป4ละหน่ึงแสนห-าหม่ืนบาท หรือตามเกณฑ�รายได-เฉลี่ยในวรรคสอง อาจ
จัดต้ังเป3นองค�การบริหารส�วนตําบลได- โดยทําเป3นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให-ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ในประกาศน้ันให-ระบุช่ือและเขตขององค�การบริหารส�วนตําบลไว-ด-วย 

การเปลี่ยนแปลงเกณฑ�รายได-เฉลี่ยของสภาตําบลตามวรรคหน่ึงให-ทําเป3นประกาศ
ของกระทรวงมหาดไทยและให-ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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มาตรา ๔๑  สภาตําบลท่ีได-จัดต้ังเป3นองค�การบริหารส�วนตําบลตามมาตรา ๔๐ ให-

พ-นจากสภาพแห�งสภาตําบลนับแต�วันท่ีได-ประกาศจัดต้ังข้ึนเป3นองค�การบริหารส�วนตําบลเป3นต-นไป 
บรรดางบประมาณ ทรัพย�สิน สิทธิ สิทธิเรียกร-อง หน้ี และเจ-าหน-าท่ีของสภาตําบล

ตามวรรคหน่ึง ให-โอนไปเป3นขององค�การบริหารส�วนตําบล 
 
มาตรา ๔๑ ทวิ๑๒  สภาตําบลหรือองค�การบริหารส�วนตําบลอาจรวมกับองค�การ

บริหารส�วนตําบลท่ีมีเขตติดต�อกันภายในเขตอําเภอเดียวกันได-ตามเจตนารมณ�ของประชาชนในเขต
ตําบลน้ัน โดยให-นํามาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ มาใช-บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๑ ตรี๑๓  สภาตําบลหรือองค�การบริหารส�วนตําบลอาจรวมกับหน�วยการ

บริหารราชการส�วนท-องถ่ินอ่ืนท่ีมีเขตติดต�อกันภายในเขตอําเภอเดียวกันได-ตามเจตนารมณ�ของ
ประชาชนในเขตตําบลน้ัน โดยทําเป3นประกาศของกระทรวงมหาดไทย และให-กําหนดเขตใหม�ของ
หน�วยการบริหารราชการส�วนท-องถ่ินไว-ในประกาศกระทรวงมหาดไทยด-วย๑๔ 

ให-นํามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสาม มาใช-บังคับกับการรวม
ตามวรรคหน่ึง โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๑ จัตวา๑๕  ให-กระทรวงมหาดไทยดําเนินการประกาศยุบสภาตําบล

ท้ังหมด และองค�การบริหารส�วนตําบลใดท่ีมีจํานวนประชากรไม�ถึงสองพันคน โดยให-รวมพ้ืนท่ีเข-ากับ
องค�การบริหารส�วนตําบลอ่ืนหรือหน�วยการบริหารราชการส�วนท-องถ่ินท่ีมีเขตติดต�อกันภายในเขต
อําเภอเดียวกันภายในเก-าสิบวันนับแต�วันท่ีมีเหตุดังกล�าว 

การรวมกับองค�การบริหารส�วนตําบลหรือหน�วยการบริหารราชการส�วนท-องถ่ินใด
ตามวรรคหน่ึง ให-เป3นไปตามเจตนารมณ�ของประชาชนในเขตตําบลน้ัน 

การสํ า ร วจ เจตนารมณ� ของประชาชนตามวรรคสอง  ให- เ ป3 น ไปตาม ท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

องค�การบริหารส�วนตําบลใดมีจํานวนประชากรไม�ถึงสองพันคนแต�มีสภาพพ้ืนท่ีเป3น
เกาะหรือโดยสภาพทางภูมิศาสตร�ไม�สามารถติดต�อกับองค�การบริหารส�วนตําบลหรือหน�วยการบริหาร
ราชการส�วนท-องถ่ินท่ีจะไปรวมได-โดยสะดวก กระทรวงมหาดไทยจะไม�ดําเนินการตามวรรคหน่ึงกับ
องค�การบริหารส�วนตําบลน้ันก็ได- 

ให-นํามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสาม มาใช-บังคับกับการยุบ
และรวมตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 
                                                 

๑๒ มาตรา ๔๑ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๓ มาตรา ๔๑ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๔ มาตรา ๔๑ ตรี วรรคหน่ึง แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหาร
ส�วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๕ มาตรา ๔๑ จัตวา แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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มาตรา ๔๑ เบญจ๑๖  สภาตําบลหรือองค�การบริหารส�วนตําบลอาจแยกพ้ืนท่ี

บางส�วนไปรวมกับองค�การบริหารส�วนตําบลหรือหน�วยการบริหารราชการส�วนท-องถ่ินอ่ืน หรือรับ
พ้ืนท่ีบางส�วนของสภาตําบลหรือองค�การบริหารส�วนตําบลหรือหน�วยการบริหารราชการส�วนท-องถ่ิน
อ่ืนมารวมด-วยได- โดยทําเป3นประกาศของกระทรวงมหาดไทย และให-กําหนดเขตใหม�ของหน�วยการ
บริหารราชการส�วนท-องถ่ินไว-ในประกาศกระทรวงมหาดไทยด-วย 

การสํารวจเจตนารมณ�เก่ียวกับการรวม ยุบรวม รับรวม และแยกพ้ืนท่ีในเขตสภา
ตําบลหรือองค�การบริหารส�วนตําบลหรือหน�วยการบริหารราชการส�วนท-องถ่ินตามวรรคหน่ึงให-เป3นไป
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

การโอนงบประมาณ ทรัพย�สิน สิทธิเรียกร-อง หน้ี เจ-าหน-าท่ีของสภาตําบล หรือ
พนักงานส�วนตําบลและลูกจ-างขององค�การบริหารส�วนตําบล ให-สภาตําบลหรือหน�วยการบริหาร
ราชการส�วนท-องถ่ินผู-โอนและผู-รับโอนตกลงกัน ในกรณีท่ีตกลงกันไม�ได-ให-เป3นไปตามท่ีผู-ว�าราชการ
จังหวัดประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๔๑ ฉ๑๗  ในกรณีท่ีมีการดําเนินการตามมาตรา ๔๑ ทวิ มาตรา ๔๑ ตรี 

มาตรา ๔๑ จัตวา หรือมาตรา ๔๑ เบญจ และเป3นเหตุให-ต-องเพ่ิมจํานวนสมาชิกสภาของหน�วยการ
บริหารราชการส�วนท-องถ่ิน ให-ดําเนินการเลือกต้ังเพ่ือให-มีสมาชิกครบจํานวนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
และให-ผู-ได-รับเลือกต้ังอยู�ในตําแหน�งเท�ากับวาระท่ีเหลืออยู�ของสมาชิกอ่ืนในหน�วยการบริหารราชการ
ส�วนท-องถ่ินน้ัน เว-นแต�วาระการดํารงตําแหน�งท่ีเหลืออยู�ไม�ถึงหน่ึงร-อยแปดสิบวันให-สมาชิกของหน�วย
การบริหารราชการส�วนท-องถ่ินน้ันประกอบด-วยสมาชิกเท�าท่ีมีอยู� 

 
มาตรา ๔๒๑๘  ภายใต-บังคับแห�งกฎหมายว�าด-วยการเทศบาล อาจจัดต้ังองค�การ

บริหารส�วนตําบลข้ึนเป3นเทศบาลได-โดยทําเป3นประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
องค�การบริหารส�วนตําบลท่ีได-จัดต้ังเป3นเทศบาลตามวรรคหน่ึง ให-พ-นจากสภาพแห�ง

องค�การบริหารส�วนตําบล รวมท้ังให-สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลสิ้นสุดลง 
และนายกองค�การบริหารส�วนตําบลพ-นจากตําแหน�งนับแต�วันท่ีได-มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดต้ัง
ข้ึนเป3นเทศบาลเป3นต-นไป 

บรรดางบประมาณ ทรัพย�สิน สิทธิ สิทธิเรียกร-อง หน้ี พนักงานส�วนตําบลและ
ลูกจ-างขององค�การบริหารส�วนตําบลตามวรรคหน่ึง ให-โอนไปเป3นของเทศบาลท่ีจัดต้ังข้ึนน้ัน 

บรรดาข-อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลท่ีได-ใช-บังคับในเร่ืองใดอยู�ก�อนแล-วให-
ยังคงใช-บังคับได-ต�อไปเป3นการช่ัวคราว จนกว�าจะได-มีการตราเทศบัญญัติในเร่ืองน้ันข้ึนใหม� 

 

                                                 
๑๖ มาตรา ๔๑ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๗ มาตรา ๔๑ ฉ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๘ มาตรา ๔๒ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับ

ท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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มาตรา ๔๓  องค�การบริหารส�วนตําบลมีฐานะเป3นนิติบุคคลและเป3นราชการบริหาร
ส�วนท-องถ่ิน 

 
มาตรา ๔๔๑๙  องค�การบริหารส�วนตําบลประกอบด-วยสภาองค�การบริหารส�วน

ตําบลและนายกองค�การบริหารส�วนตําบล 
 

ส�วนท่ี ๑ 
สภาองค�การบริหารส�วนตําบล 

   
 

มาตรา ๔๕๒๐  สภาองค�การบริหารส�วนตําบลประกอบด-วยสมาชิกสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบลจํานวนหมู�บ-านละสองคน ซึ่งเลือกต้ังข้ึนโดยราษฎรผู-มีสิทธิเลือกต้ังในแต�ละหมู�บ-าน
ในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลน้ัน 

ในกรณีท่ีเขตองค�การบริหารส�วนตําบลใดมีเพียงหน่ึงหมู�บ-านให-สภาองค�การบริหาร
ส�วนตําบลน้ันประกอบด-วยสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลจํานวนหกคน และในกรณีท่ีเขต
องค�การบริหารส�วนตําบลใดมีเพียงสองหมู�บ-านให-สภาองค�การบริหารส�วนตําบลน้ันประกอบด-วย
สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลจํานวนหมู�บ-านละสามคน 

หลักเกณฑ�และวิธีการสมัครรับเลือกต้ังและการเลือกต้ังให-เป3นไปตามกฎหมายว�า
ด-วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท-องถ่ินหรือผู-บริหารท-องถ่ิน 

อายุของสภาองค�การบริหารส�วนตําบลมีกําหนดคราวละสี่ป4นับแต�วันเลือกต้ัง 
 
มาตรา ๔๖๒๑  สภาองค�การบริหารส�วนตําบลมีอํานาจหน-าท่ี ดังต�อไปน้ี 
(๑) ให-ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบล เพ่ือเป3นแนวทางในการ

บริหารกิจการขององค�การบริหารส�วนตําบล 
(๒) พิจารณาและให-ความเห็นชอบร�างข-อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบล ร�าง

ข-อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป4 และร�างข-อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม 
(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลให-เป3นไปตาม

กฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบล ข-อบัญญัติ ระเบียบ และข-อบังคับของทาง
ราชการ 

 
มาตรา ๔๗๒๒  ผู-มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลต-องมีคุณสมบัติ

และไม�มีลักษณะต-องห-ามตามกฎหมายว�าด-วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท-องถ่ินหรือผู-บริหารท-องถ่ิน 

                                                 
๑๙ มาตรา ๔๔ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับ

ท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๐ มาตรา ๔๕ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับ

ท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๑ มาตรา ๔๖ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับ

ท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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ให-นําบทบัญญัติมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช-บังคับกับการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๗ ทวิ๒๓  ผู-มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป3นสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วน

ตําบลต-องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต-องห-าม ดังต�อไปน้ี 
(๑) มีช่ือในทะเบียนบ-านตามกฎหมายว�าด-วยการทะเบียนราษฎรในหมู�บ-านของ

ตําบลท่ีสมัครรับเลือกต้ังเป3นเวลาติดต�อกันไม�น-อยกว�าหน่ึงป4จนถึงวันรับสมัครเลือกต้ัง 
(๒) ไม�เป3นผู-มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ-นจากตําแหน�งสมาชิกสภาตําบล สมาชิก

สภาท-องถ่ิน คณะผู-บริหารท-องถ่ินหรือผู-บริหารท-องถ่ิน รองผู-บริหารท-องถ่ิน หรือท่ีปรึกษา หรือ
เลขานุการของผู-บริหารท-องถ่ิน เพราะเหตุท่ีมีส�วนได-เสียไม�ว�าทางตรงหรือทางอ-อมในสัญญาหรือ
กิจการท่ีกระทํากับสภาตําบลหรือองค�กรปกครองส�วนท-องถ่ิน ยังไม�ถึงห-าป4นับถึงวันรับสมัครเลือกต้ัง 

(๓) มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต-องห-ามประการอ่ืนตามกฎหมายว�าด-วยการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาท-องถ่ินหรือผู-บริหารท-องถ่ิน 

 
มาตรา ๔๗ ตรี๒๔  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลสิ้นสุดลง

เม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หรือมีการยุบสภา

องค�การบริหารส�วนตําบล 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต�อนายอําเภอ 
(๔) ขาดประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลสามคร้ังติดต�อกันโดยไม�มีเหตุอัน

สมควร 
(๕) มิได-อยู�ประจําในหมู�บ-านท่ีได-รับเลือกต้ังเป3นระยะเวลาติดต�อกันเกินหกเดือน 
(๖) เป3นผู-มีส�วนได-เสียไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางอ-อมในสัญญาท่ีองค�การบริหารส�วน

ตําบลน้ันเป3นคู�สัญญาหรือในกิจการท่ีกระทําให-แก�องค�การบริหารส�วนตําบลน้ันหรือท่ีองค�การบริหาร
ส�วนตําบลน้ันจะกระทํา 

(๗) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๔๗ ทวิ 
(๘) สภาองค�การบริหารส�วนตําบลมีมติให-พ-นจากตําแหน�ง โดยเห็นว�ามีความ

ประพฤติในทางท่ีจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก�อความไม�สงบเรียบร-อยแก�องค�การบริหารส�วนตําบล
หรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชน�ของสภาองค�การบริหารส�วนตําบล โดยมีสมาชิกสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบลจํานวนไม�น-อยกว�าหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล
ท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�เข-าช่ือเสนอให-สภาองค�การบริหารส�วนตําบลพิจารณา และมติดังกล�าวต-องมีคะแนน

                                                                                                                                            
๒๒ มาตรา ๔๗ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับ

ท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๓ มาตรา ๔๗ ทวิ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๔ มาตรา ๔๗ ตรี แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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เสียงไม�น-อยกว�าสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�  ท้ังน้ี ถ-า
สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลผู-น้ันมิได-อุทธรณ�หรือโต-แย-งมติของสภาองค�การบริหารส�วน
ตําบลภายในกําหนดเวลาอุทธรณ�หรือโต-แย-งให-สมาชิกสภาพสิ้นสุดลงนับแต�วันท่ีครบระยะเวลา
อุทธรณ�หรือโต-แย-งดังกล�าว 

ในกรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลผู-ใดสิ้นสุดลง
ตาม (๘) ผู-น้ันอาจอุทธรณ�หรือโต-แย-งมติของสภาองค�การบริหารส�วนตําบลไปยังนายอําเภอได-ภายใน
สิบห-าวันนับแต�วันท่ีรับทราบมติของสภาองค�การบริหารส�วนตําบล โดยระบุข-ออุทธรณ�หรือข-อโต-แย-ง
และข-อเท็จจริงหรือข-อกฎหมายประกอบด-วย และให-นายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัยให-เสร็จสิ้น
ภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได-รับคําอุทธรณ�หรือโต-แย-ง คําวินิจฉัยของนายอําเภอให-เป3นท่ีสุด 

(๙) ราษฎรผู-มีสิทธิเลือกต้ังในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลใดมีจํานวนไม�น-อยกว�า
สามในสี่ของจํานวนผู-มีสิทธิเลือกต้ังท่ีมาลงคะแนนเสียง เห็นว�าสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล
ผู-ใดไม�สมควรดํารงตําแหน�งต�อไปตามกฎหมายว�าด-วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภา
ท-องถ่ินหรือผู-บริหารท-องถ่ิน 

เม่ือมีข-อสงสัยเก่ียวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลผู-ใด
สิ้นสุดลงตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ให-นายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของ
นายอําเภอให-เป3นท่ีสุด 

ในกรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลสิ้นสุดลงตาม (๙) 
พร-อมกันท้ังหมด ให-ถือว�าเป3นการยุบสภาองค�การบริหารส�วนตําบล 

 
มาตรา ๔๘  สภาองค�การบริหารส�วนตําบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคน

หน่ึงซึ่งเลือกจากสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล ให-นายอําเภอแต�งต้ังประธานและรอง
ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลตามมติของสภาองค�การบริหารส�วนตําบล 

 
มาตรา ๔๙๒๕  ประธานสภาและรองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลดํารง

ตําแหน�งจนครบอายุของสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหรือมีการยุบสภาองค�การบริหารส�วนตําบล 
 
มาตรา ๕๐๒๖  นอกจากการพ-นจากตําแหน�งตามมาตรา ๔๙ ประธานสภาองค�การ

บริหารส�วนตําบลและรองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลพ-นจากตําแหน�งเม่ือ 
(๑) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต�อนายอําเภอ 
(๒) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล 
(๓) ผู-ว�าราชการจังหวัดสั่งให-พ-นจากตําแหน�งตามมาตรา ๙๒ 
ผู-ซึ่งผู-ว�าราชการจังหวัดสั่งให-พ-นจากตําแหน�งตาม (๓) จะดํารงตําแหน�งประธานสภา

องค�การบริหารส�วนตําบล หรือรองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลอีกไม�ได-ตลอดอายุของสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลน้ัน 
                                                 

๒๕ มาตรา ๔๙ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับ
ท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒๖ มาตรา ๕๐ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับ
ท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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มาตรา ๕๑  เม่ือตําแหน�งประธานหรือรองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบล

ว�างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ ให-มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค�การบริหาร
ส�วนตําบลแทนตําแหน�งท่ีว�างภายในสิบห-าวันนับแต�วันท่ีตําแหน�งน้ันว�างลงและให-ผู-ซึ่งได-รับเลือกแทน
น้ันอยู�ในตําแหน�งได-เพียงเท�าวาระท่ีเหลืออยู�ของผู-ซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๕๒๒๗  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลมีหน-าท่ีดําเนินการประชุมและ

ดําเนินกิจการอ่ืนให-เป3นไปตามข-อบังคับการประชุมท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลมีหน-าท่ีช�วยประธานสภาองค�การบริหาร

ส�วนตําบลปฏิบัติการตามหน-าท่ี และกระทํากิจการตามท่ีประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบล
มอบหมาย 

ในกรณีท่ีไม�มีประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหรือประธานสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบลไม�อยู�หรือไม�สามารถปฏิบัติหน-าท่ีได-หรือไม�ปฏิบัติหน-าท่ี ให-รองประธานสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลปฏิบัติหน-าท่ีแทน 

ในการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลคร้ังใด ถ-าไม�มีผู-ปฏิบัติหน-าท่ีประธานใน
ท่ีประชุม ให-สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท่ีมาประชุมเลือกกันเองเพ่ือทําหน-าท่ีประธานในท่ี
ประชุมสําหรับการประชุมในคร้ังน้ัน 

ในการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลคร้ังใด ถ-าผู-ทําหน-าท่ีประธานในท่ี
ประชุมสั่งปWดประชุมก�อนหมดระเบียบวาระการประชุม แต�มีสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลอยู�
ในท่ีประชุมครบองค�ประชุม และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลจํานวนไม�น-อยกว�าก่ึงหน่ึงของ
สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเท�าท่ีมีอยู�ในท่ีประชุมเสนอให-เปWดประชุม ให-ดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมน้ันต�อไปจนกว�าจะหมดระเบียบวาระการประชุมหรือสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบลจะได-มีมติให-ปWดประชุม และให-นําความในวรรคสามและวรรคสี่มาใช-บังคับกับกรณี
ดังกล�าว๒๘ 

 
มาตรา ๕๓๒๙  ในป4หน่ึงให-มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล-วแต�สภา

องค�การบริหารส�วนตําบลจะกําหนด แต�ต-องไม�เกินสี่สมัย วันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําป4ให-สภา
องค�การบริหารส�วนตําบลกําหนด 

นายอําเภอต-องกําหนดให-สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลดําเนินการประชุม
สภาองค�การบริหารส�วนตําบลคร้ังแรกภายในสิบห-าวันนับแต�วันประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภา
องค�การบริหารส�วนตําบล และให-ท่ีประชุมเลือกประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลและรอง
ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบล 

                                                 
๒๗ มาตรา ๕๒ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับ

ท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๘ มาตรา ๕๒ วรรคห-า แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วน

ตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๙ มาตรา ๕๓ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับ

ท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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กรณีท่ีสภาองค�การบริหารส�วนตําบลไม�อาจจัดให-มีการประชุมคร้ังแรกได-ตาม
กําหนดเวลาในวรรคสอง หรือมีการประชุมแต�ไม�อาจเลือกประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลได- 
นายอําเภออาจเสนอผู-ว�าราชการจังหวัดให-มีคําสั่งยุบสภาองค�การบริหารส�วนตําบล 

สมัยประชุมสามัญสมัยหน่ึง ๆ ให-มีกําหนดไม�เกินสิบห-าวัน แต�ถ-าจะขยายเวลา
ออกไปอีกจะต-องได-รับอนุญาตจากนายอําเภอ 

 
มาตรา ๕๔  ให-ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเป3นผู-เรียกประชุมสภา

องค�การบริหารส�วนตําบลตามสมัยประชุม และเป3นผู-เปWดหรือปWดประชุม 
ในกรณีท่ียังไม�มีประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หรือประธานสภาองค�การ

บริหารส�วนตําบลไม�เรียกประชุมตามกฎหมาย ให-นายอําเภอเป3นผู-เรียกประชุม และเป3นผู-เปWดหรือปWด
ประชุม 

 
มาตรา ๕๕  นอกจากสมัยประชุมสามัญแล-ว เม่ือเห็นว�าเป3นการจําเป3นเพ่ือ

ประโยชน�ขององค�การบริหารส�วนตําบล ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบล นายกองค�การบริหาร
ส�วนตําบล หรือสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลมีจํานวนไม�น-อยกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิก
สภาองค�การบริหารส�วนตําบลท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู� อาจทําคําร-องย่ืนต�อนายอําเภอขอเปWดประชุมวิสามัญ 
ถ-าเห็นสมควรให-นายอําเภอเรียกประชุมวิสามัญได-๓๐ 

สมัยประชุมวิสามัญให-กําหนดไม�เกินสิบห-าวัน แต�ถ-าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต-อง
ได-รับอนุญาตจากนายอําเภอ 

 
มาตรา ๕๖  การประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลต-องมีสมาชิกสภาองค�การ

บริหารส�วนตําบลมาประชุมไม�น-อยกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล
ท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�จึงจะเป3นองค�ประชุม 

ให-นําบทบัญญัติตามมาตรา ๑๘ วรรคสองและวรรคสามมาใช-บังคับกับการประชุม
สภาองค�การบริหารส�วนตําบลด-วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๖/๑๓๑  ในท่ีประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบล สมาชิกสภาองค�การ

บริหารส�วนตําบลมีสิทธิต้ังกระทู-ถามนายกองค�การบริหารส�วนตําบลหรือรองนายกองค�การบริหาร
ส�วนตําบลในเร่ืองใดอันเก่ียวกับงานในหน-าท่ีได- 

 
มาตรา ๕๗๓๒  ให-สภาองค�การบริหารส�วนตําบลเลือกปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล

หรือสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลคนหน่ึงเป3นเลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบล โดยมี

                                                 
๓๐ มาตรา ๕๕ วรรคหน่ึง แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วน

ตําบล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๑ มาตรา ๕๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๒ มาตรา ๕๗ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับ

ท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

หน-าท่ีรับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมและงานอ่ืนใดตามท่ีประธานสภาองค�การบริหารส�วน
ตําบลมอบหมาย  ท้ังน้ี ให-คํานึงถึงความรู-ความสามารถอันจะเป3นประโยชน�ต�อสภาองค�การบริหาร
ส�วนตําบล 

เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลพ-นจากตําแหน�งเม่ือครบอายุของสภา
องค�การบริหารส�วนตําบล หรือเม่ือมีการยุบสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หรือสภาองค�การบริหาร
ส�วนตําบลมีมติให-พ-นจากตําแหน�ง 

 
ส�วนท่ี ๒ 

นายกองค�การบริหารส�วนตําบล๓๓ 
   

 
มาตรา ๕๘๓๔  ให-องค�การบริหารส�วนตําบลมีนายกองค�การบริหารส�วนตําบลคน

หน่ึงซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว�าด-วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท-องถ่ิน
หรือผู-บริหารท-องถ่ิน 

 
มาตรา ๕๘/๑๓๕  บุคคลผู-มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป3นนายกองค�การบริหารส�วนตําบล

ต-องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต-องห-ามตามกฎหมายว�าด-วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท-องถ่ินหรือ
ผู-บริหารท-องถ่ิน และต-องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต-องห-าม ดังต�อไปน้ีด-วย 

(๑) มีอายุไม�ตํ่ากว�าสามสิบป4บริบูรณ�ในวันเลือกต้ัง 
(๒) สําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท�า หรือเคยเป3น

สมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาท-องถ่ิน ผู-บริหารท-องถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา 
(๓) ไม�เป3นผู-มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ-นจากตําแหน�งสมาชิกสภาตําบล สมาชิก

สภาท-องถ่ิน คณะผู-บริหารท-องถ่ินหรือผู-บริหารท-องถ่ิน รองผู-บริหารท-องถ่ินหรือเลขานุการหรือท่ี
ปรึกษาของผู-บริหารท-องถ่ิน เพราะเหตุท่ีมีส�วนได-เสียไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางอ-อมในสัญญาหรือ
กิจการท่ีกระทํากับองค�กรปกครองส�วนท-องถ่ินยังไม�ถึงห-าป4นับถึงวันรับสมัครเลือกต้ัง 

 
มาตรา ๕๘/๒๓๖  ให-นายกองค�การบริหารส�วนตําบลดํารงตําแหน�งนับต้ังแต�วัน

เลือกต้ังและมีระยะการดํารงตําแหน�งคราวละสี่ป4นับแต�วันเลือกต้ัง 
 

                                                 
๓๓ ชื่อ ส�วนท่ี ๒ นายกองค�การบริหารส�วนตําบล แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล

และองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๔ มาตรา ๕๘ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับ

ท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๕ มาตรา ๕๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๖ มาตรา ๕๘/๒ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล 

(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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มาตรา ๕๘/๓๓๗  นายกองค�การบริหารส�วนตําบลอาจแต�งต้ังรองนายกองค�การ
บริหารส�วนตําบลซึ่งมิใช�สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเป3นผู-ช�วยเหลือในการบริหารราชการ
ขององค�การบริหารส�วนตําบลตามท่ีนายกองค�การบริหารส�วนตําบลมอบหมายได-ไม�เกินสองคน และ
อาจแต�งต้ังเลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบลคนหน่ึงซึ่งมิได-เป3นสมาชิกสภาองค�การบริหาร
ส�วนตําบลหรือเจ-าหน-าท่ีของรัฐได- 

 
มาตรา ๕๘/๔๓๘  รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลต-องมีคุณสมบัติและไม�มี

ลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๕๘/๑ 
 
มาตรา ๕๘/๕๓๙  ก�อนนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเข-ารับหน-าท่ี ให-ประธานสภา

องค�การบริหารส�วนตําบลเรียกประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเพ่ือให-นายกองค�การบริหารส�วน
ตําบลแถลงนโยบายต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบล โดยไม�มีการลงมติ  ท้ังน้ี ภายในสามสิบวันนับ
แต�วันประกาศผลการเลือกต้ังนายกองค�การบริหารส�วนตําบล 

กรณีท่ีไม� มีผู- ดํารงตําแหน�งประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลและรอง
ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหรือสภาองค�การบริหารส�วนตําบลถูกยุบตามมาตรา ๕๓ หาก
มีกรณีท่ีสําคัญและจําเป3นเร�งด�วนซึ่งปล�อยให-เน่ินช-าไปจะกระทบต�อประโยชน�สําคัญของราชการหรือ
ราษฎร นายกองค�การบริหารส�วนตําบลจะดําเนินการไปพลางก�อนเท�าท่ีจําเป3นก็ได- เม่ือได-มีการเลือก
ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแล-ว ให-ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเรียกประชุม
สภาองค�การบริหารส�วนตําบลเพ่ือให-นายกองค�การบริหารส�วนตําบลแถลงนโยบายโดยไม�มีการลงมติ
ภายในสิบห-าวันนับแต�วันท่ีมีการเลือกประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบล 

การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลให-กระทําโดย
เปWดเผย โดยนายกองค�การบริหารส�วนตําบลต-องจัดทํานโยบายเป3นลายลักษณ�อักษรแจกให-สมาชิก
สภาองค�การบริหารส�วนตําบลทุกคนท่ีมาประชุมด-วย 

หากนายกองค�การบริหารส�วนตําบลไม�สามารถแถลงนโยบายต�อสภาองค�การบริหาร
ส�วนตําบลได- ให-นายอําเภอแจ-งให-นายกองค�การบริหารส�วนตําบลจัดทํานโยบายแจ-งเป3นหนังสือส�งให-
สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให-นําวิธีการแจ-งคําสั่งทางปกครองเป3น
หนังสือตามกฎหมายว�าด-วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช-บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช�นน้ีให-ถือ
ว�านายกองค�การบริหารส�วนตําบลได-แถลงนโยบายต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแล-ว 

ให-นายกองค�การบริหารส�วนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายท่ีได-แถลงไว-ต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเป3นประจําทุกป4 

คําแถลงนโยบายของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลและรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย ให-ประกาศไว-โดยเปWดเผย ณ ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลด-วย 

                                                 
๓๗ มาตรา ๕๘/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๘ มาตรา ๕๘/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๙ มาตรา ๕๘/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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มาตรา ๕๘/๖๔๐  นายกองค�การบริหารส�วนตําบล รองนายกองค�การบริหารส�วน

ตําบล หรือผู-ซึ่งนายกองค�การบริหารส�วนตําบลมอบหมาย มีสิทธิเข-าประชุมสภาองค�การบริหารส�วน
ตําบลและมีสิทธิแถลงข-อเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับงานในหน-าท่ีของตนต�อท่ี
ประชุม แต�ไม�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มาตรา ๕๘/๗๔๑  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลจํานวนไม�น-อยกว�าหน่ึงใน

สามของจํานวนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู� มีสิทธิเข-าช่ือเสนอญัตติขอเปWด
อภิปรายท่ัวไปในท่ีประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบล เพ่ือให-นายกองค�การบริหารส�วนตําบลแถลง
ข-อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในป7ญหาเก่ียวกับการบริหารองค�การบริหารส�วนตําบลโดยไม�มีการ
ลงมติ 

ญัตติตามวรรคหน่ึง ให- ย่ืนต�อประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลและให-
ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลกําหนดวันสําหรับการอภิปรายท่ัวไปซึ่งต-องไม�เร็วกว�าห-าวัน
และไม�ช-ากว�าสิบห-าวันนับแต�วันท่ีได-รับญัตติ แล-วแจ-งให-นายกองค�การบริหารส�วนตําบลทราบ 

การขอเปWดอภิปรายท่ัวไปตามมาตราน้ี จะทําได-คร้ังเดียวในสมัยประชุมสามัญสมัย
หน่ึง 

 
มาตรา ๕๙๔๒  นายกองค�การบริหารส�วนตําบลมีอํานาจหน-าท่ี ดังต�อไปน้ี 
(๑) กําหนดนโยบายโดยไม�ขัดต�อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ

องค�การบริหารส�วนตําบลให-เป3นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบล 
ข-อบัญญัติ ระเบียบ และข-อบังคับของทางราชการ 

(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค�การบริหารส�วนตําบล 
(๓) แต�งต้ังและถอดถอนรองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลและเลขานุการนายก

องค�การบริหารส�วนตําบล 
(๔) วางระเบียบเพ่ือให-งานขององค�การบริหารส�วนตําบลเป3นไปด-วยความเรียบร-อย 
(๕) รักษาการให-เป3นไปตามข-อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบล 
(๖) ปฏิบัติหน-าท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว-ในพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอ่ืน 
 
มาตรา ๖๐๔๓  ให-นายกองค�การบริหารส�วนตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการ

บริหารราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลตามกฎหมาย และเป3นผู-บังคับบัญชาของพนักงานส�วน
ตําบลและลูกจ-างขององค�การบริหารส�วนตําบล 

                                                 
๔๐ มาตรา ๕๘/๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๑ มาตรา ๕๘/๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๒ มาตรา ๕๙ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับ

ท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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อํานาจหน-าท่ีในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองค�การบริหารส�วน
ตําบล ให-เป3นไปตามท่ีนายกองค�การบริหารส�วนตําบลมอบหมาย 

ในกรณีท่ีนายกองค�การบริหารส�วนตําบลไม�อาจปฏิบัติหน-าท่ีได- ให-รองนายก
องค�การบริหารส�วนตําบลตามลําดับท่ีนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแต�งต้ังไว-เป3นผู-รักษาราชการ
แทน ถ-าไม�มีรองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลหรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติหน-าท่ีได- ให-ปลัดองค�การ
บริหารส�วนตําบลเป3นผู-รักษาราชการแทน 

ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข-อบังคับ ข-อบัญญัติ หรือคําสั่งใด แต�งต้ังให-นายก
องค�การบริหารส�วนตําบลเป3นกรรมการหรือให-มีอํานาจหน-าท่ีอย�างใด ให-ผู-รักษาราชการแทนทํา
หน-าท่ีกรรมการหรือมีอํานาจหน-าท่ีเช�นเดียวกับนายกองค�การบริหารส�วนตําบลในระหว�างรักษา
ราชการแทนด-วย 

อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการท่ีนายกองค�การ
บริหารส�วนตําบลจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข-อบังคับ ข-อบัญญัติ หรือ
คําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถ-ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข-อบังคับ ข-อบัญญัติ หรือคําสั่ง
น้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองน้ัน ไม�ได-กําหนดในเร่ืองการมอบอํานาจไว-เป3นอย�างอ่ืน นายก
องค�การบริหารส�วนตําบลอาจมอบอํานาจโดยทําเป3นหนังสือให-รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบล
เป3นผู-ปฏิบัติราชการแทนนายกองค�การบริหารส�วนตําบลก็ได- แต�ถ-ามอบให-ปลัดองค�การบริหารส�วน
ตําบลหรือรองปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลปฏิบัติราชการแทน ให-ทําเป3นคําสั่งและประกาศให-
ประชาชนทราบ 

การปฏิบัติราชการแทนนายกองค�การบริหารส�วนตําบลตามวรรคห-า ต-องกระทํา
ภายใต-การกํากับดูแลและกรอบนโยบายท่ีนายกองค�การบริหารส�วนตําบลกําหนดไว- 

 
มาตรา ๖๐/๑๔๔  ให-มีปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลคนหน่ึงเป3นผู-บังคับบัญชา

พนักงานส�วนตําบลและลูกจ-างองค�การบริหารส�วนตําบลรองจากนายกองค�การบริหารส�วนตําบล และ
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององค�การบริหารส�วนตําบลให-เป3นไปตามนโยบายและมี
อํานาจหน-าท่ีอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ีนายกองค�การบริหารส�วนตําบลมอบหมาย 

 
มาตรา ๖๑๔๕  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๖๒๔๖  (ยกเลิก) 
 

                                                                                                                                            
๔๓ มาตรา ๖๐ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับ

ท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๔ มาตรา ๖๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๕ มาตรา ๖๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔๖ มาตรา ๖๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 
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มาตรา ๖๓๔๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๖๔๔๘  นายกองค�การบริหารส�วนตําบลพ-นจากตําแหน�งเม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต�อนายอําเภอ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๕๘/๑ 
(๕) กระทําการฝRาฝSนมาตรา ๖๔/๒ 
(๖) ผู-ว�าราชการจังหวัดสั่งให-พ-นจากตําแหน�งตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคห-า หรือ

มาตรา ๙๒ 
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให-จําคุก 
(๘) ราษฎรผู-มีสิทธิเลือกต้ังในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลมีจํานวนไม�น-อยกว�าสาม

ในสี่ของจํานวนผู-มีสิทธิเลือกต้ังท่ีมาลงคะแนนเสียงเห็นว�านายกองค�การบริหารส�วนตําบลไม�สมควร
ดํารงตําแหน�งต�อไปตามกฎหมายว�าด-วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท-องถ่ินหรือ
ผู-บริหารท-องถ่ิน 

เม่ือมีข-อสงสัยเก่ียวกับความเป3นนายกองค�การบริหารส�วนตําบลสิ้นสุดลงตาม (๔) 
หรือ (๕) ให-นายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของนายอําเภอให-เป3นท่ีสุด 

ในระหว�างท่ีไม�มีนายกองค�การบริหารส�วนตําบล ให-ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล
ปฏิบัติหน-าท่ีของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเท�าท่ีจําเป3นได-เป3นการช่ัวคราวจนถึงวันประกาศผล
การเลือกต้ังนายกองค�การบริหารส�วนตําบล 

 
มาตรา ๖๔/๑๔๙  รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลพ-นจากตําแหน�งเม่ือ 
(๑) นายกองค�การบริหารส�วนตําบลพ-นจากตําแหน�ง 
(๒) นายกองค�การบริหารส�วนตําบลมีคําสั่งให-พ-นจากตําแหน�ง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต�อนายกองค�การบริหารส�วนตําบล 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๕๘/๔ 
(๖) กระทําการฝRาฝSนมาตรา ๖๔/๒ 
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให-จําคุก 
(๘) ผู-ว�าราชการจังหวัดสั่งให-พ-นจากตําแหน�งตามมาตรา ๙๒ 
ให-นําความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใช-บังคับกับการพ-นจากตําแหน�งของ

เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบลด-วยโดยอนุโลม 

                                                 
๔๗ มาตรา ๖๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔๘ มาตรา ๖๔ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับ

ท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๙ มาตรา ๖๔/๑ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 
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ให-นําความในวรรคสองของมาตรา ๖๔ มาใช-บังคับกับกรณีรองนายกองค�การบริหาร
ส�วนตําบลและเลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบลด-วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๔/๒๕๐  นายกองค�การบริหารส�วนตําบล รองนายกองค�การบริหารส�วน

ตําบล และเลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบล ต-องไม�กระทําการอย�างใดอย�างหน่ึง ดังต�อไปน้ี 
(๑) ดํารงตําแหน�งหรือปฏิบัติหน-าท่ีอ่ืนใดในส�วนราชการ หน�วยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ เว-นแต�ตําแหน�งท่ีดํารงตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย 
(๒) รับเงินหรือประโยชน�ใด ๆ เป3นพิเศษจากส�วนราชการ หน�วยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจนอกเหนือไปจากท่ีส�วนราชการ หน�วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลใน
ธุรกิจการงานตามปกติ 

(๓) เป3นผู-มีส�วนได-เสียไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางอ-อมในสัญญาท่ีองค�การบริหารส�วน
ตําบลน้ันเป3นคู�สัญญาหรือในกิจการท่ีกระทําให-แก�องค�การบริหารส�วนตําบลน้ัน หรือท่ีองค�การบริหาร
ส�วนตําบลน้ันจะกระทํา 

บทบัญญัติมาตราน้ีมิให-ใช-บังคับกับกรณีท่ีบุคคลดังกล�าวตามวรรคหน่ึงได-รับเบ้ีย
หวัด บําเหน็จบํานาญ หรือเงินป4พระบรมวงศานุวงศ� หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันและมิให-ใช-
บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล�าวตามวรรคหน่ึงรับเงินตอบแทนค�าเบ้ียประชุมหรือเงินอ่ืนใดเน่ืองจากการ
ดํารงตําแหน�งกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู-แทนราษฎร วุฒิสภา สภาองค�การบริหารส�วนตําบล หรือ
สภาท-องถ่ินอ่ืน หรือกรรมการท่ีมีกฎหมายบัญญัติให-เป3นโดยตําแหน�ง 

 
มาตรา ๖๕๕๑  ในการปฏิบัติหน-าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ให-สมาชิกสภาองค�การ

บริหารส�วนตําบล นายกองค�การบริหารส�วนตําบล รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบล ปลัดองค�การ
บริหารส�วนตําบล และพนักงานส�วนตําบล เป3นเจ-าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ให-นายกองค�การบริหารส�วนตําบล รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบล ปลัด
องค�การบริหารส�วนตําบล และพนักงานส�วนตําบลซึ่งนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแต�งต้ัง มีอํานาจ
เปรียบเทียบคดีละเมิดข-อบัญญั ติองค�การบริหารส�วนตําบลได-ตามระเบียบและวิ ธีการท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

เ ม่ือได- ชําระค�าปรับตามท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต� วันท่ี มีการ
เปรียบเทียบ ให-ถือว�าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
ส�วนท่ี ๓ 

อํานาจหน-าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบล 
   

 

                                                 
๕๐ มาตรา ๖๔/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕๑ มาตรา ๖๕ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับ

ท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 
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มาตรา ๖๖  องค�การบริหารส�วนตําบลมีอํานาจหน-าท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในด-าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 
มาตรา ๖๗  ภายใต-บังคับแห�งกฎหมาย องค�การบริหารส�วนตําบล มีหน-าท่ีต-องทํา

ในเขตองค�การบริหารส�วนตําบล ดังต�อไปน้ี 
(๑) จัดให-มีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก 
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๓) ปTองกันโรคและระงับโรคติดต�อ 
(๔) ปTองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๕) ส�งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(๖) ส�งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู-สูงอายุ และผู-พิการ 
(๗) คุ-มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อม 
(๘)๕๒ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป7ญญาท-องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ

ท-องถ่ิน 
(๙)๕๓ ปฏิบัติหน-าท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ

บุคลากรให-ตามความจําเป3นและสมควร 
 
มาตรา ๖๘  ภายใต-บังคับแห�งกฎหมาย องค�การบริหารส�วนตําบลอาจจัดทํากิจการ

ในเขตองค�การบริหารส�วนตําบล ดังต�อไปน้ี 
(๑) ให-มีนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒) ให-มีและบํารุงการไฟฟTาหรือแสงสว�างโดยวิธีอ่ืน 
(๓) ให-มีและบํารุงรักษาทางระบายนํ้า 
(๔) ให-มีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผ�อนหย�อนใจและสวนสาธารณะ 
(๕) ให-มีและส�งเสริมกลุ�มเกษตรกรและกิจการสหกรณ� 
(๖) ส�งเสริมให-มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(๗) บํารุงและส�งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๘) การคุ-มครองดูแลและรักษาทรัพย�สินอันเป3นสาธารณสมบัติของแผ�นดิน 
(๙) หาผลประโยชน�จากทรัพย�สินขององค�การบริหารส�วนตําบล 
(๑๐) ให-มีตลาด ท�าเทียบเรือ และท�าข-าม 
(๑๑) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย� 
(๑๒)๕๔ การท�องเท่ียว 

                                                 
๕๒ มาตรา ๖๗ (๘) แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕๓ มาตรา ๖๗ (๙) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕๔ มาตรา ๖๘ (๑๒) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี 

๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 
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(๑๓)๕๕ การผังเมือง 
 
มาตรา ๖๙  อํานาจหน-าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ 

และมาตรา ๖๘ น้ัน ไม�เป3นการตัดอํานาจหน-าท่ีของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค�การหรือหน�วยงาน
ของรัฐ ในอันท่ีจะดําเนินกิจการใด ๆ เพ่ือประโยชน�ของประชาชนในตําบล แต�ต-องแจ-งให-องค�การ
บริหารส�วนตําบลทราบล�วงหน-าตามสมควร ในกรณีน้ีหากองค�การบริหารส�วนตําบลมีความเห็น
เก่ียวกับการดําเนินกิจการดังกล�าว ให-กระทรวง ทบวง กรม หรือองค�การ หรือหน�วยงานของรัฐ นํา
ความเห็นขององค�การบริหารส�วนตําบลไปประกอบการพิจารณาดําเนินกิจการน้ันด-วย 

 
มาตรา ๖๙/๑๕๖  การปฏิบัติงานตามอํานาจหน-าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบล

ต-องเป3นไปเพ่ือประโยชน�สุขของประชาชน โดยใช-วิธีการบริหารกิจการบ-านเมืองท่ีดี และให-คํานึงถึง
การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบล การจัดทํางบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจ-าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปWดเผยข-อมูลข�าวสาร  ท้ังน้ี 
ให- เป3นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข-อบัง คับว�าด-วยการ น้ัน และหลักเกณฑ�และวิ ธีการ ท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา ๗๐  เพ่ือประโยชน�ในการปฏิบัติหน-าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ีให-องค�การ

บริหารส�วนตําบลมีสิทธิได-รับทราบข-อมูลและข�าวสารจากทางราชการในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนิน
กิจการของทางราชการในตําบล เว-นแต�ข-อมูลหรือข�าวสารท่ีทางราชการถือว�าเป3นความลับเก่ียวกับ
การรักษาความม่ันคงแห�งชาติ 

 
มาตรา ๗๑๕๗  องค�การบริหารส�วนตําบลอาจออกข-อบัญญัติองค�การบริหารส�วน

ตําบลเพ่ือใช-บังคับในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลได-เท�าท่ีไม�ขัดหรือแย-งต�อกฎหมายเพ่ือปฏิบัติการ
ให-เป3นไปตามอํานาจหน-าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบล หรือเม่ือมีกฎหมายบัญญัติให-องค�การ
บริหารส�วนตําบลออกข-อบัญญัติหรือให-มีอํานาจออกข-อบัญญัติ ในการน้ีจะกําหนดค�าธรรมเนียมท่ีจะ
เรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผู-ฝRาฝSนด-วยก็ได- แต�มิให-กําหนดโทษปรับเกินหน่ึงพันบาท เว-นแต�จะมี
กฎหมายบัญญัติไว-เป3นอย�างอ่ืน 

ร�างข-อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลจะเสนอได-ก็แต�โดยนายกองค�การบริหาร
ส�วนตําบล หรือสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หรือราษฎรในเขตองค�การบริหารส�วนตําบล
ตามกฎหมายว�าด-วยการเข-าช่ือเสนอข-อบัญญัติท-องถ่ิน 

                                                 
๕๕ มาตรา ๖๘ (๑๓) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี 

๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕๖ มาตรา ๖๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕๗ มาตรา ๗๑ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับ

ท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 
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เม่ือสภาองค�การบริหารส�วนตําบลและนายอําเภอให-ความเห็นชอบร�างข-อบัญญัติ
องค�การบริหารส�วนตําบลตามวรรคหน่ึงแล-ว ให-นายกองค�การบริหารส�วนตําบลลงช่ือและประกาศ
เป3นข-อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลต�อไป 

ในกรณีท่ีนายอําเภอไม�เห็นชอบด-วยกับร�างข-อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลใด 
ให-ส�งคืนสภาองค�การบริหารส�วนตําบลภายในสิบห-าวันนับแต�วันท่ีนายอําเภอได-รับร�างข-อบัญญัติ
องค�การบริหารส�วนตําบลดังกล�าวเพ่ือให-สภาองค�การบริหารส�วนตําบลพิจารณาทบทวนร�าง
ข-อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลน้ันใหม� หากนายอําเภอไม�ส�งร�างข-อบัญญัติองค�การบริหารส�วน
ตําบลคืนสภาองค�การบริหารส�วนตําบลภายในสิบห-าวันนับแต�วันท่ีนายอําเภอได-รับร�างข-อบัญญัติ
องค�การบริหารส�วนตําบลดังกล�าว ให-ถือว�านายอําเภอเห็นชอบกับร�างข-อบัญญัติองค�การบริหารส�วน
ตําบลน้ัน 

เม่ือสภาองค�การบริหารส�วนตําบลพิจารณาทบทวนร�างข-อบัญญัติองค�การบริหาร
ส�วนตําบลตามวรรคสี่แล-ว มีมติยืนยันตามร�างข-อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลเดิมด-วยคะแนน
เสียงไม�น-อยกว�าสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู� ให-
นายกองค�การบริหารส�วนตําบลลงช่ือและประกาศเป3นข-อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลได-โดยไม�
ต-องขอความเห็นชอบจากนายอําเภอ แต�ถ-าสภาองค�การบริหารส�วนตําบลไม�ยืนยันภายในสามสิบวัน
นับแต�วันท่ีได-รับร�างข-อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลคืนจากนายอําเภอหรือยืนยันด-วยคะแนน
เสียงน-อยกว�าสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู� ให-ร�าง
ข-อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลน้ันเป3นอันตกไป 

 
มาตรา ๗๒๕๘  การบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลให-เป3นไปตาม

กฎหมายว�าด-วยการน้ัน 
เพ่ือประโยชน�แก�กิจการขององค�การบริหารส�วนตําบล องค�การบริหารส�วนตําบล

อาจขอให-ข-าราชการ พนักงาน หรือลูกจ-างของส�วนราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน�วย
การบริหารราชการส�วนท-องถ่ิน ไปดํารงตําแหน�งหรือปฏิบัติกิจการขององค�การบริหารส�วนตําบลเป3น
การช่ัวคราวได-โดยไม�ขาดจากต-นสังกัดเดิม  ท้ังน้ี ให-ผู-ว�าราชการจังหวัดเป3นผู-มีอํานาจอนุญาตได-ตาม
ความจําเป3น และในกรณีท่ี เป3นข-าราชการซึ่ งไม�อยู� ในอํานาจของผู- ว� าราชการจังหวัด ให-
กระทรวงมหาดไทยทําความตกลงกับหน�วยงานต-นสังกัดก�อนแต�งต้ัง 

 
มาตรา ๗๓  องค�การบริหารส�วนตําบลอาจทํากิจการนอกเขตองค�การบริหารส�วน

ตําบล หรือร�วมกับสภาตําบล องค�การบริหารส�วนตําบล องค�การบริหารส�วนจังหวัด หรือหน�วยการ
บริหารราชการส�วนท-องถ่ินอ่ืน เพ่ือกระทํากิจการร�วมกันได-  ท้ังน้ี เม่ือได-รับความยินยอมจากสภา
ตําบล องค�การบริหารส�วนตําบล องค�การบริหารส�วนจังหวัด หรือหน�วยการบริหารราชการส�วน
ท-องถ่ินท่ีเก่ียวข-อง และกิจการน้ันเป3นกิจการท่ีจําเป3นต-องทําและเป3นการเก่ียวเน่ืองกับกิจการท่ีอยู�ใน
อํานาจหน-าท่ีของตน 

 
ส�วนท่ี ๔ 

                                                 
๕๘ มาตรา ๗๒ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับ

ท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 
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รายได-และรายจ�ายขององค�การบริหารส�วนตําบล 
   

 
มาตรา ๗๔๕๙  ภาษีบํารุงท-องท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีปTาย อากรการฆ�าสัตว�

และค�าธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชน�อ่ืนอันเกิดจากการฆ�าสัตว�  ท้ังน้ี ในเขตองค�การบริหารส�วน
ตําบลใดเม่ือได-มีการจัดเก็บตามกฎหมายว�าด-วยการน้ันแล-วให-เป3นรายได-ขององค�การบริหารส�วน
ตําบลน้ัน 

ในการจัดเก็บภาษีบํารุงท-องท่ีและภาษีโรงเรือนและท่ีดินขององค�การบริหารส�วน
ตําบลตามวรรคหน่ึง ให-นายกองค�การบริหารส�วนตําบลมีอํานาจและหน-าท่ีเช�นเดียวกับอํานาจและ
หน-าท่ีของนายกเทศมนตรีตามกฎหมายว�าด-วยภาษีบํารุงท-องท่ีและกฎหมายว�าด-วยภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน เว-นแต�จะมีกฎหมายกําหนดไว-เป3นอย�างอ่ืน  ท้ังน้ี องค�การบริหารส�วนตําบลอาจมอบอํานาจและ
หน-าท่ีดังกล�าวให-หน�วยงานอ่ืนของรัฐดําเนินการแทนก็ได- และให-หักค�าใช-จ�ายได-ตามท่ีกําหนดใน
มาตรา ๘๑๖๐ 

 
มาตรา ๗๕  ภาษีและค�าธรรมเนียมรถยนต�และล-อเลื่อนท่ีจัดเก็บได-ในจังหวัดใด ให-

จัดสรรให-แก�องค�การบริหารส�วนตําบลตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีบัญญัติไว-ในกฎหมายว�าด-วยการน้ัน 
 
มาตรา ๗๖๖๑  องค�การบริหารส�วนตําบลมีอํานาจออกข-อบัญญัติองค�การบริหารส�วน

ตําบลเพ่ือเก็บภาษีอากรและค�าธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนไม�เกินร-อยละสิบของภาษีอากรและค�าธรรมเนียม
ประเภทใดประเภทหน่ึงหรือทุกประเภท ดังต�อไปน้ี 

(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลกฎหมายรัษฎากรซึ่งสถานประกอบการต้ังอยู�ใน
องค�การบริหารส�วนตําบล 

(๒) ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว�าด-วยสุราซึ่งร-านขายสุราต้ังอยู�
ในองค�การบริหารส�วนตําบล 

(๓) ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล�นการพนันตามกฎหมายว�าด-วยการพนันซึ่ง
สถานท่ีเล�นการพนันอยู�ในองค�การบริหารส�วนตําบล 

การเสียภาษีอากรและค�าธรรมเนียมตามมาตราน้ี เศษของหน่ึงบาทให-ป7ดท้ิง 
ภาษีอากรและค�าธรรมเนียมตามมาตราน้ี ให-ถือเป3นภาษีอากรและค�าธรรมเนียม

ตามกฎหมายว�าด-วยการน้ัน 
 
มาตรา ๗๗๖๒  รายได-จากค�าธรรมเนียมตามกฎหมายว�าด-วยนํ้าบาดาล เงินอากร 

ประทานบัตรใบอนุญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมายว�าด-วยการประมง ค�าภาคหลวง และ

                                                 
๕๙ มาตรา ๗๔ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับ

ท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖๐ มาตรา ๗๔ วรรคสอง แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วน

ตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖๑ มาตรา ๗๖ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับ

ท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 
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ค�าธรรมเนียมตามกฎหมายว�าด-วยปRาไม- และค�าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดินท่ีเก็บในองค�การบริหารส�วนตําบลใด ให-เป3นรายได-ขององค�การบริหารส�วนตําบลน้ัน 

 
มาตรา ๗๘  ค�าภาคหลวงแร�ตามกฎหมายว�าด-วยแร� และค�าภาคหลวงปWโตรเลียม

ตามกฎหมายว�าด-วยปWโตรเลียม  ท้ังน้ี ในองค�การบริหารส�วนตําบลใดเม่ือได-มีการจัดเก็บตามกฎหมาย
ว�าด-วยการน้ันแล-ว ให-จัดสรรให-แก�องค�การบริหารส�วนตําบลน้ันตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗๙  เงินท่ีเก็บตามกฎหมายว�าด-วยอุทยานแห�งชาติในองค�การบริหารส�วน

ตําบลใด ให-แบ�งให-แก�องค�การบริหารส�วนตําบลน้ันตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๘๐๖๓  องค�การบริหารส�วนตําบลมีอํานาจออกข-อบัญญัติองค�การบริหารส�วน

ตําบลเพ่ือเก็บภาษีมูลค�าเพ่ิม โดยให-กําหนดเป3นอัตราภาษีมูลค�าเพ่ิมเพ่ิมข้ึนจากอัตราท่ีเรียกเก็บตาม
ประมวลรัษฎากร ดังต�อไปน้ี 

(๑) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค�าเพ่ิมในอัตราร-อยละศูนย� ให-
องค�การบริหารส�วนตําบลเก็บในอัตราร-อยละศูนย� 

(๒) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค�าเพ่ิมในอัตราอ่ืน ให-องค�การ
บริหารส�วนตําบลเก็บหน่ึงในเก-าของอัตราภาษีมูลค�าเพ่ิมท่ีเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร 

ภาษีมูลค�าเพ่ิมท่ีเก็บเพ่ิมข้ึนตามมาตราน้ี ให-ถือเป3นภาษีมูลค�าเพ่ิมตามประมวล
รัษฎากร 

 
มาตรา ๘๑  องค�การบริหารส�วนตําบลจะมอบให-กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหน-าท่ี

จัดเก็บภาษีอากรหรือค�าธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรือค�าธรรมเนียมเพ่ือองค�การบริหารส�วน
ตําบลก็ได- ในกรณีเช�นน้ีเม่ือได-หักค�าใช-จ�ายตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแล-ว ให-กระทรวง ทบวง กรม
น้ันส�งมอบให-แก�องค�การบริหารส�วนตําบล 

 
มาตรา ๘๒  องค�การบริหารส�วนตําบลอาจมีรายได- ดังต�อไปน้ี 
(๑) รายได-จากทรัพย�สินขององค�การบริหารส�วนตําบล 
(๒) รายได-จากสาธารณูปโภคขององค�การบริหารส�วนตําบล 
(๓) รายได-จากกิจการเก่ียวกับการพาณิชย�ขององค�การบริหารส�วนตําบล 
(๔) ค�าธรรมเนียม ค�าใบอนุญาต และค�าปรับ ตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนดไว- 
(๕) เงินและทรัพย�สินอ่ืนท่ีมีผู-อุทิศให- 
(๖) รายได-อ่ืนตามท่ีรัฐบาลหรือหน�วยงานของรัฐจัดสรรให- 

                                                                                                                                            
๖๒ มาตรา ๗๗ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับ

ท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖๓ มาตรา ๘๐ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับ

ท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 
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(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๘) รายได-อ่ืนตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนดให-เป3นขององค�การบริหารส�วนตําบล 
 
มาตรา ๘๓  องค�การบริหารส�วนตําบลอาจกู-เงินจากกระทรวง ทบวง กรม องค�การ 

หรือนิติบุคคลต�าง ๆ ได- เม่ือได-รับอนุญาตจากสภาองค�การบริหารส�วนตําบล 
การกู-เงินตามวรรคหน่ึงให-เป3นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
 
มาตรา ๘๔  รายได-ขององค�การบริหารส�วนตําบล ให-ได-รับยกเว-นไม�ต-องเสียภาษีโดย

การตราเป3นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 
 
มาตรา ๘๕  องค�การบริหารส�วนตําบลอาจมีรายจ�าย ดังต�อไปน้ี 
(๑) เงินเดือน 
(๒) ค�าจ-าง 
(๓) เงินค�าตอบแทนอ่ืน ๆ 
(๔) ค�าใช-สอย 
(๕) ค�าวัสดุ 
(๖) ค�าครุภัณฑ� 
(๗) ค�าท่ีดิน สิ่งก�อสร-าง และทรัพย�สินอ่ืน ๆ 
(๘) ค�าสาธารณูปโภค 
(๙) เงินอุดหนุนหน�วยงานอ่ืน 
(๑๐) รายจ�ายอ่ืนใดตามข-อผูกพัน หรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของ

กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว- 
 
มาตรา ๘๖๖๔  เงินค�าตอบแทนประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบล รอง

ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบล นายกองค�การบริหารส�วนตําบล รองนายกองค�การบริหารส�วน
ตําบล เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบล เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบล และ
สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล ให-เป3นไปตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา ๘๗๖๕  งบประมาณรายจ�ายประจําป4และงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติมของ

องค�การบริหารส�วนตําบล ให-จัดทําเป3นข-อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลและจะเสนอได-ก็แต�โดย
นายกองค�การบริหารส�วนตําบลตามระเบียบและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ถ-าในระหว�างป4งบประมาณใดรายจ�ายซึ่งกําหนดไว-ในงบประมาณไม�พอใช-จ�าย
ประจําป4น้ันหรือมีความจําเป3นต-องต้ังรายจ�ายข้ึนใหม�ระหว�างป4งบประมาณ ให-จัดทําข-อบัญญัติ
งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม 
                                                 

๖๔ มาตรา ๘๖ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับ
ท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๖๕ มาตรา ๘๗ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล(ฉบับท่ี 
๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 
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เม่ือสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเห็นชอบด-วยกับร�างข-อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายประจําป4หรือร�างข-อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติมแล-ว ให-เสนอนายอําเภอเพ่ือขออนุมัติ 
และให-นายอําเภอพิจารณาให-แล-วเสร็จภายในสิบห-าวันนับแต�วันท่ีได-รับร�างข-อบัญญัติดังกล�าว 

ถ-านายอําเภอไม�อนุมัติต-องแจ-งเหตุผลและส�งคืนให-สภาองค�การบริหารส�วนตําบล 
เพ่ือพิจารณาทบทวนร�างข-อบัญญัติน้ันใหม� หากพ-นกําหนดเวลาดังกล�าวแล-วนายอําเภอพิจารณาไม�
แล-วเสร็จ ให-ถือว�านายอําเภออนุมัติร�างข-อบัญญัติดังกล�าว 

ในกรณีท่ีสภาองค�การบริหารส�วนตําบลมีมติยืนยันตามร�างข-อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายประจําป4หรือร�างข-อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม ให-นายอําเภอส�งร�างข-อบัญญัติน้ันไป
ยังผู-ว�าราชการจังหวัดภายในกําหนดเวลาสิบห-าวันนับแต�วันท่ีสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแจ-งมติ
ยืนยันเพ่ือให-ผู-ว�าราชการจังหวัดพิจารณาภายในสิบห-าวัน ถ-าผู-ว�าราชการจังหวัดเห็นชอบด-วยกับร�าง
ข-อบัญญัติน้ัน ให-ผู-ว�าราชการจังหวัดส�งไปยังนายอําเภอเพ่ือลงช่ืออนุมัติ ถ-าผู-ว�าราชการจังหวัดไม�
เห็นชอบด-วยกับร�างข-อบัญญัติน้ันให-ร�างข-อบัญญัติน้ันเป3นอันตกไป หากพ-นกําหนดเวลาดังกล�าวแล-ว
ยังพิจารณาไม�แล-วเสร็จ ให-ถือว�าผู-ว�าราชการจังหวัดเห็นชอบด-วยกับร�างข-อบัญญัติน้ัน 

ในการพิจารณาร�างข-อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป4หรือร�างข-อบัญญัติ
งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม สภาองค�การบริหารส�วนตําบลต-องพิจารณาให-แล-วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต�วันท่ีได-รับร�างข-อบัญญัติน้ัน เม่ือพ-นกําหนดเวลาดังกล�าวแล-ว ถ-าสภาองค�การบริหารส�วนตําบล
พิจารณาไม�แล-วเสร็จ ให-ถือว�าสภาองค�การบริหารส�วนตําบลให-ความเห็นชอบตามท่ีนายกองค�การ
บริหารส�วนตําบลเสนอและให-ดําเนินการตามวรรคสามต�อไป 

ถ-าข-อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป4ออกไม�ทันป4งบประมาณใหม� ให-ใช-
ข-อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป4ในป4งบประมาณท่ีแล-วไปพลางก�อน 

ในการพิจารณาร�างข-อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป4หรือร�างข-อบัญญัติ
งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลจะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือ
จํานวนในรายการมิได- แต�อาจแปรญัตติได-ในทางลดหรือตัดทอนรายจ�าย ซึ่งมิได-เป3นรายจ�ายท่ีเป3นเงิน
ส�งใช-ต-นเงินกู- ดอกเบ้ียเงินกู- หรือเงินท่ีกําหนดให-จ�ายตามกฎหมาย และในการพิจารณาของสภา
องค�การบริหารส�วนตําบล การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทําด-วยประการใด ๆ ท่ีมีผลให-สมาชิก
สภาองค�การบริหารส�วนตําบลมีส�วนไม�ว�าโดยทางตรงหรือโดยอ-อมในการใช-งบประมาณรายจ�ายจะ
กระทํามิได- 

 
มาตรา ๘๗/๑๖๖  ในกรณีท่ีสภาองค�การบริหารส�วนตําบลไม�รับหลักการแห�งร�าง

ข-อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป4หรือร�างข-อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม ให-นายอําเภอ
ต้ังคณะกรรมการคณะหน่ึงประกอบด-วยกรรมการจํานวนเจ็ดคน เพ่ือพิจารณาหาข-อยุติความขัดแย-ง
โดยแก-ไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระสําคัญท่ีบัญญัติไว-ในร�างข-อบัญญัติน้ัน  ท้ังน้ี ให-ยึดถือหลักเกณฑ�
ตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวข-อง ตลอดจนประโยชน�ของท-องถ่ินและประชาชนเป3นสําคัญ 

คณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ให-ประกอบด-วยสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล
ซึ่งสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเสนอจํานวนสามคน และบุคคลซึ่งเป3นหรือมิได-เป3นสมาชิกสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลซึ่งนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเสนอจํานวนสามคน โดยให-ต้ังภายในเจ็ด
                                                 

๖๖ มาตรา ๘๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 
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วันนับแต�วันท่ีสภาองค�การบริหารส�วนตําบลมีมติไม�รับหลักการ และให-กรรมการท้ังหกคนร�วมกัน
ปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิได-เป3นนายกองค�การบริหารส�วนตําบล รองนายกองค�การบริหารส�วน
ตําบล เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบล และมิได-เป3นสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล
คนหน่ึงทําหน-าท่ีเป3นประธานกรรมการดังกล�าวภายในเจ็ดวันนับแต�วันท่ีกรรมการครบจํานวนหกคน 

ในกรณีท่ีไม�สามารถเสนอบุคคลท่ีจะทําหน-าท่ีเป3นกรรมการหรือประธานกรรมการ
ได-ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไม�ปฏิบัติหรือไม�อาจปฏิบัติ
หน-าท่ีได- ให-นายอําเภอต้ังบุคคลซึ่งมิได-เป3นนายกองค�การบริหารส�วนตําบล รองนายกองค�การบริหาร
ส�วนตําบล เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบล และมิได-เป3นสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วน
ตําบลทําหน-าท่ีกรรมการหรือประธานกรรมการดังกล�าวให-ครบตามจํานวน 

ให-คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงพิจารณาร�างข-อบัญญัติให-แล-วเสร็จภายในสิบห-าวัน
นับต้ังแต�วันท่ีได-แต�งต้ังประธานกรรมการในคราวแรกแล-วรายงานต�อนายอําเภอ ในกรณีท่ี
คณะกรรมการไม�สามารถพิจารณาให-แล-วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให-ประธานกรรมการ
รวบรวมผลการพิจารณาแล-ววินิจฉัยช้ีขาดโดยเร็วแล-วรายงานต�อนายอําเภอ 

ให-นายอําเภอส�งร�างข-อบัญญัติท่ีผ�านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธาน
กรรมการในวรรคสี่ให-นายกองค�การบริหารส�วนตําบลโดยเร็ว แล-วให-นายกองค�การบริหารส�วนตําบล
เสนอร�างข-อบัญญัติดังกล�าวต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบลตามมาตรา ๘๗ ภายในเจ็ดวันนับแต�
วันท่ีได-รับร�างข-อบัญญัติจากนายอําเภอ หากนายกองค�การบริหารส�วนตําบลไม�เสนอร�างข-อบัญญัติน้ัน
ต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบลภายในเวลาท่ีกําหนด ให-นายอําเภอรายงานต�อผู-ว�าราชการจังหวัด
เพ่ือสั่งให-นายกองค�การบริหารส�วนตําบลพ-นจากตําแหน�ง 

 
มาตรา ๘๗/๒๖๗  ให-สภาองค�การบริหารส�วนตําบลพิจารณาร�างข-อบัญญัติ

งบประมาณรายจ�ายตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคห-า ให-แล-วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได-รับร�าง
ข-อบัญญัติจากนายกองค�การบริหารส�วนตําบล หากสภาองค�การบริหารส�วนตําบลพิจารณาไม�แล-ว
เสร็จภายในกําหนด หรือมีมติไม�เห็นชอบให-ตราข-อบัญญัติน้ัน ให-ร�างข-อบัญญัติน้ันตกไป และให-ใช-
ข-อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายในป4งบประมาณป4ท่ีแล-วไปพลางก�อน ในกรณีเช�นว�าน้ี ให-นายอําเภอ
เสนอผู-ว�าราชการจังหวัดให-มีคําสั่งยุบสภาองค�การบริหารส�วนตําบล 

 
มาตรา ๘๘  ระเบียบว�าด-วยการคลัง การงบประมาณ การโอนการจัดการทรัพย�สิน 

การซื้อ การจ-าง ค�าตอบแทน และค�าจ-าง ให-เป3นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานอ่ืน ๆ ขององค�การ

บริหารส�วนตําบลให-องค�การบริหารส�วนตําบลต-องปฏิบัติด-วยก็ได- 
ในการออกระเบียบตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให-คํานึงถึงความเป3นอิสระ ความ

คล�องตัวและความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค�การบริหารส�วนตําบลด-วย 
 
มาตรา ๘๙  ให-นําบทบัญญัติมาตรา ๓๗ มาใช-บังคับกับการตรวจสอบการคลัง การ

บัญชี หรือการเงินอ่ืน ๆ ขององค�การบริหารส�วนตําบลโดยอนุโลม 
                                                 

๖๗ มาตรา ๘๗/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 
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ส�วนท่ี ๕ 

การกํากับดูแลองค�การบริหารส�วนตําบล 
   

 
มาตรา ๙๐๖๘  ให-นายอําเภอมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหน-าท่ีขององค�การบริหาร

ส�วนตําบลให-เป3นไปตามกฎหมายและระเบียบข-อบังคับของทางราชการ 
ในการปฏิบัติการตามอํานาจหน-าท่ีของนายอําเภอตามวรรคหน่ึง ให-นายอําเภอมี

อํานาจเรียกสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล นายกองค�การบริหารส�วนตําบล รองนายกองค�การ
บริหารส�วนตําบล เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบล พนักงานส�วนตําบล และลูกจ-างของ
องค�การบริหารส�วนตําบลมาช้ีแจงหรือสอบสวน ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใด ๆ จากองค�การ
บริหารส�วนตําบลมาตรวจสอบก็ได- 

เม่ือนายอําเภอเห็นว�านายกองค�การบริหารส�วนตําบลผู-ใดปฏิบัติการในทางท่ีอาจ
เป3นการเสียหายแก�องค�การบริหารส�วนตําบลหรือเสียหายแก�ราชการและนายอําเภอได-ช้ีแจงแนะนํา
ตักเตือนแล-วไม�ปฏิบัติตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป3นเร�งด�วนท่ีจะรอช-ามิได- ให-นายอําเภอมีอํานาจ
ออกคําสั่งระงับการปฏิบัติราชการของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลไว-ตามท่ีเห็นสมควรได- แล-วให-
รีบรายงานผู-ว�าราชการจังหวัดทราบภายในสิบห-าวันเพ่ือให-ผู-ว�าราชการจังหวัดวินิจฉัยสั่งการตามท่ี
เห็นสมควรโดยเร็ว 

การกระทําของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลท่ีฝRาฝSนคําสั่งของนายอําเภอหรือผู-ว�า
ราชการจังหวัด แล-วแต�กรณี ตามวรรคสาม ไม�มีผลผูกพันองค�การบริหารส�วนตําบล 

 
มาตรา ๙๑๖๙  เพ่ือคุ-มครองประโยชน�ของประชาชนในเขตองค�การบริหารส�วน

ตําบลหรือประโยชน�ของประเทศเป3นส�วนรวม นายอําเภอจะรายงานเสนอความเห็นต�อผู-ว�าราชการ
จังหวัดเพ่ือยุบสภาองค�การบริหารส�วนตําบลก็ได- 

เม่ือมีกรณีตามวรรคหน่ึงหรือกรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดไว-ในพระราชบัญญัติน้ี ผู-ว�า
ราชการจังหวัดมีอํานาจยุบสภาองค�การบริหารส�วนตําบลและให-แสดงเหตุผลไว-ในคําสั่งด-วย 

เม่ือมีการยุบสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหรือถือว�ามีการยุบสภาองค�การบริหาร
ส�วนตําบลตามพระราชบัญญัติน้ี ให-มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลข้ึนใหม�ภายใน
สี่สิบห-าวัน 

 
มาตรา ๙๒๗๐  หากปรากฏว�านายกองค�การบริหารส�วนตําบล รองนายกองค�การ

บริหารส�วนตําบล ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หรือรองประธานสภาองค�การบริหารส�วน

                                                 
๖๘ มาตรา ๙๐ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับ

ท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖๙ มาตรา ๙๑ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับ

ท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗๐ มาตรา ๙๒ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับ

ท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 
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ตําบล กระทําการฝRาฝSนต�อความสงบเรียบร-อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม�ปฏิบัติตาม
หรือปฏิบัติการไม�ชอบด-วยอํานาจหน-าท่ี ให-นายอําเภอดําเนินการสอบสวนโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีผลการสอบสวนปรากฏว�านายกองค�การบริหารส�วนตําบล รองนายก
องค�การบริหารส�วนตําบล ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หรือรองประธานสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบล มีพฤติการณ�ตามวรรคหน่ึงจริง ให-นายอําเภอเสนอให-ผู-ว�าราชการจังหวัดสั่งให-
บุคคลดังกล�าวพ-นจากตําแหน�ง  ท้ังน้ี ผู-ว�าราชการจังหวัดอาจดําเนินการสอบสวนเพ่ิมเติมด-วยก็ได- 
คําสั่งของผู-ว�าราชการจังหวัดให-เป3นท่ีสุด 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๙๓  ให-ถือว�าบรรดากรรมการสภาตําบลผู-ทรงคุณวุฒิตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งดํารงตําแหน�งอยู�ก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติ
น้ีใช-บังคับ เฉพาะท่ีอยู�ในเขตตําบลตามพระราชบัญญัติน้ีเป3นสมาชิกสภาตําบลซึ่งได-รับเลือกต้ังตาม
พระราชบัญญัติน้ีจนกว�าจะพ-นจากตําแหน�งตามวาระตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๖ ลง
วันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือพ-นจากตําแหน�งตามมาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๙๔  บรรดาบทกฎหมายใดท่ีอ-างถึงกรรมการสภาตําบลผู-ทรงคุณวุฒิให-

หมายถึงสมาชิกสภาตําบลซึ่งได-รับเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๙๕  สภาตําบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ใด มีรายได-โดยไม�รวมเงินอุดหนุนในป4งบประมาณท่ีล�วงมาติดต�อกันสามป4ก�อน
วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเฉลี่ยไม�ตํ่ากว�าป4ละหน่ึงแสนห-าหม่ืนบาท ให-
กระทรวงมหาดไทยดําเนินการจัดต้ังเป3นองค�การบริหารส�วนตําบลตามพระราชบัญญัติน้ี  ท้ังน้ี 
ภายในเก-าสิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ 

ให-กระทรวงมหาดไทยประกาศรายช่ือสภาตําบลท่ีจะจัดต้ังเป3นองค�การบริหารส�วน
ตําบลตามวรรคหน่ึงให-แล-วเสร็จภายในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ 

ในระหว�างดําเนินการจัดต้ังองค�การบริหารส�วนตําบลตามวรรคหน่ึงมิให-นํามาตรา ๖ 
มาใช-บังคับแก�ตําบลดังกล�าว และให-สภาตําบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ยังคงปฏิบัติหน-าท่ีต�อไปตามประกาศของคณะปฏิวัติดังกล�าวจนถึงวันท่ีมีการ
ประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลคร้ังแรก 

เม่ือจัดต้ังองค�การบริหารส�วนตําบลตามวรรคหน่ึงแล-ว ให-โอนบรรดาสิทธิใน
งบประมาณหรือเงินอุดหนุน ทรัพย�สิน สิทธิ สิทธิเรียกร-อง หน้ี และเจ-าหน-าท่ีของสภาตําบลตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไปเป3นขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลท่ีจัดต้ังข้ึนน้ัน 

ในวาระเร่ิมแรกเป3นเวลาสี่ป4นับแต�วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับมิให-นําความใน
มาตรา ๕๘ วรรคสอง มาใช-บังคับกับองค�การบริหารส�วนตําบลท่ีจัดต้ังข้ึนตามวรรคหน่ึงหรือตาม
พระราชบัญญัติน้ี และให-กํานันเป3นประธานกรรมการบริหารโดยตําแหน�ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 
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ผู-รับสนองพระบรมราชโองการ 
บัญญัติ  บรรทัดฐาน 
รองนายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีสภาตําบลซึ่งจัดต้ังข้ึนตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไม�มีฐานะเป3นนิติบุคคล ทํา
ให-การบริหารงานไม�สามารถดําเนินไปได-อย�างมีประสิทธิภาพ ขาดความคล�องตัวในการบริหารงาน 
สมควรปรับปรุงฐานะของสภาตําบลและการบริหารงานของสภาตําบลเสียใหม�ให-สามารถรองรับการ
กระจายอํานาจไปสู�ประชาชนได-มากย่ิงข้ึน รวมท้ังให-มีการยกฐานะสภาตําบลซึ่งมีรายได-ตามเกณฑ�ท่ี
กําหนดข้ึนเป3นองค�การบริหารส�วนตําบลซึ่งเป3นราชการส�วนท-องถ่ินได-  จึงจําเป3นต-องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘๗๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีบทบัญญัติเก่ียวกับคุณสมบัติ
ในเร่ืองอายุของผู-มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาตําบล และของผู-มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป3นสมาชิกสภา
ตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ไม�สอดคล-องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก-ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักร
ไทยแก-ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ สมควรแก-ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในเร่ืองดังกล�าวตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ให-สอดคล-องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย  จึงจําเป3นต-องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒๗๒ 
 

มาตรา ๒๒  ในวาระเร่ิมแรกเป3นเวลาสี่ป4นับแต�วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ มิให-
นําบทบัญญัติมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) เฉพาะลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๙ (๖) แห�งพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี มาใช-บังคับ
กับผู-มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป3นสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล และถ-าผู-ดํารงตําแหน�งตาม
มาตรา ๙ (๖) ได-รับเลือกต้ังเป3นสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล ก็ให-พ-นจากตําแหน�งตาม
มาตรา ๙ (๖) นับแต�วันเลือกต้ัง 

 
มาตรา ๒๓  บรรดาสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลและกรรมการบริหารซึ่ง

ดํารงตําแหน�งอยู�ในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ ให-ดํารงตําแหน�งต�อไปจนกว�าจะครบวาระตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

ในกรณีท่ีตําแหน�งสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลตามวรรคหน่ึงว�างลงไม�ว�า
ด-วยเหตุใดก็ตาม ไม�ต-องดําเนินการเลือกต้ังข้ึนแทนตําแหน�งท่ีว�างและให-สภาองค�การบริหารส�วน
ตําบลประกอบด-วยสมาชิกเท�าท่ีมีอยู� 

ในกรณีท่ีสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลซึ่งว�างลงตามวรรคสอง และเป3น
ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารด-วย ให-สภาองค�การบริหารส�วนตําบลเลือกสมาชิกสภา

                                                 
๗๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๒/ตอนท่ี ๔๘ ก/หน-า ๑/๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ 
๗๒ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๔๐ ก/หน-า ๑/๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 
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องค�การบริหารส�วนตําบลท่ีมีอยู�เป3นประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหาร แล-วแต�กรณี 
ภายในสิบห-าวันนับแต�วันท่ีตําแหน�งน้ันว�างลง 

ให-ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารซึ่งได-รับการเลือกข้ึนแทนน้ันดํารง
ตําแหน�งได-เท�าวาระท่ีเหลืออยู�ของผู-ซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๒๔  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลซึ่งเป3นสมาชิกโดย

ตําแหน�งพ-นจากสมาชิกภาพไปก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ ให-ถือว�าสภาองค�การบริหารส�วน
ตําบลประกอบด-วยสมาชิกเท�าท่ีมีอยู� และบรรดากิจการท่ีสภาองค�การบริหารส�วนตําบลดังกล�าวได-
กระทําไปในอํานาจหน-าท่ีก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับให-มีผลใช-บังคับได- 

 
มาตรา ๒๕  ในระหว�างท่ีไม�มีกฎหมายว�าด-วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท-องถ่ินหรือ

ผู-บริหารท-องถ่ิน ให-นํากฎหมายว�าด-วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลมาใช-บังคับกับการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลโดยอนุโลม  ท้ังน้ี ให-อํานาจหน-าท่ีของผู-ว�าราชการจังหวัดตาม
กฎหมายว�าด-วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล เป3นอํานาจหน-าท่ีของนายอําเภอ และยกเว-นไม�ต-อง
เรียกเก็บเงินประกันการสมัคร 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลตามมาตรา ๔๕ ให-ถือเขตหมู�บ-าน
แต�ละหมู�บ-านในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลเป3นเขตเลือกต้ัง 

ใบสมัครและบัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล ให-เป3นไปตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา ๒๖  องค�การบริหารส�วนตําบลใดมีเหตุจะต-องยุบและรวมกับองค�การบริหาร

ส�วนตําบลหรือหน�วยการบริหารราชการส�วนท-องถ่ินตามมาตรา ๔๑ จัตวา แห�งพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ีก�อนวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับให-ดําเนินการตามมาตรา ๔๑ จัตวา ดังกล�าวให-แล-วเสร็จภายในเก-าสิบวัน
นับแต�วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ 

 
มาตรา ๒๗  ให-รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักร
ไทยได-วางหลักการจัดองค�กรปกครองท-องถ่ินให-เป3นไปตามหลักการปกครองตนเองย่ิงข้ึนและให-
สอดคล-องกับเจตนารมณ�ของประชาชนในท-องถ่ิน สมควรจัดระเบียบบริหารราชการท-องถ่ิน ระบบ
องค�การบริหารส�วนตําบลตามกฎหมายว�าด-วยสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบลให-เป3นไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล�าว  จึงจําเป3นต-องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖๗๓ 
 

 

                                                 
๗๓ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๐/ตอนท่ี ๕๕ ก/หน-า ๗/๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 
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มาตรา ๓๑  ให-ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลและรองประธานสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบลซึ่งดํารงตําแหน�งอยู�ในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ อยู�ในตําแหน�งต�อไปจนกว�าจะ
ครบอายุของสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหรือมีการยุบสภาองค�การบริหารส�วนตําบล 

 
มาตรา ๓๒  ให-ประธานกรรมการบริหารองค�การบริหารส�วนตําบลและ

กรรมการบริหารองค�การบริหารส�วนตําบลซึ่งดํารงตําแหน�งอยู�ก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับยัง
อยู�ในตําแหน�งต�อไป และให-ถือว�าประธานกรรมการบริหารองค�การบริหารส�วนตําบลเป3นนายก
องค�การบริหารส�วนตําบลและกรรมการบริหารองค�การบริหารส�วนตําบลเป3นรองนายกองค�การ
บริหารส�วนตําบลตามพระราชบัญญัติน้ี 

บทบัญญัติแห�งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข-อบังคับ ข-อบัญญัติ ประกาศ หรือคําสั่งใดท่ี
ได-กําหนดให-เป3นอํานาจหน-าท่ีของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารองค�การบริหาร
ส�วนตําบล หรือกรรมการบริหาร ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ ก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ ให-ถือว�าบทบัญญัติแห�งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข-อบังคับ 
ข-อบัญญัติ ประกาศ หรือคําสั่งน้ันอ-างถึงคณะผู-บริหาร นายกองค�การบริหารส�วนตําบลหรือรองนายก
องค�การบริหารส�วนตําบลตามพระราชบัญญัติน้ี  ท้ังน้ี เท�าท่ีไม�ขัดหรือแย-งกับบทบัญญัติแห�ง
พระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๓๓  บทบัญญัติแห�งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข-อบังคับ ข-อบัญญัติ ประกาศ 

หรือคําสั่งใดท่ีอ-างถึงข-อบังคับตําบล ให-ถือว�าบทบัญญัติแห�งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข-อบังคับ 
ข-อบัญญัติ ประกาศ หรือคําสั่งน้ันอ-างถึงข-อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลตามพระราชบัญญัติน้ี  
ท้ังน้ี เท�าท่ีไม�ขัดหรือแย-งกับบทบัญญัติแห�งพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๓๔  ให-รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากในป7จจุบันบทบัญญัติท่ี
เก่ียวกับการจัดระเบียบบริหารราชการองค�การบริหารส�วนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มีเน้ือหาสาระท่ีไม�สอดคล-องและไม�เป3นไปในแนวทางเดียวกัน
กับการจัดระเบียบบริหารราชการขององค�การปกครองส�วนท-องถ่ินอ่ืน โดยแม-ว�าสภาตําบลและ
องค�การบริหารส�วนตําบลจะเป3นหน�วยการปกครองพ้ืนฐานท่ีมีลักษณะเฉพาะอันเป3นการแตกต�างจาก
องค�การปกครองส�วนท-องถ่ินอ่ืนก็ตาม แต�บทบัญญัติบางประการก็ควรจะมีลักษณะท่ีเหมือนกัน เช�น 
คุณสมบัติผู-มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง ระยะเวลาการเลือกต้ัง การขาดคุณสมบัติ การประชุมสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบล การบริหาร และการกํากับดูแล เป3นต-น  จึงจําเป3นต-องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖๗๔ 
 

                                                 
๗๔ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๐/ตอนท่ี ๑๒๔ ก/หน-า ๑๖/๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 
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มาตรา ๓๗  บรรดาสมาชิกสภาตําบลและสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลและ
คณะผู-บริหารขององค�การบริหารส�วนตําบล ซึ่งดํารงตําแหน�งอยู�ในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ ให-
ดํารงตําแหน�งต�อไปจนกว�าจะครบอายุของสภาตําบลหรือสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หรือมีการยุบ
สภา 

ในกรณีตามวรรคหน่ึง มิให-นําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๖ 
มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๗ ทวิ มาตรา ๔๗ ตรี ช่ือของส�วนท่ี ๒ ในหมวด ๒ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๘/๑ 
มาตรา ๕๘/๒ มาตรา ๕๘/๓ มาตรา ๕๘/๔ มาตรา ๕๘/๕ มาตรา ๕๘/๖ มาตรา ๕๘/๗ มาตรา ๕๙ 
มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๔/๑ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๔ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗ มาตรา ๘๗/๑ 
มาตรา ๘๗/๒ และมาตรา ๙๒ ซึ่งแก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี มาใช-บังคับจนกว�าจะครบอายุ
ของสภาตําบล สภาองค�การบริหารส�วนตําบล หรือมีการยุบสภา และมีการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังแรกของ
สภาตําบลหรือองค�การบริหารส�วนตําบลน้ัน หลังจากวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ และให-นํา
บทบัญญัติเดิมก�อนการแก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับแทนในระหว�างเวลาดังกล�าว 

 
มาตรา ๓๘  ให-รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากเป3นการสมควรกําหนดให-
นายกองค�การบริหารส�วนตําบลมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน ประกอบกับบทบัญญัติบาง
มาตราในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ยังไม�สอดคล-องกับ
กฎหมายว�าด-วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท-องถ่ินหรือผู-บริหารท-องถ่ิน และไม�เหมาะสมกับการ
บริหารงานของสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล เพ่ือให-การบริหารงานของสภาตําบลและ
องค�การบริหารส�วนตําบลเป3นไปด-วยความเรียบร-อยและมีประสิทธิภาพ  จึงจําเป3นต-องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒๗๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค�การบริหารส�วนตําบล มีบทบัญญัติบางประการไม�เหมาะสมกับสภาวะในป7จจุบัน เป3นการจํากัด
สิทธิของประชาชน ท้ังสิทธิของผู-สมัครรับเลือกต้ังและสิทธิของประชาชนผู-มีสิทธิเลือกต้ัง สมควรเปWด
กว-างให-เป3นสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  จึงจําเป3นต-องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๗๕ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๖/ตอนท่ี ๘๔ ก/หน-า ๘/๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 
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