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เป็นปีที ่๔๙ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ 

ให้ประกำศว่ำ 

 โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดระเบียบบริหำรของต ำบล 

 จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้ นไว้โดยค ำแนะน ำและยินยอมของ

รัฐสภำ ดังต่อไปนี้  

  มำตรำ ๑ พระรำชบัญญัตินี้ เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗” 

 มำตรำ ๒ พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดเก้ำสบิวันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำ

นุเบกษำเป็นต้นไป 

[รก.๒๕๓๗/๕๓ ก/๑๑/๒ ธนัวาคม ๒๕๓๗] 

 มำตรำ ๓  ให้ยกเลิกประกำศของคณะปฏวิัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

 บรรดำกฎหมำย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระรำชบัญญัติน้ี หรือซึ่ง

ขัดหรือแย้งกบับทแห่งพระรำชบัญญัตินี้  ให้ใช้พระรำชบัญญัตินี้แทน 

 มำตรำ ๔ ในพระรำชบัญญัตินี้  

 “หน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ เทศบำล สุขำภิบำล และรำชกำร

ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมำยจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

 “นำยอ ำเภอ” หมำยควำมรวมถึงปลัดอ ำเภอผู้เป็นหัวหน้ำประจ ำกิ่งอ ำเภอด้วย 
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 “ต ำบล” หมำยควำมว่ำ ต ำบลตำมกฎหมำยว่ำด้วยลักษณะปกครองท้องที่ที่อยู่นอกเขต

หน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และในกรณีที่ต ำบลใดมีพ้ืนที่อยู่ทั้งในและนอกเขตหน่วยกำร

บริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น ให้หมำยควำมถึงเฉพำะพ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วน

ท้องถิ่น 

  [บทนิยามค าว่า คณะผูบ้ริหาร มาตรา ๔ ยกเลิก โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๕ ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้มี

อ ำนำจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ และแต่งตั้ งเจ้ำหน้ำที่ เพ่ือปฏิบัติกำรตำม

พระรำชบัญญัตินี้  

 กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศที่มีผลเป็นกำรทั่วไป เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำ

นุเบกษำแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

 

หมวด ๑ 

สภาต าบล 

 

 มำตรำ ๖ ในต ำบลหน่ึงให้มีสภำต ำบลสภำหน่ึงมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

  ให้สภำต ำบลมีฐำนะเป็นนิติบุคคล 

 

ส่วนท่ี ๑ 

สมาชิกสภาต าบล 

 

 มำตรำ ๗ สภำต ำบลประกอบด้วยสมำชิกโดยต ำแหน่งได้แก่ ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนของทุกหมู่บ้ำน 

ในต ำบล และแพทย์ประจ ำต ำบล และสมำชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งจำกรำษฎรในแต่ละหมู่บ้ำนในต ำบลนั้น

เป็นสมำชิกสภำต ำบลหมู่บ้ำนละหนึ่งคน 

 มำตรำ ๘ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำต ำบลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ำมเช่นเดียวกับผู้มีสทิธิเลือกตั้งตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ 

ผู้บริหำรท้องถิ่น 

  [มาตรา ๘ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๙ ผู้มีสทิธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำต ำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้ำมดังต่อไปนี้  

 (๑) มีช่ือในทะเบียนบ้ำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎรในหมู่บ้ำนของต ำบลที่สมัคร

รับเลือกตั้งเป็นเวลำติดต่อกนัไม่น้อยกว่ำหนึ่งปีจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 
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 (๒) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทำงทุจริตหรือพ้นจำกต ำแหน่งสมำชิกสภำต ำบล สมำชิกสภำ

ท้องถิ่น คณะผู้บริหำรท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น รองผู้บริหำรท้องถิ่น หรือที่ปรึกษำหรือเลขำนุกำร

ของผู้บริหำรท้องถิ่น เพรำะเหตุที่มีส่วนได้เสยีไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมในสญัญำหรือกิจกำรที่กระท ำ

กบัสภำต ำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้ำปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

  (๓) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมประกำรอื่นเช่นเดียวกบัผู้มีสทิธสิมัครรับเลือกตั้ง

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

  [มาตรา ๙ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๑๐ ให้นำยอ ำเภอจัดให้มีกำรเลือกตั้ งสมำชิกสภำต ำบลซึ่ งได้รับเลือกตั้ งตำม

หลักเกณฑแ์ละวิธกีำรที่ก ำหนดในระเบียบของกระทรวงมหำดไทย 

 มำตรำ ๑๑ สมำชิกสภำต ำบลซ่ึงได้รับเลือกตั้งมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสี่ปีนับแต่

วันเลือกตั้ง 

  ในกรณีที่สมำชิกสภำต ำบลซ่ึงได้รับเลือกตั้งด ำรงต ำแหน่งครบวำระแล้วแต่ยังมิได้มีกำร

เลือกตั้งสมำชิกสภำต ำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งขึ้ นใหม่ ให้สมำชิกสภำต ำบลโดยต ำแหน่งปฏิบัติหน้ำที่ได้

ต่อไป 

 มำตรำ ๑๒ นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ สมำชิกสภำต ำบลซึ่งได้รับเลือกตั้ง

พ้นจำกต ำแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

 (๑) ตำย 

 (๒) ลำออกโดยย่ืนหนังสอืลำออกต่อนำยอ ำเภอ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่ำพ้นจำกต ำแหน่งนับ

แต่วันลำออก 

 (๓)  มีกำรยุบสภำต ำบล 

 (๔) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำกับสภำต ำบลที่ตนด ำรง

ต ำแหน่งหรือในกจิกำรที่กระท ำให้แก่สภำต ำบลน้ัน 

 (๕) สภำต ำบลมีมติให้พ้นจำกต ำแหน่งโดยเห็นว่ำมีควำมประพฤติในทำงที่จะน ำมำซ่ึง

ควำมเสื่อมเสียประโยชน์ของต ำบล มติดังกล่ำวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวน

สมำชิกสภำต ำบลทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ 

 (๖) นำยอ ำเภอสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อได้สอบสวนแล้วปรำกฏว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ

หรือมีลักษณะต้องห้ำมอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมมำตรำ ๙ หรือมิได้อยู่ประจ ำในหมู่บ้ำนที่ได้รับเลือกตั้ง

เป็นเวลำติดต่อกันเกินหกเดือน หรือขำดกำรประชุมสภำต ำบลติดต่อกันสำมคร้ังโดยไม่มีเหตุผล

อันสมควร 

 (๗) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อได้สอบสวนแล้วปรำกฏว่ำบกพร่องในทำง

ควำมประพฤติ 

  [อนุ (๔) ของมาตรา ๑๒ แกไ้ข โดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

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

บริหารส่วนต าบล (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๒] 
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 มำตรำ ๑๓ เมื่อต ำแหน่งสมำชิกสภำต ำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งว่ำงลงเพรำะครบวำระกำรด ำรง

ต ำแหน่ง ให้มีกำรเลือกตั้งภำยในสี่สบิห้ำวันนับแต่วันที่ครบวำระ 

 [มาตรา ๑๓ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๑๔ เมื่อต ำแหน่งสมำชิกสภำต ำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นใดนอกจำก 

ครบวำระ ให้มีกำรเลือกตั้งแทนต ำแหน่งที่ว่ำงภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่ต ำแหน่งน้ันว่ำงลง เว้นแต่

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสบิวันให้สภำต ำบลประกอบด้วยสมำชิกเท่ำที่มีอยู่ 

  สมำชิกสภำต ำบลผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งแทนนั้นให้อยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่เหลืออยู่ของ

ผู้ซึ่งตนแทน 

 [มาตรา ๑๔ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

  มำตรำ ๑๕ เมื่อมีกำรยุบและรวมเขตหมู่บ้ำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยลักษณะปกครองท้องที่ให้

สมำชิกสภำต ำบลซ่ึงได้รับเลือกตั้งของหมู่บ้ำนเดิมที่ถูกยุบหรือถูกรวมยังคงเป็นสมำชิกสภำต ำบล ซึ่ง

ได้รับเลือกตั้งอยู่ต่อไปจนกว่ำสมำชิกภำพจะสิ้นสดุลงตำมมำตรำ ๑๒ 

  เมื่อมีกำรแยกพ้ืนที่บำงส่วนของหมู่บ้ำนใดข้ึนเป็นหมู่บ้ำนใหม่ ให้สมำชิกสภำต ำบลซึ่งได้รับ

เลือกตั้งของหมู่บ้ำนเดิมยังคงเป็นสมำชิกสภำต ำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งอยู่ต่อไป โดยให้สมำชิกสภำต ำบลที่

มีภูมิล ำเนำอยู่ในหมู่บ้ำนใดเป็นสมำชิกสภำต ำบลของหมู่บ้ำนนั้นจนกว่ำสมำชิกภำพจะสิ้นสุดลงตำม

มำตรำ ๑๒ และให้นำยอ ำเภอจัดให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำต ำบลซ่ึงได้รับเลือกตั้งให้ครบตำมจ ำนวน

ที่กฎหมำยก ำหนดทั้งหมู่บ้ำนเดิมและหมู่บ้ำนที่จัดตั้งข้ึนใหม่ เพ่ือเป็นสมำชิกสภำต ำบลที่หมู่บ้ำนน้ัน

ตั้งอยู่ในเขตภำยในหกสบิวันนับแต่วันที่ประกำศตั้งหมู่บ้ำนใหม่ และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งอยู่ในต ำแหน่ง

เท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของสมำชิกอื่นในต ำบลน้ัน เว้นแต่วำระกำรด ำรงต ำแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึง

หนึ่งร้อยแปดสบิวันให้สภำต ำบลประกอบด้วยสมำชิกเท่ำที่มีอยู่ 

 [มาตรา ๑๕ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๑๖ สภำต ำบลมีก ำนันเป็นประธำนสภำต ำบล และมีรองประธำนสภำต ำบลคนหนึ่ง

ซึ่งนำยอ ำเภอแต่งตั้งจำกสมำชิกสภำต ำบลตำมมติของสภำต ำบล 

 รองประธำนสภำต ำบลมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสี่ปี 

 รองประธำนสภำต ำบลพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมวรรคสอง เมื่อ 

 (๑) ลำออกโดยย่ืนหนังสอืลำออกต่อนำยอ ำเภอ ในกรณเีช่นนี้ ให้ถือว่ำพ้นจำกต ำแหน่งนับแต่

วันลำออก 

 (๒) พ้นจำกต ำแหน่งสมำชิกสภำต ำบลตำมมำตรำ ๑๒ 

 มำตรำ ๑๗ ประธำนสภำต ำบลเป็นผู้เรียกประชุมสภำต ำบล และมีหน้ำที่ด ำเนินกำรประชุม

ให้เป็นไปตำมข้อบังคับกำรประชุมที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 



๖๕ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

รองประธำนสภำต ำบลมีหน้ำที่กระท ำกิจกำรแทนประธำนสภำต ำบลเมื่อประธำนสภำต ำบล

ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อำจปฏบิัติหน้ำที่ได้ หรือตำมที่ประธำนสภำต ำบลมอบหมำย 

เมื่อประธำนสภำต ำบลและรองประธำนสภำต ำบลไม่อยู่ในที่ประชุม ให้สมำชิกสภำต ำบลที่มำ

ประชุมเลือกกนัเองเป็นประธำนในกำรประชุมครำวนั้น 

มำตรำ ๑๘ ให้มีกำรประชุมสภำต ำบลไม่น้อยกว่ำเดือนละหนึ่ งคร้ัง กำรประชุมต้องมี

สมำชิกสภำต ำบลมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกสภำต ำบลทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่จึงจะเป็น

องค์ประชุม 

กำรลงมติของที่ประชุมให้ถือเสยีงข้ำงมำก เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่ำงอื่นในพระรำชบัญญัติน้ี

สมำชิกสภำต ำบลคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสยีงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมมี

สทิธอิอกเสยีงเพ่ิมขึ้นอกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงช้ีขำด 

มำตรำ ๑๙ สภำต ำบลมีเลขำนุกำรสภำต ำบลคนหน่ึงซ่ึงแต่งตั้งจำกข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำน

ในต ำบลน้ันหรือจำกบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๘ 

ให้นำยอ ำเภอเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนเลขำนุกำรสภำต ำบลตำมมติของสภำต ำบล 

มำตรำ ๒๐ เลขำนุกำรสภำต ำบลมีหน้ำที่รับผิดชอบงำนธุรกำรและกำรจัดกำรประชุมและ

งำนอื่นใดตำมที่สภำต ำบลมอบหมำย 

มำตรำ ๒๑ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติน้ี ให้สมำชิกสภำต ำบลและเลขำนุกำร

สภำต ำบลเป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

 

ส่วนท่ี ๒ 

อ านาจหนา้ท่ีของสภาต าบล 

 

มำตรำ ๒๒ สภำต ำบลมีอ ำนำจหน้ำที่ ในกำรพัฒนำต ำบลตำมแผนงำนโครงกำรและ

งบประมำณของสภำต ำบล เสนอแนะส่วนรำชกำรในกำรบริหำรรำชกำรและพัฒนำต ำบลปฏิบัติหน้ำที่

ของคณะกรรมกำรต ำบลตำมกฎหมำยว่ำด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และหน้ำที่อื่นตำมที่กฎหมำย

ก ำหนด 

มำตรำ ๒๓ ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย สภำต ำบลอำจด ำเนินกจิกำรภำยในต ำบลดังต่อไปนี้  

(๑) จัดให้มีน ำ้เพ่ือกำรอุปโภค บริโภค และกำรเกษตร 

(๒) จัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงน ำ้และทำงบก 

(๓) จัดให้มีและรักษำทำงระบำยน ำ้ และรักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน ้ำทำงเดิน 

และที่สำธำรณะ รวมทั้งกำรก ำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล 

(๔) คุ้มครองดูแลและบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

(๕) บ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของรำษฎร 

(๖) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เดก็ เยำวชน ผู้สงูอำยุ และผู้พิกำร 



๖๖ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

มำตรำ ๒๔ ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน และแพทย์ประจ ำต ำบลซ่ึงปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมในสญัญำกับสภำต ำบลที่ตนด ำรงต ำแหน่งหรือใน

กจิกำรที่กระท ำให้แก่สภำต ำบลน้ัน 

ในกรณีที่ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน หรือแพทย์ประจ ำต ำบลกระท ำกำรฝ่ำฝืนตำมที่บัญญัติในวรรคหน่ึง 

ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่ำวออกจำกต ำแหน่งก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน หรือแพทย์ประจ ำต ำบล 

แล้วแต่กรณี โดยให้ถือว่ำเป็นกำรให้ออกจำกต ำแหน่งเพรำะบกพร่องในทำงควำมประพฤติหรือ  

ควำมสำมำรถไม่เหมำะสมกบัต ำแหน่งตำมกฎหมำยว่ำด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 

 [มาตรา ๒๔ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๒] 

มำตรำ ๒๕ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของก ำนันและผู้ใหญ่บ้ำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยลักษณะ

ปกครองท้องที่ในส่วนที่เกี่ยวกบักิจกำรใดที่ก ำหนดไว้แล้วในแผนพัฒนำต ำบล ให้ก ำนันและผู้ใหญ่บ้ำน

ด ำเนินกำรให้สอดคล้องกบัแผนพัฒนำต ำบล 

มำตรำ ๒๖ ในกำรจัดท ำโครงกำรหรือแผนงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนใดในพ้ืนที่

ต ำบลใด ให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนนั้นค ำนึงถึงแผนพัฒนำต ำบลนั้นด้วย 

มำตรำ ๒๗ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของสภำต ำบล ให้ประธำนสภำต ำบลเป็นผู้รับผิดชอบ

ด ำเนินกิจกำรตำมมติของสภำต ำบล แต่สภำต ำบลอำจมอบหมำยให้สมำชิกสภำต ำบลผู้อื่นด ำเนินกิจกำร

แทนเฉพำะกรณไีด้ 

ในกำรท ำนิติกรรมของสภำต ำบล ให้ประธำนสภำต ำบล เลขำนุกำรสภำต ำบลและสมำชิกสภำ

ต ำบลอีกหนึ่งคนร่วมกันมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนสภำต ำบล ทั้งนี้  ให้เป็นไปตำมระเบียบของกระทรวง 

มหำดไทย 

มำตรำ ๒๘ เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด สภำต ำบลอำจท ำกิจกำรนอกเขต 

สภำต ำบล หรือร่วมกบัสภำต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หรือหน่วยกำร

บริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่นเพ่ือท ำกิจกำรร่วมกันได้เมื่อได้รับควำมยินยอมจำกสภำต ำบล องค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ

กจิกำรน้ันเป็นกจิกำรที่จ ำเป็นต้องท ำและเป็นกำรเกี่ยวเน่ืองกบักจิกำรที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของตน 

 

ส่วนท่ี ๓ 

รายไดแ้ละรายจ่ายของสภาต าบล 

 

มำตรำ ๒๙ สภำต ำบลมีรำยได้ซ่ึงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจัดสรรให้ตำมหลักเกณฑ์ที่

กระทรวงมหำดไทยก ำหนด ดังต่อไปนี้  

  (๑) ภำษีบ ำรุงท้องที่ ภำษีโรงเรือนและที่ดิน ภำษีป้ำย อำกรกำรฆ่ำสตัว์และผลประโยชน์อื่น 

อนัเกดิจำกกำรฆ่ำสตัว์ที่จัดเกบ็ได้ในต ำบลน้ัน 



๖๗ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

(๒) ค่ำธรรมเนียม ค่ำใบอนุญำต และค่ำปรับ ตำมที่จะมีกฎหมำยก ำหนดไว้ที่จัดเกบ็ได้ใน

ต ำบลนั้น 

(๓) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรพนันตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรพนันที่เก็บเพ่ิมขึ้ นตำม

ข้อบัญญัติจังหวัดในเขตต ำบลนั้น 

(๔) ภำษีมูลค่ำเพ่ิม และภำษีธุรกจิเฉพำะ ที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร 

(๕) ภำษีสรุำ และภำษีสรรพสำมิต ที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร 

  (๖) ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร 

มำตรำ ๓๐ ทุกปีงบประมำณให้รัฐบำลจัดสรรเงินให้แก่สภำต ำบลเป็นเงินอุดหนุน 

มำตรำ ๓๑ สภำต ำบลอำจมีรำยได้ ดังต่อไปนี้  

(๑) รำยได้จำกทรัพย์สนิของสภำต ำบล 

(๒) รำยได้จำกสำธำรณปูโภคของสภำต ำบล 

(๓) เงินและทรัพย์สนิอื่นที่มีผู้อุทศิให้ 

(๔) เงินอุดหนุนและรำยได้อื่นตำมที่รัฐบำลหรือหน่วยงำนของรัฐจัดสรรให้ 

(๕) รำยได้อื่นตำมที่จะมีกฎหมำยก ำหนดให้เป็นของสภำต ำบล 

มำตรำ ๓๒ รำยได้ของสภำต ำบล ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสยีภำษี โดยตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ

ตำมประมวลรัษฎำกร และไม่ต้องน ำส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน 

มำตรำ ๓๓ สภำต ำบลอำจมีรำยจ่ำย ดังต่อไปนี้  

(๑) เงินเดือน 

(๒) ค่ำจ้ำง 

(๓) เงินค่ำตอบแทนอื่นๆ 

(๔) ค่ำใช้สอย 

(๕) ค่ำวัสดุ 

(๖) ค่ำครุภัณฑ ์

(๗) ค่ำที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง และทรัพย์สนิอื่นๆ 

(๘) ค่ำสำธำรณปูโภค 

(๙) เงินอุดหนุนหน่วยงำนอื่น 

(๑๐) รำยจ่ำยอื่นใดตำมข้อผูกพัน หรือตำมที่มีกฎหมำยหรือระเบียบของกระทรวงมหำดไทย 

ก ำหนดไว้ 

มำตรำ ๓๔ เงินค่ำตอบแทนประธำนสภำต ำบล รองประธำนสภำต ำบล สมำชิกสภำต ำบล

และเลขำนุกำรสภำต ำบล ให้เป็นไปตำมระเบียบของกระทรวงมหำดไทย 

มำตรำ ๓๕ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีและงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติมของสภำต ำบลให้

จัดท ำเป็นข้อบังคับตำมระเบียบและวิธกีำรที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 



๖๘ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

ถ้ำในระหว่ำงปีงบประมำณใด รำยจ่ำยซึ่งก ำหนดไว้ในงบประมำณไม่พอใช้จ่ำยประจ ำปีนั้น 

หรือมีควำมจ ำเป็นต้องตั้งรำยจ่ำยขึ้ นใหม่ระหว่ำงปีงบประมำณให้จัดท ำข้อบังคับงบประมำณรำยจ่ำย

เพ่ิมเติม 

เมื่อสภำต ำบลจัดท ำร่ำงข้อบังคับงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีหรือร่ำงข้อบังคับงบประมำณ

รำยจ่ำยเพ่ิมเติมเสรจ็แล้ว ให้เสนอนำยอ ำเภอเพ่ืออนุมัติ 

ถ้ำข้อบังคับงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีออกไม่ทนัปีใหม่ ให้ใช้ข้อบังคับงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีก่อนนั้นไปพลำงก่อน 

มำตรำ ๓๖ ให้กระทรวงมหำดไทยออกระเบียบว่ำด้วยกำรคลัง กำรงบประมำณ กำรรักษำ

ทรัพย์สนิ กำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สนิ กำรจัดหำพัสดุและกำรจ้ำงเหมำ 

กระทรวงมหำดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนอื่นๆ ของสภำต ำบลให้สภำต ำบล 

ต้องปฏบิัติด้วยกไ็ด้ 

ในกำรออกระเบียบตำมวรรคหนึ่ งและวรรคสอง ให้ค ำนึงถึงลักษณะของพ้ืนที่  จ ำนวน

ประชำกร รำยได้ ควำมคล่องตัว และควำมมีประสทิธภิำพในกำรบริหำรงำนของสภำต ำบลด้วย 

มำตรำ ๓๗ ให้กระทรวงมหำดไทยจัดให้มีกำรตรวจสอบกำรคลัง กำรบัญชี หรือกำรเงิน

อื่นๆ ของสภำต ำบล 

 

ส่วนท่ี ๔ 

การก ากบัดูแลสภาต าบล 

 

มำตรำ ๓๘ นำยอ ำเภอมีอ ำนำจก ำกับดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของสภำต ำบลให้เป็นไปตำม

กฎหมำยและระเบียบข้อบังคับของทำงรำชกำร 

ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรด ำเนินกำรของสภำต ำบลเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ก่อหรืออำจ

ก่อให้เกิดควำมเสยีหำยแก่ทำงรำชกำร หรือไม่เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับของทำงรำชกำร นำยอ ำเภอ

มีอ ำนำจยับย้ังกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวไว้เป็นกำรช่ัวครำวได้และรำยงำนไปยังผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพ่ือ

วินิจฉัย 

ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเห็นว่ำกำรด ำเนินกำรของสภำต ำบลไม่ชอบด้วยกฎหมำย ก่อ

หรืออำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร หรือไม่เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับของทำงรำชกำร 

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีอ ำนำจสั่งกำรให้สภำต ำบลระงับกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว 

ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเหน็ว่ำกำรด ำเนินกำรของสภำต ำบลเป็นไปโดยชอบแล้ว ให้ผู้ว่ำ

รำชกำรจังหวัดสั่งเพิกถอนกำรยับย้ังของนำยอ ำเภอ แต่ถ้ำนำยอ ำเภอไม่รำยงำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ยับย้ัง หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดไม่วินิจฉัยภำยในสำมสบิวันนับแต่วันที่ได้รับ

เร่ืองให้กำรยับย้ังของนำยอ ำเภอและอ ำนำจสั่งกำรของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นอันสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่

ครบก ำหนดเวลำดังกล่ำว 



๖๙ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

มำตรำ ๓๙ หำกปรำกฏว่ำสภำต ำบลกระท ำกำรฝ่ำฝืนต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภำพ

ของประชำชน หรือละเลยไม่ปฏบิัติตำมหรือปฏบิัติกำรไม่ชอบด้วยอ ำนำจหน้ำที่ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอำจ

สั่งยุบสภำต ำบลได้ตำมค ำเสนอแนะของนำยอ ำเภอ และเมื่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสั่งยุบสภำต ำบลแล้วให้

สภำต ำบลยังคงประกอบด้วยสมำชิกสภำต ำบลโดยต ำแหน่งทั้งหมดจนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ

ต ำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่ 

ในกรณีที่กำรยุบสภำต ำบลตำมวรรคหน่ึงเป็นผลจำกกำรกระท ำของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน หรือ

แพทย์ประจ ำต ำบล ซึ่งเป็นสมำชิกสภำต ำบลโดยต ำแหน่ง หรือบุคคลดังกล่ำวได้ร่วมกระท ำกำรด้วย ให้

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่ำวออกจำกต ำแหน่งก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน หรือแพทย์ประจ ำต ำบล 

แล้วแต่กรณี โดยให้ถือว่ำเป็นกำรให้ออกจำกต ำแหน่งเพรำะบกพร่องในทำงควำมประพฤติหรือ

ควำมสำมำรถไม่เหมำะสมกับต ำแหน่งตำมกฎหมำยว่ำด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และถ้ำสมำชิกสภำ

ต ำบลโดยต ำแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมำชิกสภำต ำบลโดยต ำแหน่งทั้งหมด ให้ผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัดแต่งตั้งบุคคลตำมจ ำนวนที่เห็นสมควรเข้ำร่วมปฏิบัติหน้ำที่กับสมำชิกสภำต ำบลโดยต ำแหน่งที่

เหลืออยู่จนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้งก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน หรือแพทย์ประจ ำต ำบลและสมำชิกสภำต ำบลซึ่ง

ได้รับเลือกตั้งใหม่ 

 

หมวด ๒ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 

 มำตรำ ๔๐ สภำต ำบลที่มีรำยได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมำณที่ล่วงมำติดต่อกัน

สำมปีเฉล่ียไม่ต ่ำกว่ำปีละหน่ึงแสนห้ำหมื่นบำทหรือตำมเกณฑ์รำยได้เฉล่ียในวรรคสองอำจจัดตั้งเป็น

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ โดยท ำเป็นประกำศของกระทรวงมหำดไทยและให้ประกำศในรำชกิจจำ

นุเบกษำ ในประกำศนั้นให้ระบุช่ือและเขตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไว้ด้วย 

   กำรเปล่ียนแปลงเกณฑ์รำยได้เฉล่ียของสภำต ำบลตำมวรรคหน่ึง ให้ท ำเป็นประกำศของ

กระทรวงมหำดไทยและให้ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

มำตรำ ๔๑ สภำต ำบลที่ได้จัดตั้งเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมมำตรำ ๔๐ ให้พ้นจำก

สภำพแห่งสภำต ำบลนับแต่วันที่ได้ประกำศจัดตั้งขึ้นเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นต้นไป 

บรรดำงบประมำณ ทรัพย์สนิ สทิธิ สทิธเิรียกร้อง หนี้  และเจ้ำหน้ำที่ของสภำต ำบลตำมวรรคหน่ึง 

ให้โอนไปเป็นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

มำตรำ ๔๑ ทวิ สภำต ำบลหรือองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจรวมกับองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล ที่มีเขตติดต่อกนัภำยในเขตอ ำเภอเดียวกนัได้ตำมเจตนำรมณข์องประชำชนในเขตต ำบลน้ัน โดย

ให้น ำมำตรำ ๔๐ และมำตรำ ๔๑ มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

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

พ.ศ. ๒๕๔๒] 



๗๐ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

มำตรำ ๔๑ ตรี สภำต ำบลหรือองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจรวมกบัหน่วยกำรบริหำรรำชกำร

ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีเขตติดต่อกันภำยในเขตอ ำเภอเดียวกันได้ตำมเจตนำรมณ์ของประชำชนในเขต

ต ำบลนั้น โดยท ำเป็นประกำศของกระทรวงมหำดไทย และให้ก ำหนดเขตใหม่ของหน่วยกำรบริหำร

รำชกำรส่วนท้องถิ่นไว้ในประกำศกระทรวงมหำดไทยด้วย 

ให้น ำมำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๒ วรรคสองและวรรคสำมมำใช้บังคับกับกำรรวมตำมวรรคหนึ่ง

โดยอนุโลม 

 [มาตรา ๔๑ ตรี วรรคหนึง่ แกไ้ขเพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มำตรำ ๔๑ จัตวำ ให้กระทรวงมหำดไทยด ำเนินกำรประกำศยุบสภำต ำบลทั้งหมดและ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใดที่มีจ ำนวนประชำกรไม่ถึงสองพันคน โดยให้รวมพ้ืนที่เข้ำกับองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลอื่นหรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกันภำยในเขตอ ำเภอ

เดียวกนัภำยในเก้ำสบิวันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่ำว 

กำรรวมกบัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นใดตำมวรรคหนึ่ง 

ให้เป็นไปตำมเจตนำรมณข์องประชำชนในเขตต ำบลนั้น 

 กำรส ำรวจเจตนำรมณ์ของประชำชนตำมวรรคสอง ให้เป็นไปตำมที่กระทรวงมหำดไทย

ก ำหนด 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใดมีจ ำนวนประชำกรไม่ถึงสองพันคนแต่มีสภำพพ้ืนที่เป็นเกำะหรือ

โดยสภำพทำงภูมิศำสตร์ไม่สำมำรถติดต่อกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำร

ส่วนท้องถิ่นที่จะไปรวมได้โดยสะดวก กระทรวงมหำดไทยจะไม่ด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งกับองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลนั้นกไ็ด้ 

 ให้น ำมำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๒ วรรคสองและวรรคสำม มำใช้บังคับกำรยุบและรวมตำม

วรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

  [มาตรา ๔๑ จตัวา แกไ้ขเพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที ่๕)         

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มำตรำ ๔๑ เบญจ สภำต ำบลหรือองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจแยกพ้ืนที่บำงส่วนไปรวม

กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่ น หรือรับพ้ืนที่บำงส่วนของ

สภำต ำบลหรือองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่นมำรวมด้วยได้  

โดยท ำเป็นประกำศของกระทรวงมหำดไทยและให้ก ำหนดเขตใหม่ของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วน

ท้องถิ่นไว้ในประกำศกระทรวงมหำดไทยด้วย 

กำรส ำรวจเจตนำรมณ์เกี่ยวกับกำรรวม ยุบรวม รับรวม และแยกพ้ืนที่ในเขตสภำต ำบลหรือ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นตำมวรรคหน่ึงให้เป็นไปตำมที่

กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 



๗๑ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

กำรโอนงบประมำณ ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง หนี้  เจ้ำหน้ำที่ของสภำต ำบล หรือพนักงำน 

ส่วนต ำบลและลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้สภำต ำบลหรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น

ผู้โอนและผู้รับโอนตกลงกนั ในกรณทีี่ตกลงกนัไม่ได้ให้เป็นไปตำมที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดประกำศก ำหนด 

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

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มำตรำ ๔๑ ฉ ในกรณทีี่มีกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๔๑ ทว ิมำตรำ ๔๑ ตรี มำตรำ ๔๑ จัตวำ 

หรือมำตรำ ๔๑ เบญจ และเป็นเหตุให้ต้องเพ่ิมจ ำนวนสมำชิกสภำของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วน

ท้องถิ่น ให้ด ำเนินกำรเลือกตั้งเพ่ือให้มีสมำชิกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด และให้ผู้ได้รับ

เลือกตั้งอยู่ในต ำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของสมำชิกอื่นในหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

เว้นแต่วำระกำรด ำรงต ำแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวันให้สมำชิกของหน่วยกำรบริหำร

รำชกำรส่วนท้องถิ่นน้ันประกอบด้วยสมำชิกเท่ำที่มีอยู่ 

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

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มำตรำ ๔๒ ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำยว่ำด้วยกำรเทศบำล อำจจัดตั้งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ขึ้นเป็นเทศบำลได้โดยท ำเป็นประกำศของกระทรวงมหำดไทย 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่ได้จัดตั้ งเป็นเทศบำลตำมวรรคหน่ึง ให้พ้นจำกสภำพแห่ง

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รวมทั้งให้สมำชิกภำพของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสิ้นสดุลง และ

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพ้นจำกต ำแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกำศกระทรวงมหำดไทยจัดตั้งข้ึนเป็น

เทศบำลเป็นต้นไป 

บรรดำงบประมำณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้  พนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำงของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมวรรคหนึ่ง ให้โอนไปเป็นของเทศบำลที่จัดตั้งข้ึนน้ัน 

บรรดำข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่ได้ใช้บังคับในเร่ืองใดอยู่ก่อนแล้วให้ยังคงใช้

บังคับได้ต่อไปเป็นกำรช่ัวครำว จนกว่ำจะได้มีกำรตรำเทศบัญญัติในเร่ืองนั้นขึ้นใหม่ 

  [มาตรา ๔๒ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มำตรำ ๔๓ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีฐำนะเป็นนิติบุคคลและเป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น 

มำตรำ ๔๔ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประกอบด้วยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยก 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

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

๒๕๔๖] 

 

 

 

 



๗๒ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

ส่วนท่ี ๑ 

สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 

มำตรำ ๔๕ สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประกอบด้วยสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล จ ำนวนหมู่บ้ำนละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้ นโดยรำษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้ำนในเขต

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้น 

ในกรณีที่เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใดมีเพียงหน่ึงหมู่บ้ำนให้สภำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลนั้นประกอบด้วยสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจ ำนวนหกคน และในกรณีที่เขตองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลใดมีเพียงสองหมู่บ้ำนให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้นประกอบด้วยสมำชิกสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจ ำนวนหมู่บ้ำนละสำมคน 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรสมัครรับเลือกตั้งและกำรเลือกตั้งให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร

เลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

อำยุของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีก ำหนดครำวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 

 [มาตรา ๔๕ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๒] 

มำตรำ ๔๖ สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปน้ี 

(๑) ให้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรบริหำร

กจิกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

(๒) พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ร่ำงข้อบัญญัติ 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม 

(๓) ควบคุมกำรปฏิบัติงำนของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้เป็นไปตำมกฎหมำย 

นโยบำย แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทำงรำชกำร 

  [มาตรา ๔๖ แกไ้ข โดยพระราชบญัญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มำตรำ ๔๗ ผู้มีสทิธิเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

ให้น ำบทบัญญัติมำตรำ ๑๓ มำตรำ ๑๔ และมำตรำ ๑๕ มำใช้บังคับกับกำรเลือกตั้งสมำชิก

สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโดยอนุโลม 

  [มาตรา ๔๗ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มำตรำ ๔๗ ทวิ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมดังต่อไปนี้  

(๑) มีช่ือในทะเบียนบ้ำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎรในหมู่บ้ำนของต ำบลที่

สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลำติดต่อกนัไม่น้อยกว่ำหนึ่งปีจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 



๗๓ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

  (๒) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทำงทุจริตหรือพ้นจำกต ำแหน่งสมำชิกสภำต ำบล สมำชิกสภำ 

ท้องถิ่น คณะผู้บริหำรท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น รองผู้บริหำรท้องถิ่น หรือที่ปรึกษำ หรือเลขำนุกำร

ของผู้บริหำรท้องถิ่นเพรำะเหตุมีส่วนได้เสยีไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมในสญัญำหรือกิจกำรที่กระท ำกับ

สภำต ำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้ำปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

  (๓) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมประกำรอื่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง

สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

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

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

  มำตรำ ๔๗ ตรี สมำชิกภำพของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสิ้นสดุลงเมื่อ 

  (๑) ถึงครำวออกตำมอำยุของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือมีกำรยุบสภำองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล 

(๒) ตำย 

(๓) ลำออก โดยย่ืนหนังสอืลำออกต่อนำยอ ำเภอ 

(๔) ขำดประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมคร้ังติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 

(๕) มิได้อยู่ประจ ำในหมู่บ้ำนที่ได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลำติดต่อกนัเกนิหกเดือน 

  (๖) เป็นผู้มีส่วนได้เสยีไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในสญัญำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

น้ันเป็นคู่สัญญำหรือในกิจกำรที่กระท ำให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ันหรือที่องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลนั้นจะกระท ำ 

(๗) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๔๗ ทว ิ

(๘) สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีมติให้พ้นจำกต ำแหน่ง โดยเห็นว่ำมีควำมประพฤติ

ในทำงที่จะน ำมำซ่ึงควำมเสื่อมเสียหรือก่อควำมไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือ

กระท ำกำรอันเสื่อมเสยีประโยชน์ของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยมีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทั้งหมดเท่ำที่

มีอยู่เข้ำช่ือเสนอให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำ และมีมติดังกล่ำวต้องมีคะแนนเสยีงไม่น้อย

กว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ ทั้งนี้  ถ้ำสมำชิกสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผู้นั้นมิได้อุทธรณ์หรือโต้แย้งมติของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลภำยใน

ก ำหนดเวลำอุทธรณ์หรือโต้แย้งให้สมำชิกภำพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ครบระยะเวลำอุทธรณ์หรือโต้แย้ง

ดังกล่ำว 

ในกรณีที่สมำชิกภำพของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผู้ใดสิ้นสดุลงตำม (๘) ผู้นั้น

อำจอุทธรณ์หรือโต้แย้งมติของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไปยังนำยอ ำเภอได้ภำยในสบิห้ำวันนับแต่

วันที่รับทรำบมติของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยระบุข้ออุทธรณ์หรือข้อโต้แย้งและข้อเทจ็จริง

หรือข้อกฎหมำยประกอบด้วย และให้นำยอ ำเภอสอบสวนและวินิจฉัยให้เสรจ็สิ้นภำยในสำมสบิวันนับ

แต่วันที่ได้รับ ค ำอุทธรณห์รือโต้แย้ง ค ำวินิจฉัยของนำยอ ำเภอให้เป็นที่สดุ 



๗๔ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

(๙) รำษฎรผู้มีสทิธิเลือกตั้งในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใดมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมใน

สี่ของจ ำนวนผู้มีสทิธิเลือกตั้งที่มำลงคะแนนเสียง เห็นว่ำสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผู้ใดไม่

สมควรด ำรงต ำแหน่งต่อไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่น

หรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

  เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมำชิกภำพของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผู้ใดสิ้นสุดลง

ตำม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ให้นำยอ ำเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเรว็ ค ำวินิจฉัยของนำยอ ำเภอให้

เป็นที่สดุ 

ในกรณีที่สมำชิกภำพของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสิ้นสดุลงตำม (๙) พร้อมกัน 

ทั้งหมด ให้ถือว่ำเป็นกำรยุบสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

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

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มำตรำ ๔๘ สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีประธำนสภำและรองประธำนสภำคนหนึ่งซึ่ง

เลือกจำกสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้นำยอ ำเภอแต่งตั้งประธำนและรองประธำนสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมมติของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

มำตรำ ๔๙ ประธำนสภำและรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด ำรงต ำแหน่งจน

ครบอำยุของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือมีกำรยุบสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

  [มาตรา ๔๙ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

  มำตรำ ๕๐ นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๔๙ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลและรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 

  (๑) ลำออก โดยย่ืนหนังสอืลำออกต่อนำยอ ำเภอ 

(๒) สิ้นสดุสมำชิกภำพของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

(๓) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๙๒  

ผู้ซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่งตำม (๓) จะด ำรงต ำแหน่งประธำนสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีกไม่ได้ตลอดอำยุของสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้น 

  [มาตรา ๕๐ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มำตรำ ๕๑ เมื่อต ำแหน่งประธำนหรือรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลว่ำงลง

เพรำะเหตุอื่นใดนอกจำกครบวำระ ให้มีกำรเลือกประธำนหรือรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

แทนต ำแหน่งที่ว่ำงภำยในสบิห้ำวันนับแต่วันที่ต ำแหน่งน้ันว่ำงลง และให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ใน

ต ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน 

มำตรำ ๕๒ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีหน้ำที่ด ำเนินกำรประชุมและด ำเนิน

กจิกำรอื่นให้เป็นไปตำมข้อบังคับกำรประชุมที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 



๗๕ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีหน้ำที่ช่วยประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ปฏบิัติกำรตำมหน้ำที่ และกระท ำกจิกำรตำมที่ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมอบหมำย 

ในกรณีที่ไม่มีประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้หรือไม่ปฏบิัติหน้ำที่ ให้รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลปฏบิัติหน้ำที่แทน 

ในกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคร้ังใด ถ้ำไม่มีผู้ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนในที่

ประชุมให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่มำประชุมเลือกกันเองเพ่ือท ำหน้ำที่ประธำนในที่

ประชุมส ำหรับกำรประชุมในคร้ังนั้น 

ในกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคร้ังใด  ถ้ำผู้ท ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุมสั่ง

ปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวำระกำรประชุม แต่มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอยู่ในที่ประชุม

ครบองค์ประชุมและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของสมำชิกสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเท่ำที่มีอยู่ในที่ประชุมเสนอให้เปิดประชุม ให้ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบ

วำระกำรประชุมนั้นต่อไปจนกว่ำจะหมดระเบียบวำระกำรประชุมหรือสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

จะได้มีมติให้ปิดประชุมและให้น ำควำมในวรรคสำมและวรรคสี่มำใช้บังคับกบักรณดีังกล่ำว 

  [วรรคหา้ของ มาตรา ๕๒ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มำตรำ ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสำมัญสองสมัยหรือหลำยสมัยแล้วแต่สภำองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลจะก ำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเร่ิมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีให้สภำองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลก ำหนด 

นำยอ ำเภอต้องก ำหนดให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด ำเนินกำรประชุมสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคร้ังแรกภำยในสบิห้ำวันนับแต่วันประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล และให้ที่ประชุมเลือกประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและรองประธำนสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

กรณทีี่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่อำจจัดให้มีกำรประชุมคร้ังแรกได้ตำมก ำหนดเวลำใน

วรรคสอง หรือมีกำรประชุมแต่ไม่อำจเลือกประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ นำยอ ำเภออำจ

เสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดให้มีค ำสั่งยุบสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

สมัยประชุมสำมัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก ำหนดไม่เกินสิบห้ำวัน แต่ถ้ำจะขยำยเวลำออกไปอีก

จะต้องได้รับอนุญำตจำกนำยอ ำเภอ 

  [มาตรา ๕๓ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล (ฉบบัที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มำตรำ ๕๔ ให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นผู้เรียกประชุมสภำองค์กำรบริหำร 

ส่วนต ำบลตำมสมัยประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม 

ในกรณีที่ยังไม่มีประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลไม่เรียกประชุมตำมกฎหมำย ให้นำยอ ำเภอเป็นผู้เรียกประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม 



๗๖ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

มำตรำ ๕๕ นอกจำกสมัยประชุมสำมัญแล้ว เมื่อเห็นว่ำเป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือ

สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ อำจท ำค ำร้องย่ืนต่อนำยอ ำเภอขอเปิดประชุมวิสำมัญ ถ้ำเห็นสมควรให้

นำยอ ำเภอเรียกประชุมวิสำมัญได้ 

สมัยประชุมวิสำมัญให้ก ำหนดไม่เกินสิบห้ำวัน แต่ถ้ำจะขยำยเวลำออกไปอีกจะต้องได้รับ

อนุญำตจำกนำยอ ำเภอ 

  [มาตรา ๕๕ วรรคหนึง่ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที ่๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มำตรำ ๕๖ กำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้องมีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ 

จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้น ำบทบัญญัติตำมมำตรำ ๑๘ วรรคสองและวรรคสำม มำใช้บังคับกับกำรประชุมสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด้วยโดยอนุโลม 

มำตรำ ๕๖/๑ ในที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

มีสทิธิตั้งกระทู้ถำมนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในเร่ืองใด 

อนัเกี่ยวกบังำนในหน้ำที่ได้ 

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

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

  มำตรำ ๕๗ ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลือกปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือ

สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคนหนึ่งเป็นเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยมีหน้ำที่

รับผิดชอบงำนธุรกำรและจัดกำรประชุมและงำนอื่นใดตำมที่ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

มอบหมำย ทั้งนี้  ให้ค ำนึงถึงควำมรู้ควำมสำมำรถอนัจะเป็นประโยชน์ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อครบอำยุของสภำองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล หรือเมื่อมีกำรยุบสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมี

มติให้พ้นจำกต ำแหน่ง 

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

๒๕๔๖] 

 

ส่วนท่ี ๒ 

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 [ชือ่ของส่วนที่สอง แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖] 



๗๗ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๕๘ ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคนหนึ่งซึ่งมำจำก

กำรเลือกตั้งโดยตรงของประชำชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร

ท้องถิ่น 

  [มาตรา ๕๘ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๕๘/๑ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร

ท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมดังต่อไปนี้ ด้วย 

(๑) มีอำยุไม่ต ่ำกว่ำสำมสบิปีบริบูรณใ์นวันเลือกตั้ง 

(๒) ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต ่ำกว่ำมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือเคยเป็นสมำชิก

สภำต ำบล สมำชิกสภำท้องถิ่น ผู้บริหำรท้องถิ่น หรือสมำชิกรัฐสภำ 

(๓) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทำงทุจริตหรือพ้นจำกต ำแหน่งสมำชิกสภำต ำบล สมำชิกสภำ

ท้องถิ่น คณะผู้บริหำรท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น รองผู้บริหำรท้องถิ่นหรือเลขำนุกำร หรือที่ปรึกษำ

ของผู้บริหำรท้องถิ่นเพรำะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำหรือกิจกำรที่

กระท ำกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้ำปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

มำตรำ ๕๘/๒ ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด ำรงต ำแหน่งนับแต่วันเลือกตั้งและมี

วำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะด ำรงต ำแหน่งติดต่อกนัเกนิสองวำระไม่ได้ 

ในกรณีนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด ำรงต ำแหน่งไม่ครบระยะเวลำสี่ปีกใ็ห้ถือว่ำเป็นหน่ึง

วำระและเมื่อได้ด ำรงต ำแหน่งสองวำระติดต่อกนัแล้วจะด ำรงต ำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลำสี่ปีนับแต่

วันที่พ้นจำกต ำแหน่ง 

มำตรำ ๕๘/๓ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจแต่งตั้งรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลซ่ึงมิใช่สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นผู้ช่วยเหลือในกำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลตำมที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมอบหมำยได้ไม่เกนิสองคน และอำจแต่งตั้งเลขำนุกำร

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือเจ้ำหน้ำที่

ของรัฐได้ 

มำตรำ ๕๘/๔ รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม

ตำมมำตรำ ๕๘/๑ 

มำตรำ ๕๘/๕ ก่อนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเข้ำรับหน้ำที่ ให้ประธำนสภำองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลเรียกประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ่ือให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

แถลงนโยบำยต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยไม่มีกำรลงมติ ทั้งนี้ ภำยในสำมสิบวันนับแต่วัน

ประกำศผลกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

กรณีที่ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและรองประธำนสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถูกยุบตำมมำตรำ ๕๓ หำกมีกรณีที่ส  ำคัญ



๗๘ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

และจ ำเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้ำไปจะกระทบต่อประโยชน์ส ำคัญของรำชกำรหรือรำษฎร นำยก

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะด ำเนินกำรไปพลำงก่อนเท่ำที่จ ำเป็นกไ็ด้ เมื่อได้มีกำรเลือกประธำนสภำ

องค์กำรบริหำร ส่วนต ำบลแล้ว ให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเรียกประชุมสภำองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลเพ่ือให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแถลงนโยบำยโดยไม่มีกำรลงมติภำยในสบิห้ำ

วันนับแต่วันที่มีกำรเลือกประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

กำรประชุมเพ่ือแถลงนโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้กระท ำโดยเปิดเผย โดย 

นำยกองค์บริหำรส่วนต ำบลต้องจัดท ำนโยบำยเป็นลำยลักษณ์อักษรแจกให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำร  

ส่วนต ำบลทุกคนที่มำประชุมด้วย 

หำกนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่สำมำรถแถลงนโยบำยต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ 

ให้นำยอ ำเภอแจ้งให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดท ำนโยบำยแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมำชิกสภำ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุกคนภำยในเจด็วัน โดยให้น ำวิธีกำรแจ้งค ำสั่งทำงปกครองเป็นหนังสอืตำม

กฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองมำใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่ำนำยก

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้แถลงนโยบำยต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแล้ว 

ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดท ำรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่ได้

แถลงไว้ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นประจ ำทุกปี 

ค ำแถลงนโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและรำยงำนแสดงผลกำรปฏบิัติงำนตำม

นโยบำย ให้ประกำศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด้วย 

มำตรำ ๕๘/๖ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือผู้ซึ่ง

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมอบหมำย มีสทิธิเข้ำประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและมีสทิธแิถลง

ข้อเทจ็จริง ตลอดจนแสดงควำมคิดเหน็เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 

มำตรำ ๕๘/๗ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของ

จ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ มีสทิธิเข้ำช่ือเสนอญัตติขอเปิดอภิปรำย

ทั่วไปในที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพ่ือให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแถลงข้อเทจ็จริง

หรือแสดงควำมคิดเหน็ในปัญหำเกี่ยวกบักำรบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโดยไม่มีกำรลงมติ 

ญัตติตำมวรรคหนึ่ง ให้ย่ืนต่อประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและให้ประธำนสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำหนดวันส ำหรับกำรอภิปรำยทั่วไปซึ่งต้องไม่ เร็วกว่ำห้ำวันและไม่ช้ำกว่ำ

สบิห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับญัตติ แล้วแจ้งให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำบ 

กำรขอเปิดอภิปรำยทั่วไปตำมมำตรำนี้  จะท ำได้คร้ังเดียวในสมัยประชุมสำมัญสมัยหนึ่ง 

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

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

มำตรำ ๕๙ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปน้ี 



๗๙ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

(๑) ก ำหนดนโยบำยโดยไม่ขัดต่อกฎหมำย และรับผิดชอบในกำรบริหำรรำชกำรของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้เป็นไปตำมกฎหมำย นโยบำย แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ข้อบัญญัติ 

ระเบียบ และข้อบังคับของทำงรำชกำร 

  (๒) สั่ง อนุญำต และอนุมัติเกี่ยวกบัรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

  (๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและเลขำนุกำรนำยกองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล 

  (๔) วำงระเบียบเพ่ือให้งำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

  (๕) รักษำกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

(๖) ปฏบิัติหน้ำที่อื่นตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติน้ีและกฎหมำยอื่น 

  [มาตรา ๕๙ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มำตรำ ๖๐ ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควบคุมและรับผิดชอบในกำรบริหำรรำชกำร

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมกฎหมำย และเป็นผู้บังคับบัญชำของพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำง

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

  อ ำนำจหน้ำที่ในกำรสั่งหรือปฏิบัติรำชกำรของรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้เป็นไป

ตำมที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมอบหมำย 

ในกรณีที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่อำจปฏบิัติหน้ำที่ได้ ให้รองนำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลตำมล ำดับที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษำรำชกำรแทน ถ้ำไม่มี

รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

เป็นผู้รักษำรำชกำรแทน 

ในกรณทีี่มีกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค ำสั่งใด แต่งตั้งให้นำยกองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลเป็นกรรมกำรหรือให้มีอ ำนำจหน้ำที่อย่ำงใด ให้ผู้รักษำรำชกำรแทนท ำหน้ำที่กรรมกำร

หรือมีอ ำนำจหน้ำที่เช่นเดียวกบันำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในระหว่ำงรักษำรำชกำรแทนด้วย 

อ ำนำจหน้ำที่ในกำรสั่ง กำรอนุญำต กำรอนุมัติ หรือกำรปฏบิัติรำชกำรที่นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลจะพึงปฏิบัติหรือด ำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค ำสั่งใด 

หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถ้ำกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค ำสั่งนั้น หรือ

มติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้น ไม่ได้ก ำหนดในเร่ืองกำรมอบอ ำนำจไว้เป็นอย่ำงอื่น นำยกองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลอำจมอบอ ำนำจโดยท ำเป็นหนังสอืให้รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นผู้ปฏิบัติ

รำชกำรแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกไ็ด้ แต่ถ้ำมอบให้ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือ

รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปฏบิัติรำชกำรแทน ให้ท ำเป็นค ำสั่งและประกำศให้ประชำชนทรำบ 

  กำรปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมวรรคห้ำ ต้องกระท ำภำยใต้กำร

ก ำกบัดูแลและกรอบนโยบำยที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำหนดไว้ 

  [มาตรา ๖๐ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 



๘๐ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

  มำตรำ ๖๐/๑  ให้มีปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนส่วน

ต ำบลและลูกจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรองจำกนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและรับผิดชอบ

ควบคุมดูแลรำชกำรประจ ำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้เป็นไปตำมนโยบำยและมีอ ำนำจหน้ำที่อื่น

ตำมที่มีกฎหมำยก ำหนดหรือตำมที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมอบหมำย 

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

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๖๑ ยกเลิก 

  [มาตรา ๖๑ ยกเลิก โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๒] 

 มำตรำ ๖๒ ยกเลิก 

 [มาตรา ๖๒ ยกเลิก โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๒] 

 มำตรำ ๖๓ ยกเลิก 

 [มาตรา ๖๓ ยกเลิก โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๒] 

มำตรำ ๖๔ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) ถึงครำวออกตำมวำระ 

(๒) ตำย 

(๓) ลำออก โดยย่ืนหนังสอืลำออกต่อนำยอ ำเภอ 

(๔) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๕๘/๑ 

(๕) กระท ำกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๖๔/๒ 

(๖) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๘๗/๑ วรรคห้ำหรือมำตรำ ๙๒ 

(๗) ถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สดุให้จ ำคุก 

(๘) รำษฎรผู้มีสทิธิเลือกตั้งในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมในสี่

ของจ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มำลงคะแนนเสียงเห็นว่ำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่สมควรด ำรง

ต ำแหน่งต่อไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสยีงเพ่ือถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร

ท้องถิ่น 

เมื่อมีข้อสงสยัเกี่ยวกบัควำมเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสิ้นสดุลงตำม (๔) หรือ (๕) 

ให้นำยอ ำเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเรว็ ค ำวินิจฉัยของนำยอ ำเภอให้เป็นที่สดุ 

  ในระหว่ำงที่ไม่มีนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปฏิบัติ

หน้ำที่ของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเท่ำที่จ ำเป็นได้เป็นกำรช่ัวครำวจนถึงวันประกำศผลกำร

เลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

  [มาตรา ๖๔ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 



๘๑ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

มำตรำ ๖๔/๑ รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพ้นจำกต ำแหน่ง 

(๒) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีค ำสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่ง 

(๓) ตำย 

(๔) ลำออก โดยย่ืนหนังสอืลำออกต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

(๕) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๕๘/๔ 

(๖) กระท ำกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๖๔/๒ 

(๗) ถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สดุให้จ ำคุก 

(๘) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๙๒ 

ให้น ำควำมใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มำใช้บังคับกับกำรพ้นจำกต ำแหน่งของ

เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด้วยโดยอนุโลม 

  ให้น ำควำมในวรรคสองของมำตรำ ๖๔ มำใช้บังคับกับกรณีรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลและเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด้วยโดยอนุโลม 

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

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มำตรำ ๖๔/๒ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และ

เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ต้องไม่กระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้  

(๑) ด ำรงต ำแหน่งหรือปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดในส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐหรือรัฐวิสำหกิจ 

เว้นแต่ต ำแหน่งที่ด ำรงตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย 

(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ เป็นพิเศษจำกส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ 

นอกเหนือไปจำกที่ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจกำรงำน

ตำมปกติ 

(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสยีไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในสญัญำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

น้ันเป็นคู่สญัญำหรือในกิจกำรที่กระท ำให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ัน หรือที่องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลนั้นจะกระท ำ 

  บทบัญญัติมำตรำน้ีมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่ บุคคลดังกล่ำวตำมวรรคหนึ่ งได้รับเบี้ ยหวัด 

บ ำเหนจ็บ ำนำญ หรือเงินปีพระบรมวงศำนุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันและมิให้ใช้บังคับกับ

กรณีที่บุคคลดังกล่ำวตำมวรรคหน่ึงรับเงินตอบแทนค่ำเบี้ ยประชุมหรือเงินอื่นใดเน่ืองจำกกำรด ำรง

ต ำแหน่งกรรมำธิกำรของรัฐสภำ สภำผู้แทนรำษฎร วุฒิสภำ สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือสภำ

ท้องถิ่นอื่น หรือกรรมกำรที่มีกฎหมำยบัญญัติให้เป็นโดยต ำแหน่ง 

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

พ.ศ. ๒๕๔๖] 



๘๒ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

มำตรำ ๖๕ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติน้ี ให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

และพนักงำนส่วนต ำบล เป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปลัดองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล และพนักงำนส่วนต ำบลซึ่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแต่งตั้ง มีอ ำนำจเปรียบเทยีบคดี

ละเมิดข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ตำมระเบียบและวิธกีำรที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

  เมื่อได้ช ำระค่ำปรับตำมที่เปรียบเทยีบภำยในสำมสบิวันนับแต่วันที่มีกำรเปรียบเทยีบ ให้ถือ

ว่ำคดีเลิกกนัตำมประมวลกฎหมำยวิธพิีจำรณำควำมอำญำ 

  [มาตรา ๖๕ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 

ส่วนท่ี ๓ 

อ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 

มำตรำ ๖๖ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจหน้ำที่ ในกำรพัฒนำต ำบลทั้ งในด้ำน

เศรษฐกจิ สงัคมและวัฒนธรรม 

มำตรำ ๖๗ ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีหน้ำที่ต้องท ำในเขต

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ดังต่อไปนี้  

(๑) จัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงน ำ้และทำงบก 

(๒) รักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน ำ้ ทำงเดิน และที่สำธำรณะ รวมทั้งก ำจัดมูลฝอยและ

สิ่งปฏกูิล 

(๓) ป้องกนัโรคและระงับโรคติดต่อ 

(๔) ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย 

(๕) ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

(๖) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เดก็ เยำวชน ผู้สงูอำยุ และผู้พิกำร 

(๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

(๘) บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณ ีภมูิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอนัดีของท้องถิ่น 

(๙)  ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ทำงรำชกำรมอบหมำยโดยจัดสรรงบประมำณหรือบุคลำกรให้

ตำมควำมจ ำเป็นและสมควร 

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

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๒] 

มำตรำ ๖๘ ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจจัดท ำกิจกำรในเขต

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ดังต่อไปนี้  



๘๓ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

(๑) ให้มีน ำ้เพ่ือกำรอุปโภค บริโภค และกำรเกษตร 

(๒) ให้มีและบ ำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธอีื่น 

(๓) ให้มีและบ ำรุงรักษำทำงระบำยน ำ้ 

(๔) ให้มีและบ ำรุงสถำนที่ประชุม กำรกฬีำ กำรพักผ่อนหย่อนใจและสวนสำธำรณะ 

(๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกจิกำรสหกรณ์ 

(๖) ส่งเสริมให้มีอุตสำหกรรมในครอบครัว 

(๗) บ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของรำษฎร 

(๘) กำรคุ้มครองดูแลและรักษำทรัพย์สนิอนัเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน 

(๙) หำผลประโยชน์จำกทรัพย์สนิขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

(๑๐) ให้มีตลำด ท่ำเทยีบเรือ และท่ำข้ำม 

(๑๑) กจิกำรเกี่ยวกบักำรพำณชิย์ 

(๑๒) กำรท่องเที่ยว 

(๑๓) กำรผังเมือง 

[อนุ (๑๒) (๑๓) ของมาตรา ๖๘ เพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๒] 

มำตรำ ๖๙ อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมมำตรำ ๖๖ มำตรำ ๖๗ และ

มำตรำ ๖๘ นั้น ไม่เป็นกำรตัดอ ำนำจหน้ำที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กำร หรือหน่วยงำนของ

รัฐ ในอันที่จะด ำเนินกิจกำรใดๆ เพ่ือประโยชน์ของประชำชนในต ำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลทรำบล่วงหน้ำตำมสมควร ในกรณีนี้ หำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีควำมเห็นเกี่ยวกับกำร

ด ำเนินกิจกำรดังกล่ำว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กำร หรือหน่วยงำนของรัฐ น ำควำมเห็นของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไปประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินกจิกำรนั้นด้วย 

มำตรำ ๖๙/๑ กำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้องเป็นไป

เพ่ือประโยชน์สขุของประชำชน โดยใช้วิธกีำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วม

ของประชำชนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กำรจัดท ำงบประมำณ กำรจัดซื้ อจัดจ้ำง 

กำรตรวจสอบ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ทั้งนี้  ให้เป็นไปตำม

กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับว่ำด้วยกำรนั้น และหลักเกณฑ ์และวิธกีำรที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

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

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มำตรำ ๗๐ เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏบิัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติน้ี ให้องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลมีสิทธิได้รับทรำบข้อมูลและข่ำวสำรจำกทำงรำชกำรในเร่ืองที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรของทำง

รำชกำรในต ำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่ำวสำรที่ทำงรำชกำรถือว่ำเป็นควำมลับเกี่ยวกับกำรรักษำควำม

มั่นคงแห่งชำติ 



๘๔ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

มำตรำ ๗๑ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจออกข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ่ือใช้

บังคับในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมำยเพ่ือปฏบิัติกำรให้เป็นไปตำม

อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือเมื่อมีกฎหมำยบัญญัติให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลออก

ข้อบัญญัติหรือให้มีอ ำนำจออกข้อบัญญัติ ในกำรนี้ จะก ำหนดค่ำธรรมเนียมที่จะเรียกเกบ็และก ำหนด

โทษปรับผู้ฝ่ำฝืนด้วยกไ็ด้ แต่มิให้ก ำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบำท เว้นแต่จะมีกฎหมำยบัญญัติไว้เป็น

อย่ำงอื่น 

ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะเสนอได้กแ็ต่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือ

สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือรำษฎรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมกฎหมำยว่ำด้วย

กำรเข้ำช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

เมื่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยอ ำเภอให้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลตำมวรรคหนึ่ งแล้ว ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลงช่ือและประกำศเป็น

ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต่อไป 

ในกรณีที่นำยอ ำเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่ำงข้อบัญญัติองค์กรบริหำรส่วนต ำบลใด ให้ส่งคืน 

สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลภำยในสบิห้ำวันนับแต่วันที่นำยอ ำเภอได้รับร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลดังกล่ำวเพ่ือให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำทบทวนร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลนั้นใหม่ หำกนำยอ ำเภอไม่ส่งร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคืนสภำองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลภำยในสบิห้ำวันนับแต่วันที่นำยอ ำเภอได้รับร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดังกล่ำว

ให้ถือว่ำนำยอ ำเภอเหน็ชอบกบัร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้น 

  เมื่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำทบทวนร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ตำมวรรคสี่แล้ว มีมติยืนยันตำมร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ

สองในสำมของจ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ ให้นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลลงช่ือและประกำศเป็นข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้โดยไม่ต้องขอควำมเห็นชอบ

จำกนำยอ ำเภอ แต่ถ้ำสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่ยืนยันภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ

ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคืนจำกนำยอ ำเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสยีงน้อยกว่ำสองใน

สำมของจ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ ให้ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลนั้นเป็นอนัตกไป 

  [มาตรา ๗๑ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มำตรำ ๗๒ กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้เป็นไปตำมกฎหมำย

ว่ำด้วยกำรนั้น 

  เพ่ือประโยชน์แก่กิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจขอให้

ข้ำรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยกำรบริหำร

รำชกำรส่วนท้องถิ่น ไปด ำรงต ำแหน่งหรือปฏิบัติกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นกำรช่ัวครำว



๘๕ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

ได้โดยไม่ขำดจำกต้นสังกัดเดิม ทั้งนี้  ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้มีอ ำนำจอนุญำตได้ตำมควำมจ ำเป็น 

และในกรณีที่เป็นข้ำรำชกำรซ่ึงไม่อยู่ในอ ำนำจของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ให้กระทรวงมหำดไทยท ำควำม

ตกลงกบัหน่วยงำนต้นสงักดัก่อนแต่งตั้ง 

  [มาตรา ๗๒ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มำตรำ ๗๓ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจท ำกจิกำรนอกเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือ

ร่วมกับสภำต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำร

ส่วนท้องถิ่นอื่น เพ่ือกระท ำกิจกำรร่วมกันได้ ทั้งนี้  เมื่อได้รับควำมยินยอมจำกสภำต ำบล องค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ

กจิกำรน้ันเป็นกจิกำรที่จ ำเป็นต้องท ำและเป็นกำรเกี่ยวเน่ืองกบักจิกำรที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของตน 

 

ส่วนท่ี ๔ 

รายไดแ้ละรายจ่ายขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 

มำตรำ ๗๔ ภำษีบ ำรุงท้องที่  ภำษีโรงเรือนและที่ดิน ภำษีป้ำย อำกรกำรฆ่ำสัตว์และ

ค่ำธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชน์อื่นอันเกิดจำกกำรฆ่ำสัตว์  ทั้งนี้  ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใด 

เมื่อได้มีกำรจัดเกบ็ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้นแล้วให้เป็นรำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้น 

ในกำรจัดเกบ็ภำษีบ ำรุงท้องที่และภำษีโรงเรือนและที่ดินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำม

วรรคหนึ่ง ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจและหน้ำที่เช่นเดียวกับอ ำนำจและหน้ำที่ของ

นำยกเทศมนตรีตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีบ ำรุงท้องที่และกฎหมำยว่ำด้วยภำษีโรงเรือนและที่ดิน เว้นแต่

จะมีกฎหมำยไว้เป็นอย่ำงอื่น ทั้งนี้  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจมอบอ ำนำจและหน้ำที่ดังกล่ำวให้

หน่วยงำนอื่นของรัฐด ำเนินกำรแทนกไ็ด้ และให้หักค่ำใช้จ่ำยได้ตำมที่ก ำหนดในมำตรำ ๘๑ 

  [วรรคสองของมาตรา ๗๔ แกไ้ข โดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มำตรำ ๗๕ ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือนที่จัดเกบ็ได้ในจังหวัดใดให้จัดสรร

ให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมหลักเกณฑแ์ละวิธกีำรที่บัญญัติไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรน้ัน 

มำตรำ ๗๖ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจออกข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ่ือ

เกบ็ภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียมเพ่ิมขึ้ นไม่เกินร้อยละสิบของภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียมประเภทใด

ประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท ดังต่อไปนี้  

(๑) ภำษีธุรกิจเฉพำะตำมประมวลกฎหมำยรัษฎำกรซึ่งสถำนประกอบกำรตั้งอยู่ในองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล 

(๒) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตขำยสุรำตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุรำซึ่งร้ำนขำยสุรำตั้ งอยู่ใน

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 



๘๖ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

(๓) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตในกำรเล่นกำรพนันตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรพนันซ่ึงสถำนที่เล่น 

กำรพนันอยู่ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

กำรเสยีภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียมตำมมำตรำนี้  เศษของหนึ่งบำทให้ปัดทิ้ง 

ภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียมตำมมำตรำนี้  ให้ถือเป็นภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียมตำม

กฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น 

  [มาตรา ๗๖ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มำตรำ ๗๗ รำยได้จำกค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยน ำ้บำดำล เงินอำกรประทำนบัตร 

ใบอนุญำตและอำชญำบัตรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง ค่ำภำคหลวงและค่ำธรรมเนียมตำม

กฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ และค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธแิละนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยที่ดินที่เกบ็

ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใด ให้เป็นรำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้น 

  [มาตรา ๗๗ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๒] 

มำตรำ ๗๘ ค่ำภำคหลวงแร่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยแร่ และค่ำภำคหลวงปิโตรเลียมตำม

กฎหมำยว่ำด้วยปิโตรเลียม ทั้งนี้  ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใด เมื่อได้มีกำรจัดเกบ็ตำมกฎหมำย

ว่ำด้วยกำรนั้นแล้ว ให้จัดสรรให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ันตำมหลักเกณฑแ์ละวิธีกำรที่ก ำหนดใน

กฎกระทรวง 

 มำตรำ ๗๙  เงินที่เกบ็ตำมกฎหมำยว่ำด้วยอุทยำนแห่งชำติในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใด 

ให้แบ่งให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ันตำมหลักเกณฑแ์ละวิธกีำรที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

มำตรำ ๘๐ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจออกข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ่ือ

เกบ็ภำษีมูลค่ำเพ่ิม โดยให้ก ำหนดเป็นอัตรำภำษีมูลค่ำเพ่ิมเพ่ิมข้ึนจำกอัตรำที่เรียกเกบ็ตำมประมวล

รัษฎำกร ดังต่อไปนี้  

(๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎำกรเรียกเกบ็ภำษีมูลค่ำเพ่ิมในอัตรำร้อยละศูนย์ ให้องค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลเกบ็ในอตัรำร้อยละศูนย์ 

(๒) ในกรณีที่ประมวลรัษฎำกรเรียกเกบ็ภำษีมูลค่ำเพ่ิมในอัตรำอื่น ให้องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลเกบ็หน่ึงในเก้ำของอตัรำภำษีมูลค่ำเพ่ิมที่เรียกเกบ็ตำมประมวลรัษฎำกร 

  ภำษีมูลค่ำเพ่ิมที่เกบ็เพ่ิมข้ึนตำมมำตรำน้ี ให้ถือเป็นภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำมประมวลรัษฎำกร 

 [มาตรา ๘๐ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มำตรำ ๘๑ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะมอบให้กระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงมีหน้ำที่จัดเกบ็

ภำษีอำกรหรือค่ำธรรมเนียม เรียกเกบ็ภำษีอำกรหรือค่ำธรรมเนียมเพ่ือองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกไ็ด้ 

ในกรณีเช่นน้ีเมื่อได้หักค่ำใช้จ่ำยตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงแล้ว ให้กระทรวง ทบวงกรมนั้นส่งมอบ

ให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 



๘๗ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

มำตรำ ๘๒ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจมีรำยได้ ดังต่อไปนี้  

(๑) รำยได้จำกทรัพย์สนิขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

(๒) รำยได้จำกสำธำรณปูโภคขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

(๓) รำยได้จำกกจิกำรเกี่ยวกบักำรพำณชิย์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

(๔) ค่ำธรรมเนียม ค่ำใบอนุญำต และค่ำปรับ ตำมที่จะมีกฎหมำยก ำหนดไว้ 

(๕) เงินและทรัพย์สนิอื่นที่มีผู้อุทศิให้ 

(๖) รำยได้อื่นตำมที่รัฐบำลหรือหน่วยงำนของรัฐจัดสรรให้ 

(๗) เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล 

  (๘) รำยได้อื่นตำมที่จะมีกฎหมำยก ำหนดให้เป็นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

มำตรำ ๘๓ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจกู้เงินจำกกระทรวง ทบวง กรม องค์กำรหรือ

นิติบุคคลต่ำงๆ ได้ เมื่อได้รับอนุญำตจำกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

  กำรกู้เงินตำมวรรคหนึ่งให้เป็นไปตำมระเบียบของกระทรวงมหำดไทย 

มำตรำ ๘๔ รำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภำษีโดยกำร

ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำตำมประมวลรัษฎำกร 

มำตรำ ๘๕ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจมีรำยจ่ำย ดังต่อไปนี้  

(๑) เงินเดือน 

(๒) ค่ำจ้ำง 

(๓) เงินค่ำตอบแทนอื่นๆ 

(๔) ค่ำใช้สอย 

(๕) ค่ำวัสดุ 

(๖) ค่ำครุภัณฑ ์

(๗) ค่ำที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง และทรัพย์สนิอื่นๆ 

(๘) ค่ำสำธำรณปูโภค 

(๙) เงินอุดหนุนหน่วยงำนอื่น 

(๑๐) รำยจ่ำยอื่นใดตำมข้อผูกพัน หรือตำมที่มีกฎหมำยหรือระเบียบของกระทรวงมหำดไทย 

ก ำหนดไว้ 

มำตรำ ๘๖ เงินค่ำตอบแทนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำร

สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและสมำชิกสภำองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล ให้เป็นไปตำมระเบียบที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

  [มาตรา ๘๖ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 



๘๘ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

มำตรำ ๘๗ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีและงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติมขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล ให้จัดท ำเป็นข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและจะเสนอได้กแ็ต่โดยนำยก

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมระเบียบและวิธกีำรที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

ถ้ำในระหว่ำงปีงบประมำณใดรำยจ่ำยซึ่งก ำหนดไว้ในงบประมำณไม่พอใช้จ่ำยประจ ำปีนั้น

หรือมีควำมจ ำเป็นต้องตั้งรำยจ่ำยขึ้นใหม่ระหว่ำงปีงบประมำณ ให้จัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย

เพ่ิมเติม 

เมื่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเห็นชอบด้วยกบัร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

หรือร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติมแล้ว ให้เสนอนำยอ ำเภอเพ่ือขออนุมัติ และให้นำยอ ำเภอ

พิจำรณำให้แล้วเสรจ็ภำยในสบิห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับร่ำงข้อบัญญัติดังกล่ำว 

ถ้ำนำยอ ำเภอไม่อนุมัติต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพ่ือ

พิจำรณำทบทวนร่ำงข้อบัญญัตินั้นใหม่ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำวแล้วนำยอ ำเภอพิจำรณำไม่แล้ว

เสรจ็ ให้ถือว่ำนำยอ ำเภออนุมัติร่ำงข้อบัญญัติดังกล่ำว 

ในกรณีที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีมติยืนยันตำมร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีหรือร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม  ให้นำยอ ำเภอส่งร่ำงข้อบัญญัตินั้นไปยัง

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดภำยในก ำหนดเวลำสบิห้ำวันนับแต่วันที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแจ้งมติยืนยัน

เพ่ือให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำภำยในสบิห้ำวัน ถ้ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเหน็ชอบด้วยกบัร่ำงข้อบัญญัติ

นั้น ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดส่งไปยังนำยอ ำเภอเพ่ือลงช่ืออนุมัติ ถ้ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยกับ

ร่ำงข้อบัญญัตินั้นให้ร่ำงข้อบัญญัตินั้นเป็นอนัตกไป หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำวแล้วยังพิจำรณำไม่แล้ว

เสรจ็ ให้ถือว่ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเหน็ชอบด้วยกบัร่ำงข้อบัญญัตินั้น 

ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีหรือร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ

รำยจ่ำยเพ่ิมเติม สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้องพิจำรณำให้แล้วเสรจ็ภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่

ได้รับร่ำงข้อบัญญัตินั้น เมื่อพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำวแล้ว ถ้ำสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำไม่

แล้วเสรจ็ ให้ถือว่ำสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ควำมเหน็ชอบตำมที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

เสนอและให้ด ำเนินกำรตำมวรรคสำมต่อไป 

ถ้ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีออกไม่ทันปีงบประมำณใหม่  ให้ใช้ข้อบัญญัติ 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในปีงบประมำณที่แล้วไปพลำงก่อน 

ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีหรือร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ

รำยจ่ำยเพ่ิมเติม สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะแปรญัตติเพ่ิมเติมรำยกำรหรือจ ำนวนใน

รำยกำรไม่ได้ แต่อำจแปรญัตติได้ในทำงลดหรือตัดทอนรำยจ่ำย ซ่ึงมิได้เป็นรำยจ่ำยที่เป็นเงินส่งใช้ต้น

เงินกู้ หรือเงินที่ก ำหนดให้จ่ำยตำมกฎหมำย และในกำรพิจำรณำของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

กำรเสนอ กำรแปรญัตติ หรือกำรกระท ำด้วยประกำรใดๆ ที่มีผลให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลมีส่วนไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือโดยอ้อมในกำรใช้งบประมำณรำยจ่ำยจะกระท ำมิได้ 

  [มาตรา ๘๗ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 



๘๙ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

  มำตรำ ๘๗/๑ ในกรณีที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่รับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติ 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีหรือร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติมให้นำยอ ำเภอตั้ ง

คณะกรรมกำรคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวนเจด็คน เพ่ือพิจำรณำหำข้อยุติควำมขัดแย้งโดย

แก้ไข ปรับปรุง หรือยืนยันสำระส ำคัญที่บัญญัติไว้ในร่ำงข้อบัญญัติน้ัน ทั้งนี้  ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตำม

กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและประชำชนเป็นส ำคัญ 

คณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งให้ประกอบด้วยสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลซึ่งสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสนอจ ำนวนสำมคน และบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมำชิกสภำองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลซ่ึงนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสนอจ ำนวนสำมคน โดยให้ตั้งภำยในเจด็วันนับแต่

วันที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีมติไม่รับหลักกำร และให้กรรมกำรทั้งหกคนร่วมกันปรึกษำและ

เสนอบุคคลซึ่งมิได้เป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำร

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และมิได้เป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคนหน่ึงท ำหน้ำที่เป็น

ประธำนกรรมกำรดังกล่ำวภำยในเจด็วันนับแต่วันที่กรรมกำรครบจ ำนวนหกคน 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถเสนอบุคคลที่จะท ำหน้ำที่เป็นกรรมกำรหรือประธำนกรรมกำรได้ภำยใน

ก ำหนดเวลำตำมวรรคสอง หรือคณะกรรมกำรหรือประธำนกรรมกำรไม่ปฏิบัติหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่

ได้ ให้นำยอ ำเภอตั้งบุคคล ซึ่งมิได้เป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และมิได้เป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท ำ

หน้ำที่กรรมกำรหรือประธำนกรรมกำรดังกล่ำวให้ครบตำมจ ำนวน 

ให้คณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติให้แล้วเสรจ็ภำยในสบิห้ำวันนับตั้งแต่

วันที่ได้แต่งตั้งประธำนกรรมกำรในครำวแรกแล้วรำยงำนต่อนำยอ ำเภอ ในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่

สำมำรถพิจำรณำให้แล้วเสรจ็ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้ประธำนกรรมกำรรวบรวมผลกำรพิจำรณำ

แล้ววินิจฉัยช้ีขำดโดยเรว็แล้วรำยงำนต่อนำยอ ำเภอ 

ให้นำยอ ำเภอส่งร่ำงข้อบัญญัติที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรหรือประธำนกรรมกำร 

ในวรรคสี่ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโดยเร็ว แล้วให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสนอร่ำง

ข้อบัญญัติดังกล่ำวต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมมำตรำ ๘๗ ภำยในเจด็วันนับแต่วันที่ได้รับร่ำง

ข้อบัญญัติจำกนำยอ ำเภอ หำกนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่เสนอร่ำงข้อบัญญัตินั้นต่อสภำองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลในเวลำที่ก ำหนด ให้นำยอ ำเภอรำยงำนต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพ่ือสั่งให้นำยกองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลพ้นจำกต ำแหน่ง 

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

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มำตรำ ๘๗/๒ ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย

ตำมมำตรำ ๘๗/๑ วรรคห้ำ ให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่ำงข้อบัญญัติจำกนำยก 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หำกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำไม่แล้วเสรจ็ภำยในก ำหนด หรือมี

มติไม่เห็นชอบให้ตรำข้อบัญญัตินั้น ให้ร่ำงข้อบัญญัตินั้นตกไป และให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย



๙๐ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

ในปีงบประมำณปีที่แล้วไปพลำงก่อน ในกรณีเช่นว่ำนี้ ให้นำยอ ำเภอเสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดให้มีค ำสั่ง 

ยุบสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

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

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มำตรำ ๘๘ ระเบียบว่ำด้วยกำรคลัง กำรงบประมำณ กำรโอน กำรจัดกำรทรัพย์สินกำรซื้ อ 

กำรจ้ำง ค่ำตอบแทน และค่ำจ้ำง ให้เป็นไปตำมระเบียบของกระทรวงมหำดไทย 

กระทรวงมหำดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนอื่นๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้องปฏบิัติด้วยกไ็ด้  

ในกำรออกระเบียบตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ค ำนึงถึงควำมเป็นอิสระ ควำมคล่องตัว

และควำมมีประสทิธภิำพในกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด้วย 

มำตรำ ๘๙ ให้น ำบทบัญญัติมำตรำ ๓๗ มำใช้บังคับกับกำรตรวจสอบกำรคลัง กำรบัญชี 

หรือกำรเงินอื่นๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโดยอนุโลม 

 

ส่วนท่ี ๕ 

การก ากบัดูแลองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 

มำตรำ ๙๐ ให้นำยอ ำเภอมีอ ำนำจก ำกับดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับของทำงรำชกำร 

ในกำรปฏบิัติกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของนำยอ ำเภอตำมวรรคหนึ่ง ให้นำยอ ำเภอมีอ ำนำจเรียก

สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พนักงำนส่วนต ำบล และลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลมำช้ีแจงหรือสอบสวน ตลอดจนเรียกรำยงำนและเอกสำรใดๆ จำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

มำตรวจสอบกไ็ด้ 

เมื่อนำยอ ำเภอเห็นว่ำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผู้ใดปฏิบัติกำรในทำงที่อำจเป็นกำร

เสยีหำยแก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือเสียหำยแก่รำชกำรและนำยอ ำเภอได้ช้ีแจงแนะน ำตักเตือน

แล้วไม่ปฏิบัติตำม ในกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็นเร่งด่วนที่จะรอช้ำมิได้ ให้นำยอ ำเภอมีอ ำนำจออกค ำสั่ง

ระงับกำรปฏิบัติรำชกำรของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไว้ตำมที่เห็นสมควรได้ แล้วให้รีบรำยงำน

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทรำบภำยในสิบห้ำวันเพ่ือให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดวินิจฉัยสั่งกำรตำมที่เห็นสมควร

โดยเรว็ 

กำรกระท ำของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่ฝ่ำฝืนค ำสั่งของนำยอ ำเภอหรือผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัดแล้วแต่กรณตีำมวรรคสำม ไม่มีผลผูกพันองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

  [มาตรา ๙๐ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 



๙๑ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

มำตรำ ๙๑ เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือ

ประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม นำยอ ำเภอจะรำยงำนเสนอควำมเห็นต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพ่ือ 

ยุบสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกไ็ด้ 

เมื่อมีกรณีตำมวรรคหน่ึงหรือกรณีอื่นตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติน้ี ผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัด มีอ ำนำจยุบสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและให้แสดงเหตุผลไว้ในค ำสั่งด้วย  

เมื่อมีกำรยุบสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือถือว่ำมีกำรยุบสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ตำมพระรำชบัญญัตินี้  ให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลข้ึนใหม่ภำยในสี่สบิห้ำวัน 

  [มาตรา ๙๑ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มำตรำ ๙๒ หำกปรำกฏว่ำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กระท ำ

กำรฝ่ำฝืนต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภำพของประชำชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตำมหรือปฏบิัติกำร

ไม่ชอบด้วยอ ำนำจหน้ำที่ ให้นำยอ ำเภอด ำเนินกำรสอบสวนโดยเรว็ 

ในกรณทีี่ผลกำรสอบสวนปรำกฏว่ำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมี

พฤติกำรณ์ตำมวรรคหนึ่งจริง ให้นำยอ ำเภอเสนอให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่ำวพ้นจำก

ต ำแหน่ง ทั้งนี้  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอำจด ำเนินกำรสอบสวนเพ่ิมเติมด้วยกไ็ด้  ค ำสั่งของผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัดให้เป็นที่สดุ 

  [มาตรา ๙๒ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 

บทเฉพาะกาล 

 

มำตรำ ๙๓ ให้ถือว่ำบรรดำกรรมกำรสภำต ำบลผู้ทรงคุณวุฒิตำมประกำศของคณะปฏิวัติ  

ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซ่ึงด ำรงต ำแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้

บังคับ เฉพำะที่อยู่ในเขตต ำบลตำมพระรำชบัญญัติน้ีเป็นสมำชิกสภำต ำบลซ่ึงได้รับเลือกตั้ งตำม

พระรำชบัญญัตินี้  จนกว่ำจะพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระตำมประกำศของคณะปฏวัิติฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ 

๑๓ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือพ้นจำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๑๒ ของพระรำชบัญญัตินี้  

มำตรำ ๙๔ บรรดำบทกฎหมำยใดที่อ้ำงถึงกรรมกำรสภำต ำบลผู้ทรงคุณวุฒิให้หมำยถึง

สมำชิกสภำต ำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งตำมพระรำชบัญญัตินี้  

มำตรำ ๙๕ สภำต ำบลตำมประกำศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวำคม 

พ.ศ. ๒๕๑๕ ใด มีรำยได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมำณที่ล่วงมำติดต่อกันสำมปีก่อนวันที่

พระรำชบัญญัติน้ีประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเฉล่ียไม่ต ่ำกว่ำปีละหนึ่งแสนห้ำหมื่นบำท ให้กระทรวง 



๙๒ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

มหำดไทยด ำเนินกำรจัดตั้งเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมพระรำชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ภำยในเก้ำสบิวัน

นับแต่วันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

ให้กระทรวงมหำดไทยประกำศรำยช่ือสภำต ำบลที่จะจัดตั้งเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำม

วรรคหนึ่งให้แล้วเสรจ็ภำยในวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

ในระหว่ำงด ำเนินกำรจัดตั้งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมวรรคหนึ่ง มิให้น ำมำตรำ ๖ มำใช้

บังคับแก่ต ำบลดังกล่ำว และให้สภำต ำบลตำมประกำศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่  ๑๓ 

ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ยังคงปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปตำมประกำศของคณะปฏิวัติดังกล่ำวจนถึงวันที่มีกำร

ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคร้ังแรก 

เมื่อจัดตั้งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้โอนบรรดำสทิธใินงบประมำณหรือ 

เงินอุดหนุน ทรัพย์สนิ สทิธ ิสทิธเิรียกร้อง หนี้  และเจ้ำหน้ำที่ของสภำต ำบลตำมประกำศของคณะปฏวัิติ 

ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไปเป็นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่จัดตั้งข้ึนน้ัน  

ในวำระเร่ิมแรกเป็นเวลำสี่ปีนับแต่วันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับมิให้น ำควำมในมำตรำ ๕๘ 

วรรคสอง มำใช้บังคับกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่จัดตั้งข้ึนตำมวรรคหน่ึงหรือตำมพระรำชบัญญัตินี้  

และให้ก ำนันเป็นประธำนกรรมกำรบริหำรโดยต ำแหน่ง 

 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

บญัญติั บรรทดัฐาน 

รองนายกรฐัมนตรี 

 

 

 

หมายเหตุ : เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่สภำต ำบลซ่ึงจัดตั้งข้ึน

ตำมประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไม่มีฐำนะเป็นนิติบุคคล 

ท ำให้กำรบริหำรงำนไม่สำมำรถด ำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ขำดควำมคล่องตัวในกำรบริหำรงำน 

สมควรปรับปรุงฐำนะของสภำต ำบลและกำรบริหำรงำนของสภำต ำบลเสยีใหม่ ให้สำมำรถรองรับกำร

กระจำยอ ำนำจไปสู่ประชำชนได้มำกย่ิงขึ้ น รวมทั้งให้มีกำรยกฐำนะสภำต ำบลซ่ึงมีรำยได้ตำมเกณฑ์ที่

ก ำหนดขึ้นเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลซึ่งเป็นรำชกำรส่วนท้องถิ่นได้ จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้  

 

 

 

 

 

 



๙๓ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

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

 

  หมายเหตุ : เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่บทบัญญัติเกี่ยวกับ

คุณสมบัติในเร่ืองอำยุของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำต ำบล และของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น

สมำชิกสภำต ำบลตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ ไม่

สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่ง

รำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักรำช ๒๕๓๘ สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติใน

เร่ืองดังกล่ำวตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้สอดคล้อง

กบับทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้  

[รก.๒๕๓๘/๔๘ก/๑/๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๓๘] 

 

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

 

บทเฉพาะกาล 

 

มำตรำ ๒๒ ในวำระเร่ิมแรกเป็นเวลำสี่ ปีนับแต่วันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับมิให้น ำ

บทบัญญัติมำตรำ ๔๗ ทวิ (๒) เฉพำะลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๙ (๖) แห่งพระรำชบัญญัติสภำ

ต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้  มำใช้บังคับ

กับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และถ้ำผู้ด ำรงต ำแหน่งตำม

มำตรำ ๙ (๖) ได้รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กใ็ห้พ้นจำกต ำแหน่งตำมมำตรำ 

๙ (๖) นับแต่วันเลือกตั้ง 

มำตรำ ๒๓ บรรดำสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและกรรมกำรบริหำรซึ่ งด ำรง

ต ำแหน่งอยู่ในวันที่พระรำชบัญญัติ น้ีใช้บังคับ ให้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำจะครบวำระตำม

พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

ในกรณีที่ต ำแหน่งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมวรรคหน่ึงว่ำงลงไม่ว่ำด้วยเหตุใด

ก็ตำม ไม่ต้องด ำเนินกำรเลือกตั้ งข้ึนแทนต ำแหน่งที่ ว่ำงและให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ประกอบด้วยสมำชิกเท่ำที่มีอยู่ 

ในกรณีที่สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลซ่ึงว่ำงลงตำมวรรคสอง และเป็นประธำน

กรรมกำรบริหำรหรือกรรมกำรบริหำรด้วย ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลือกสมำชิกสภำองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลที่มีอยู่เป็นประธำนกรรมกำรบริหำรหรือกรรมกำรบริหำร แล้วแต่กรณี ภำยในสบิห้ำ

วันนับแต่วันที่ต ำแหน่งน้ันว่ำงลง 

ให้ประธำนกรรมกำรบริหำรหรือกรรมกำรบริหำร ซึ่งได้รับกำรเลือกขึ้นแทนนั้น ด ำรงต ำแหน่ง

ได้เท่ำวำระที่เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน 



๙๔ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

มำตรำ ๒๔ ในกรณีที่สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลซ่ึงเป็นสมำชิกโดยต ำแหน่งพ้นจำก

สมำชิกภำพไปก่อนวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ถือว่ำสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประกอบด้วย

สมำชิกเท่ำที่มีอยู่ และบรรดำกิจกำรที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดังกล่ำวได้กระท ำไปในอ ำนำจ

หน้ำที่ก่อนวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับให้มีผลใช้บังคับได้ 

มำตรำ ๒๕ ในระหว่ำงที่ไม่มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร

ท้องถิ่น ให้น ำกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลมำใช้บังคับกับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโดยอนุโลม ทั้งนี้  ให้อ ำนำจหน้ำที่ของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำมกฎหมำยว่ำด้วย

กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของนำยอ ำเภอ และยกเว้นไม่ต้องเรียกเก็บเงิน

ประกนักำรสมัคร 

กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมมำตรำ ๔๕ ให้ถือเขตหมู่บ้ำนแต่ละ

หมู่บ้ำนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นเขตเลือกตั้ง 

ใบสมัครและบัตรเลือกตั้ งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ให้ เป็นไปตำมที่

กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

มำตรำ ๒๖ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใดมีเหตุจะต้องยุบและรวมกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

หรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นตำมมำตรำ ๔๑ จัตวำ แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติน้ีก่อนวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้

บังคับ ให้ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๔๑ จัตวำ ดงักล่ำวให้แล้วเสรจ็ภำยในเก้ำสบิวันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัติ

นี้ ใช้บังคับ 

 

 หมายเหตุ : เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย

ได้วำงหลักกำรจัดองค์กรปกครองท้องถิ่นให้เป็นไปตำมหลักกำรปกครองตนเองยิ่งขึ้นและให้สอดคล้อง

กบัเจตนำรมณ์ของประชำชนในท้องถิ่น สมควรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรท้องถิ่น ระบบองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลตำมกฎหมำยว่ำด้วยสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้เป็นไปตำมบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญดังกล่ำว จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้  

 [รก.๒๕๔๒/๔๐ก/๑/๒๐ พฤษภำคม ๒๕๔๒] 

 

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

 

บทเฉพาะกาล 

 

 มำตรำ ๓๑ ให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและรองประธำนสภำองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลซ่ึงด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ อยู่ในต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำจะครบอำยุ

ของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือมีกำรยุบสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 



๙๕ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 

 มำตรำ ๓๒ ให้ประธำนกรรมกำรบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและกรรมกำรบริหำร

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลซ่ึงด ำรงต ำแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับยังอยู่ในต ำแหน่ง

ต่อไป และให้ถือว่ำประธำนกรรมกำรบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

และกรรมกำรบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำม

พระรำชบัญญัตินี้  

 บทบัญญัติแห่งกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกำศ หรือค ำสั่งใดที่ได้ก ำหนดให้

เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร ประธำนกรรมกำรบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือ

กรรมกำรบริหำร ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ก่อนวันที่

พระรำชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ถือว่ำบทบัญญัติแห่งกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกำศ 

หรือค ำสั่งนั้นอ้ำงถึงคณะผู้บริหำร นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลตำมพระรำชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกบับทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติน้ี 

 มำตรำ ๓๓ บทบัญญัติแห่งกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกำศ หรือค ำสั่งใด 

ที่อ้ำงถึงข้อบังคับต ำบล ให้ถือว่ำบทบัญญัติแห่งกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกำศ 

หรือค ำสั่งนั้น อ้ำงถึงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมพระรำชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  เท่ำที่ไม่ขัดหรือ

แย้งกบับทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัตินี้  

 

หมายเหตุ : เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ เนื่องจำกในปัจจุบันบทบัญญัติที่

เกี่ยวกับกำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.๒๕๓๗ มีเน้ือหำสำระที่ไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน

กบักำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยแม้ว่ำสภำต ำบลและองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลจะเป็นหน่วยกำรปกครองพ้ืนฐำนที่มีลักษณะเฉพำะอันเป็นกำรแตกต่ำงจำกองค์กำร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นกต็ำม แต่บทบัญญัติบำงประกำรกค็วรจะมีลักษณะที่เหมือนกนั เช่น คุณสมบัติ

ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ระยะเวลำกำรเลือกตั้ง กำรขำดคุณสมบัติ กำรประชุมสภำองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล กำรบริหำร และกำรก ำกบัดูแล เป็นต้น จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้  

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

 

 

 

 

 

 

 



๙๖ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

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

 

บทเฉพาะกาล 

 

 มำตรำ ๓๗ บรรดำสมำชิกสภำต ำบลและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและคณะ

ผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ซ่ึงด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ด ำรง

ต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำจะครบอำยุของสภำต ำบลหรือสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือมีกำรยุบสภำ 

 ในกรณีตำมวรรคหนึ่ง มิให้น ำบทบัญญัติมำตรำ ๘ มำตรำ ๙ มำตรำ ๔๔ มำตรำ ๔๖ มำตรำ ๔๗ 

มำตรำ ๔๗ ทวิ มำตรำ ๔๗ ตรี ช่ือของส่วนที่ ๒ ในหมวด ๒ มำตรำ ๕๘ มำตรำ๕๘/๑ มำตรำ ๕๘/๒ 

มำตรำ ๕๘/๓ มำตรำ๕๘/๔ มำตรำ ๕๘/๕ มำตรำ ๕๘/๖ มำตรำ ๕๘/๗ มำตรำ ๕๙ มำตรำ ๖๐ 

มำตรำ ๖๔ มำตรำ ๖๔/๑ มำตรำ ๗๑ มำตรำ ๗๔ มำตรำ ๘๖ มำตรำ ๘๗ มำตรำ ๘๗/๑ มำตรำ 

๘๗/๒ และมำตรำ ๙๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้  มำใช้บังคับจนกว่ำจะครบอำยุของสภำ

ต ำบล สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือมีกำรยุบสภำ และมีกำรเลือกตั้งทั่วไปคร้ังแรกของสภำต ำบล

หรือองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้น หลังจำกวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ และให้น ำบทบัญญัติเดิม

ก่อนกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ ใช้บังคับแทนในระหว่ำงเวลำดังกล่ำว 

 

หมายเหตุ : เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ เน่ืองจำกเป็นกำรสมควรก ำหนดให้

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงของประชำชน ประกอบกับบทบัญญัติ

บำงมำตรำในพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ยังไม่สอดคล้องกับ

กฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้ งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น  และไม่เหมำะสมกับกำร

บริหำรงำนของสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพ่ือให้กำรบริหำรงำนของสภำต ำบลและ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ  จึงจ ำเป็นต้องตรำ

พระรำชบัญญัตินี้  

[รก.๒๕๔๖/๑๒๔ ก/๑๒๐/๒๒ ธนัวำคม ๒๕๔๖] 


