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ภาคผนวก ก-6 
 

พระราชบัญญัต ิ
สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ 
                    

  
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
เป็นปีท่ี ๔๙ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
  
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารของต าบล 
  
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปน้ี 
  
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. ๒๕๓๗” 
  
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 
  
 มาตรา ๓ ให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ บรรดา 
กฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
  
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “หน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 
ที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 “นายอ าเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอด้วย 
 “ต าบล” หมายความว่า ต าบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ที่อยู่นอกเขตหน่วยการบริหาร
ราชการ ส่วนท้องถิ่น และในกรณีที่ต าบลใดมีพื้นที่อยู่ทั้งในและนอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วน  ท้องถิ่น  
ให้หมายความถึงเฉพาะพื้นที่ท่ีอยู่นอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
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 “คณะผู้บริหาร" (ยกเลิก) 
  
 มาตรา ๕ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออก
กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่มีผลเป็นการทั่วไปเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
ให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด ๑ 
สภาต าบล 

                    
  

 มาตรา ๖ ในต าบลหน่ึงให้มีสภาต าบลสภาหน่ึงมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สภาต าบลมีฐานะ
เป็นนิติบุคคล 
  

ส่วนท่ี ๑ 
สมาชิกสภาต าบล 

                    
  

 มาตรา ๗ สภา ต าบลประกอบด้วยสมาชิกโดยต าแหน่งได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านของทุกหมู่บ้านในต าบล 
และแพทย์ประจ าต าบล และสมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้านในต าบลนั้นเป็นสมาชิก  สภาต าบล
หมู่บ้านละหนึ่งคน 
  
 มาตรา ๘ ผู้ มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มี  ลักษณะต้องห้าม
เช่นเดียวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือก ตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  
 มาตรา ๙ ผู้มี สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและ 
ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของต าบลที่  สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหน่ึงปีจนถึงวันรับสมัคร เลือกตั้ง 
 (๒) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาต าบลสมาชิกสภา  ท้องถิ่น  
คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น  หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น 
เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่ กระท ากับสภาต าบลหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับ สมัครเลือกตั้ง 
 (๓) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามประการอื่นเช่นเดียวกับผู้มีสิทธิสมัคร  รับเลือกตั้งตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น 
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 มาตรา ๑๐ ให้นายอ าเภอจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และ  
วิธีการท่ีก าหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
  
 มาตรา ๑๑ สมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละส่ีปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
 ใน กรณีที่สมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งด ารงต าแหน่งครบวาระแล้วแต่ยังมิได้ มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งขึ้นใหม่ ให้สมาชิกสภาต าบลโดยต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อไป 
  
 มาตรา ๑๒ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ สมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งพ้นจากต าแหน่งด้วย
เหตุใดเหตุหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันลาออก 
 (๓) มีการยุบสภาต าบล 
 (๔) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับสภาต าบลที่ตนด ารงต าแหน่งหรือในกิจการ 
ที่กระท าให้แก่สภาต าบลนั้น 
 (๕) สภาต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่ง  ความเส่ือมเสีย
ประโยชน์ของต าบล มติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกสภาต าบลทั้ง หมดเท่าที่
มีอยู่ 
 (๖) นายอ าเภอส่ังให้พ้นจากต าแหน่ง เมื่อได้สอบสวนแล้วปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามอย่างใด อย่างหนึ่งตามมาตรา ๙ หรือมิได้อยู่ประจ าในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันเกินหก 
เดือน หรือขาดการประชุมสภาต าบลติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 (๗) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง เมื่อได้สอบสวนแล้วปรากฏวา่บกพร่องในทางความประพฤติ 
 วรรคสอง (ยกเลิก) 
  
 มาตรา ๑๓ เมื่อ ต าแหน่งสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลงเพราะครบวาระการด ารงต าแหน่ง  
ให้มีการเลือกตั้งภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันท่ีครบวาระ 
  
 มาตรา ๑๔ เมื่อ ต าแหน่งสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบ วาระ  
ให้มีการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้น  ว่างลง เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่ง 
ที่เหลืออยู่ไม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวันให้สภาต าบล ประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ สมาชิกสภาต าบลผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้ง
แทนนั้นให้อยูใ่นต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
  
 มาตรา ๑๕ เมื่อ มีการยุบและรวมเขตหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่  ให้สมาชิก 
สภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งของหมู่บ้านเดิมที่ถูกยุบหรือถูกรวมยัง คงเป็นสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งอยู่ต่อไป
จนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุด ลงตามมาตรา ๑๒ 
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 เมื่อ มีการแยกพื้นที่บางส่วนของหมู่บ้านใดขึ้นเป็นหมู่บ้านใหม่  ให้สมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้ง 
ของหมู่บ้านเดิมยังคงเป็นสมาชิกสภาต าบล ซึ่งได้รับเลือกตั้งอยู่ต่อไป โดยให้สมาชิกสภาต าบลที่มีภูมิล าเนา 
อยู่ในหมู่บ้านใด เป็นสมาชิกสภาต าบลของหมู่บ้านนั้นจนกว่าสมาชิกภาพจะส้ินสุดลงตามมาตรา ๑๒ และ 
ให้นายอ าเภอจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ครบ ตามจ านวนที่กฎหมายก าหนดทั้งหมู่บ้าน
เดิมและหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อเป็นสมาชิกสภาต าบลที่หมู่บ้านนั้นตั้งอยู่ในเขต ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศตั้งหมู่บ้านใหม่ และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของสมาชิก  อื่นในต าบล 
นั้น เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวันให้สภาต าบล ประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ 
 วรรคสาม (ยกเลิก) 
  
 มาตรา ๑๖ สภาต าบลมีก านันเป็นประธานสภาต าบล และมีรองประธานสภาต าบลคนหนึ่งซึ่งนายอ าเภอ
แต่งตั้งจากสมาชิกสภาต าบลตามมติของสภาต าบล 
 รองประธานสภาต าบลมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปี 
 รองประธานสภาต าบลพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งตามวรรคสอง เมื่อ 
 (๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันลาออก 
 (๒) พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาต าบลตามมาตรา ๑๒ 
  
 มาตรา ๑๗ ประธานสภาต าบลเป็นผู้เรียกประชุมสภาต าบล และมีหน้าที่ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 รอง ประธานสภาต าบลมีหน้าที่กระท ากิจการแทนประธานสภาต าบลเมื่อประธานสภาต าบลไม่  อยู่ใน 
ที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือตามที่ประธานสภาต าบลมอบหมาย 
 เมื่อประธานสภาต าบลและรองประธานสภาต าบลไม่อยู่ในที่ประชุมให้สมาชิกสภาต าบลที่มาประชุมเลือก
กันเองเป็นประธานในการประชุมคราวนั้น 
  
 มาตรา ๑๘ ให ้มีการประชุมสภาต าบลไม่น้อยกว่าเดือนละหน่ึงครั้ง การประชุมต้องมีสมาชิกสภาต าบลมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก สภาต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุมการลงมติของที่
ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัตินี้ 
 สมาชิก สภาต าบลคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมี
สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก เสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 
  
 มาตรา ๑๙ สภา ต าบลมีเลขานุการสภาต าบลคนหนึ่งซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการที่ปฏิบัติงานในต าบล 
นั้นหรือจากบุคคลอื่นท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ ให้นายอ าเภอเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน
เลขานุการสภาต าบลตามมติของสภาต าบล 
  
 มาตรา ๒๐ เลขานุการสภาต าบลมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุมและงานอื่นใด  
ตามที่สภาต าบลมอบหมาย 
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 มาตรา ๒๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สมาชิกสภาต าบลและเลขานุการสภาต าบล  
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
  

ส่วนท่ี ๒ 
อ านาจหนา้ที่ของสภาต าบล 

                    
  

 มาตรา ๒๒ สภา ต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลตามแผนงานโครงการ และงบประมาณ  
ของสภาต าบล เสนอแนะส่วนราชการในการบริหารราชการและพัฒนาต าบลปฏิบัติหน้าที่ของคณะ  กรรมการต าบล
ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนด 
  
 มาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย สภาต าบลอาจด าเนินกิจการภายในต าบล ดังต่อไปน้ี 
 (๑) จัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
 (๒) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
 (๓) จัดให้มีและรักษาทางระบายน้ า และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ าทางเดิน และที่สาธารณะ 
รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
 (๔) คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 (๕) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
  
 มาตรา ๒๔ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจ าต าบลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ต้องไม่เป็น 
ผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับสภาต าบลที่ตนด ารงต าแหน่งหรือ ในกิจการท่ีกระท าให้แก่สภา
ต าบลนั้น 
 ใน กรณีที่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจ าต าบลกระท าการฝ่าฝืนตามที่บัญญัติในวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดส่ังให้บุคคลดังกล่าวออกจากต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจ าต าบล แล้วแต่กรณี โดยให้
ถือว่าเป็นการให้ออกจากต าแหน่งเพราะบกพร่องในทางความประพฤติหรือความ สามารถไม่เหมาะสมกับต าแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 
  
 มาตรา ๒๕ ใน การปฏิบัติหน้าที่ของก านันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่  
ในส่วนท่ีเกี่ยวกับกิจการใดที่ก าหนดไว้แล้วในแผนพัฒนาต าบล ให้ก านันและผู้ใหญ่บ้านด าเนินการให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาต าบล 
  
 มาตรา ๒๖ ใน การจัดท าโครงการหรือแผนงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานใด ในพื้นที่ต าบลใด   
ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ันค านึงถึงแผนพัฒนาต าบลนั้นด้วย 
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 มาตรา ๒๗ ใน การปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบล ให้ประธานสภาต าบลเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินกิจการตาม
มติของสภาต าบล แต่สภาต าบลอาจมอบหมายให้สมาชิกสภาต าบลผู้อื่นด าเนินกิจการแทนเฉพาะกรณีได้ 
 ใน การท านิติกรรมของสภาต าบล ให้ประธานสภาต าบล เลขานุการสภาต าบลและสมาชิกสภาต าบลอีก
หน่ึงคนร่วมกันมีอ านาจกระท าการแทนสภา ต าบล ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
  
 มาตรา ๒๘ เมื่อ ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด สภาต าบลอาจท ากิจการนอกเขตสภาต าบล  
หรือร่วมกับสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือหน่วยการบริหารราชการ 
ส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อท ากิจการร่วมกันได้เมื่อได้ รับความยินยอมจากสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและกิจการนั้นเป็นกิจการ  
ที่จ าเป็นต้องท าและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน 

  
ส่วนท่ี ๓ 

รายได้และรายจ่ายของสภาต าบล 
                    

  
 มาตรา ๒๙ สภาต าบลมีรายได้ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดสรรให้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อื่นอันเกิด  
จากการฆ่าสัตว์ที่จัดเก็บได้ในต าบลนั้น 
 (๒) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามที่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ที่จัดเก็บได้ในต าบลนั้น 
 (๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันที่เก็บเพิ่มขึ้นตามข้อบัญญัติจังหวัด  
ในเขตต าบลนั้น 
 (๔) ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่องค์การบริการส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร 
 (๕) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร 
 (๖) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร 
  
 มาตรา ๓๐ ทุกปีงบประมาณให้รัฐบาลจัดสรรเงินให้แก่สภาต าบลเป็นเงินอุดหนุน 
  
 มาตรา ๓๑ สภาต าบลอาจมีรายได้ ดังต่อไปน้ี 
 (๑) รายได้จากทรัพย์สินของสภาต าบล 
 (๒) รายได้จากสาธารณูปโภคของสภาต าบล 
 (๓) เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้ 
 (๔) เงินอุดหนุนและรายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
 (๕) รายได้อื่นตามที่จะมีกฎหมายก าหนดให้เป็นของสภาต าบล 
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 มาตรา ๓๒ รายได้ของสภาต าบล ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  
ตามประมวลรัษฎากร และไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
  
 มาตรา ๓๓ สภาต าบลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เงินเดือน 
 (๒) ค่าจ้าง 
 (๓) เงินค่าตอบแทนอื่นๆ 
 (๔) ค่าใช้สอย 
 (๕) ค่าวัสดุ 
 (๖) ค่าครุภัณฑ์ 
 (๗) ค่าที่ดิน ส่ิงก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ 
 (๘) ค่าสาธารณูปโภค 
 (๙) เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น 
 (๑๐) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ 
  
 มาตรา ๓๔ เงินค่าตอบแทนประธานสภาต าบล รองประธานสภาต าบล สมาชิกสภาต าบลและเลขานุการ
สภาต าบล ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
  
 มาตรา ๓๕ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของสภาต าบลให้จัดท าเป็น
ข้อบังคับตามระเบียบและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 ถ้า ในระหว่างปีงบประมาณใด รายจ่ายซึ่งก าหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่ายประจ าปีนั้น หรือมีความ
จ าเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณให้จัดท าข้อ บังคับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
 เมื่อ สภาต าบลจัดท าร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบังคับงบประมาณ  รายจ่าย
เพิ่มเติมเสร็จแล้ว ให้เสนอนายอ าเภอเพื่ออนุมัติ 
 ถ้าข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีออกไม่ทันปีใหม่ ให้ใช้ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีก่อน
นั้นไปพลางก่อน 
  
 มาตรา ๓๖ ให้ กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบว่าด้วยการคลัง การงบประมาณ การรักษาทรัพย์สิน   
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจัดหาพัสดุและการจ้างเหมา 
 กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานอื่นๆ ของสภาต าบล ให้สภาต าบลต้องปฏิบัติ
ด้วยก็ได้ 
 ใน การออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ค านึงถึงลักษณะของพื้นที่จ านวนประชากร รายได้ 
ความคล่องตัว และความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของสภาต าบลด้วย 
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 มาตรา ๓๗ ให้กระทรวงมหาดไทยจัดให้มีการตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรือการเงินอื่นๆ ของ  
สภาต าบล 
  

ส่วนท่ี ๔ 
การก ากับดูแลสภาต าบล 

                    
  

 มาตรา ๓๘ นายอ าเภอมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 
 ใน กรณีที่ปรากฏว่าการด าเนินการของสภาต าบลเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ก่อหรืออาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ หรือไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ นายอ าเภอมีอ านาจยับยั้งการ
ด าเนินการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวได้และรายงาน ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อวินิจฉัย 
 ใน กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการด าเนินการของสภาต าบลไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ก่อหรืออาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดมี
อ านาจสั่งการให้สภาต าบลระงับการด าเนินการดังกล่าว 
 ใน กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการด าเนินการของสภาต าบลเป็นไปโดยชอบแล้ว  ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดส่ังเพิกถอนการยับยั้งของนายอ าเภอ แต่ถ้านายอ าเภอไม่รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ ยับยั้ง หรือผู้ว่าราชการจังหวัดไม่วินิจฉัยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง ให้การยับยั้งของนายอ าเภอ
และอ านาจสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอันส้ิน สุดลงตั้งแต่วันท่ีครบก าหนดเวลาดังกล่าว 
  
 มาตรา ๓๙ หาก ปรากฏว่าสภาต าบลกระท าการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน 
หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจส่ังยุบสภาต าบลได้ตามค า
เสนอแนะของนายอ าเภอ และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังยุบสภาต าบลแล้วให้สภาต าบลยังคงประกอบด้วย  สมาชิก 
 สภาต าบลโดยต าแหน่งทั้งหมดจนกว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้ รับเลือกตั้งใหม่ 
 ใน กรณีที่การยุบสภาต าบลตามวรรคหนึ่งเป็นผลจากการกระท าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  หรือแพทย์ประจ า
ต าบล ซึ่งเป็นสมาชิกสภาต าบลโดยต าแหน่ง หรือบุคคลดังกล่าวได้ร่วมกระท าการด้วย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังให้
บุคคลดังกล่าวออกจากต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจ าต าบล แล้วแต่กรณี โดยให้ถือว่าเป็นการให้ออก
จากต าแหน่งเพราะบกพร่องในทางความประพฤติหรือความ สามารถไม่เหมาะสมกับต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย
ลักษณะปกครองท้องที่ และถ้าสมาชิกสภาต าบลโดยต าแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาต าบล 
โดย ต าแหน่งทั้งหมด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งบุคคลตามจ านวนที่เห็นสมควรเข้าร่วมปฏิบัติ  หน้าที่กับสมาชิก
สภาต าบลโดยต าแหน่งที่เหลืออยู่จนกว่าจะมีการเลือกตั้งก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจ าต าบลและสมาชิก 
สภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่ 
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หมวด ๒ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

                    
  

 มาตรา ๔๐ สภา ต าบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี  
เฉล่ียไม่ต่ ากว่าปีละหน่ึงแสนห้าหมื่นบาท หรือตามเกณฑ์รายได้เฉล่ียในวรรคสอง อาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบลได้ โดยท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในประกาศนั้นให้ระบุชื่อ
และเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลไว้ด้วย 
 การเปล่ียนแปลงเกณฑ์รายได้เฉล่ียของสภาต าบลตามวรรคหนึ่งให้ท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย
และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  
 มาตรา ๔๑ สภา ต าบลที่ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา ๔๐ ให้พ้นจากสภาพแห่ง 
สภาต าบลนับแต่วันท่ีได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การ บริหารส่วนต าบลเป็นต้นไป 
 บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาต าบลตามวรรคหนึ่ง  
ให้โอนไปเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  
 มาตรา ๔๑ ทวิ สภา ต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลอาจรวมกับองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีเขต 
ติดต่อกันภายในเขตอ าเภอเดียวกันได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตต าบลนั้น  โดยให้น ามาตรา ๔๐ และ
มาตรา ๔๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  
 มาตรา ๔๑ ตร ีสภา ต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลอาจรวมกับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
อื่นท่ีมีเขตติดต่อกันภายในเขตอ าเภอเดียวกันได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขต ต าบลนั้น โดยท าเป็นประกาศ
ของกระทรวงมหาดไทย และให้ก าหนดเขตใหม่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไว้ในประกาศกระทรวง  
มหาดไทยด้วย 
 ให้น ามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับกับการรวมตามวรรคหนึ่ง  
โดยอนุโลม 
  
 มาตรา ๔๑ จัตวา ให ้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการประกาศยุบสภาต าบลทั้งหมดและองค์การบริหารส่วน
ต าบลใด ที่มีจ านวนประชากรไม่ถึงสองพันคน โดยให้รวมพื้นที่เข้ากับองค์การบริหารส่วนต าบลอื่นหรือหน่วยการ
บริหารราชการ ส่วนท้องถิ่นท่ีมีเขตติดต่อกันภายในเขตอ าเภอเดียวกันภายในเก้าสิบวันนับแต่ วันท่ีมีเหตุดังกล่าว 
การรวมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในเขตต าบลนั้น 
 การส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 องค์การ บริหารส่วนต าบลใดมีจ านวนประชากรไม่ถึงสองพันคนแต่มีสภาพพื้นที่เป็นเกาะหรือ   
โดยสภาพทางภูมิศาสตร์ไม่สามารถติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยการ  บริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่
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จะไปรวมได้โดยสะดวก กระทรวงมหาดไทยจะไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่งกับองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นก็ได้ 
ให้น ามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับการยุบและรวมตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 
  
 มาตรา ๔๑ เบญจ สภา ต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลอาจแยกพื้นที่บางส่วนไปรวมกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หรือรับพื้นที่บางส่วนของสภาต าบลหรือองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือหน่วยการ  บริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นมารวมด้วยได้  โดยท าเป็นประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย และให้ก าหนดเขตใหม่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไว้ในประกาศกระทรวง  
มหาดไทยด้วย 
 การ ส ารวจเจตนารมณ์เกี่ยวกับการรวม ยุบรวม รับรวม และแยกพื้นที่ในเขตสภาต าบลหรือองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหรือหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 การ โอนงบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง หนี้ เจ้าหน้าที่ของสภาต าบล  หรือพนักงานส่วนต าบล 
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผู้โอนและผู้รับโอน
ตกลงกัน ในกรณีท่ีตกลงกันไม่ได้ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศก าหนด 
  
 มาตรา ๔๑ ฉ ในกรณีท่ีมีการด าเนินการตามมาตรา ๔๑ ทวิ มาตรา ๔๑ ตรี มาตรา ๔๑ จัตวา หรือมาตรา 
๔๑ เบญจ และเป็นเหตุให้ต้องเพิ่มจ านวนสมาชิกสภาของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ให้ด าเนินการ
เลือกตั้งเพื่อให้มีสมาชิกครบจ านวนตามที่กฎหมายก าหนด  และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของสมาชิก อื่นในหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นน้ัน เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึงหน่ึง
ร้อยแปดสิบวันให้สมาชิกของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นน้ันประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ 
  
 มาตรา ๔๒ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการเทศบาล อาจจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นเป็น
เทศบาลได้โดยท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
 องค์การ บริหารส่วนต าบลที่ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้พ้นจากสภาพแห่งองค์การบริหารส่วน
ต าบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้ินสุดลง และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
พ้นจากต าแหน่งนับแต่วันท่ีได้มีประกาศกระทรวง มหาดไทยจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลเป็นต้นไป 
 บรรดา งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตามวรรคหนึ่ง ให้โอนไปเป็นของเทศบาลที่จัดตั้งขึ้นน้ัน 
 บรรดา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วให้ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ 
  
 มาตรา ๔๓ องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
  
 มาตรา ๔๔  องค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
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ส่วนท่ี ๑ 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

                    
  

 มาตรา ๔๕ สภา องค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวนหมู่ บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การ บริหารส่วนต าบล
นั้น 
 ใน กรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้สภาองค์การบริหาร  ส่วนต าบลนั้น
ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหกคน และในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมี
เพียงสองหมู่บ้านให้สภาองค์การ บริหารส่วนต าบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน
หมู่บ้าน ละสามคน 
 หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 อายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีก าหนดคราวละส่ีปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
  
 มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 (๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
 (๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย  นโยบาย 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
  
 มาตรา ๔๗ ผู้ มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มี ลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น 
ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโดยอนุโลม 
  
 มาตรา ๔๗ ทวิ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของต าบลที่  สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหน่ึงปีจนถึงวันรับสมัคร เลือกตั้ง 
 (๒) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาต าบล  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น 
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เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่ กระท ากับสภาต าบลหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 
 (๓) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามประการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  
 มาตรา ๔๗ ตร ีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้ินสุดลงเมื่อ 
 (๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 (๒) ตาย 
 (๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ 
 (๔) ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
 (๕) มิได้อยู่ประจ าในหมู่บ้านท่ีได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน 
 (๖) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหาร ส่วนต าบลนั้นเป็นคู่สัญญา
หรือในกิจการท่ีกระท าให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล นั้นหรือที่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นจะกระท า 
 (๗) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๗ ทวิ 
 (๘) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะน ามา 
ซึ่งความเส่ือมเสียหรือก่อความไม่สงบ เรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนต าบลหรือกระท าการอันเส่ือมเสียประโยชน์
ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม  
ของจ านวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภา  องค์การบริการส่วนต าบล
พิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนสมาชิกสภา  องค์การบริหารส่วนต าบล
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ถ้าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้นมิได้อุทธรณ์หรือโต้แย้งมติของสภา  องค์การ
บริหารส่วนต าบลภายในก าหนดเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งให้สมาชิกสภาพส้ิน สุดลงนับแต่วันที่ครบระยะเวลาอุทธรณ์
หรือโต้แย้งดังกล่าว 
 ใน กรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดส้ินสุดลงตาม (๘) ผู้นั้นอาจอุทธรณ์
หรือโต้แย้งมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไปยังนายอ าเภอ  ได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับทราบมติของ 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยระบุข้ออุทธรณ์หรือข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายประกอบด้วย และ 
ให้นายอ าเภอสอบสวนและวินิจฉัยให้เสร็จส้ินภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้  รับค าอุทธรณ์หรือโต้แย้ง ค าวินิจฉัย
ของนายอ าเภอให้เป็นท่ีสุด 
 (๙) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีจ านวนไม่น้อยกว่า  สามในส่ีของจ านวน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไป
ตาม กฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น 
 เมื่อ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดส้ิน  สุดลงตาม (๔) (๕) 
(๖) หรือ (๗) ให้นายอ าเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว ค าวินิจฉัยของนายอ าเภอให้เป็นท่ีสุด 
 ในกรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้ินสุดลงตาม (๙) พร้อมกันทั้งหมด ให้ถือ
ว่าเป็นการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
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 มาตรา ๔๘ สภา องค์การบริหารส่วนต าบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่งซึ่งเลือกจากสมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้นายอ าเภอแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามมติ
ของ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  
 มาตรา ๔๙ ประธาน สภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด ารงต าแหน่งจนครบอายุ  
ของสภาองค์การ บริหารส่วนต าบลหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  
 มาตรา ๕๐ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๔๙ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (๑) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ 
 (๒) ส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 (๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๙๒ 
 ผู้ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังให้พ้นจากต าแหน่งตาม (๓) จะด ารงต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีกไม่ได้ ตลอดอายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
  
 มาตรา ๕๑ เมื่อ ต าแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลว่างลงเพราะเหตุอื่นใด  
นอกจากครบวาระ ให้มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแทนต าแหน่งที่  ว่างภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีต าแหน่งนั้นว่างลงและให้ผู้ซึ่งได้รับเลือก แทนนั้นอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้
ซึ่งตนแทน 
  
 มาตรา ๕๒ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ด าเนินการประชุมและด าเนินกิจการอื่นให้
เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 รอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ช่วยประธานสภาองค์การบริหารส่วน ต าบลปฎิบัติการ
ตามหน้าที่ และกระท ากิจการตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 
ใน กรณีที่ไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือประธานสภาองค์การบริหารส่วน  ต าบลไม่อยู่หรือไม่
สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ปฎิบัติหน้าที ่ให้รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่แทน 
 ใน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลครั้งใด ถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม ให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มาประชุมเลือกกันเองเพื่อท าหน้าที่ ประธานในที่ประชุมส าหรับการประชุมในครั้งนั้น 
 ใน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลครั้งใด ถ้าผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมส่ังปิดประชุมก่อน
หมดระเบียบวาระการประชุม แต่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุมและสมาชิก   
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนต าบลเท่าที่มีอยู่ในที่
ประชุมเสนอให้เปิดประชุม ให้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้นต่อไปจนกว่าจะหมดระเบียบวาระ  
การประชุมหรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะได้มีมติให้ปิดประชุม และให้น าความในวรรคสามและวรรคส่ีมาใช้
บังคับกับกรณีดังกล่าว 
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 มาตรา ๕๓ ใน ปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหาร   
ส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินส่ีสมัย  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด 
 นาย อ าเภอต้องก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการประชุมสภาองค์การ บริหารส่วน
ต าบลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล และให้ที่
ประชุมเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและรองประธานสภาองค์การ บริหารส่วนต าบล 
 กรณี ที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามก าหนด เวลาในวรรคสอง 
หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ นายอ าเภออาจเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้มีค าส่ังยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับ
อนญุาตจากนายอ าเภอ 
  
 มาตรา ๕๔ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาม
สมัยประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม 
 ใน กรณีที่ยังไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย ให้นายอ าเภอเป็นผู้เรียกประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม 
  
 มาตรา ๕๕ นอก จากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ อาจท าค า
ร้องยื่นต่อนายอ าเภอขอเปิดประชุมวิสามัญ ถ้าเห็นสมควรให้นายอ าเภอเรียกประชุมวิสามัญได้ 
 สมัยประชุมวิสามัญให้ก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาต 
จากนายอ าเภอ 
  
 มาตรา ๕๖ การ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
มา ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด  เท่าที่มีอยู่จึงจะเป็น 
องค์ประชุม 
 ให้น าบทบัญญัติตามมาตรา ๑๘ วรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับกับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลด้วยโดยอนุโลม 
  
 มาตรา ๕๖/๑ ใน ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิตั้ง
กระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วน ต าบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเรื่องใดอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
ได้ 
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 มาตรา ๕๗ ให้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสมาชิก  
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคนหน่ึงเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ
และจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความรู้
ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 เลขานุการ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งเมื่อครบอายุของสภาองค์การบริหาร  
ส่วน ต าบล หรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้พ้น 
จากต าแหน่ง 
  
 

ส่วนท่ี ๒ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

                    
  

 มาตรา ๕๘ ให้ องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริหารท้องถิ่น 
  
 มาตรา ๕๘/๑ บุคคล ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีคุณสมบัติ  และ 
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย 
 (๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
 (๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาต าบล สมาชิก
สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 
 (๓) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาต าบล  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือเลขานุการหรือที่ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น 
เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการท่ี กระท ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 
  
 มาตรา ๕๘/๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด ารงต าแหน่งนับตั้งแต่วันเลือกตั้งและมีระยะ  
การด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
 มาตรา ๕๘/๓ นายก องค์การบริหารส่วนต าบลอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งมิใช่  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายได้ไม่เกินสอง คน และอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลคนหน่ึง ซึ่งมิได้เป็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ 
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 มาตรา ๕๘/๔ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม 
มาตรา ๕๘/๑ 
  
 มาตรา ๕๘/๕ ก่อน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติ ท้ังนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 กรณี ที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและรองประธานสภา  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถูกยุบตามมาตรา ๕๓ หากมีกรณีที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อย
ให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อ ประโยชน์ส าคัญของราชการหรือราษฎร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการไป
พลางก่อนเท่าที่จ าเป็นก็ได้ เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว ให้ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบาย
โดยไม่มีการลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีมีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 การ ประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้กระท าโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคน 
ที่มาประชุมด้วย 
 หาก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้   
ให้นายอ าเภอแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท านโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่ง ให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้น าวิธีการแจ้งค าส่ังทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ  
ราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่านายกองค์การ  บริหารส่วนต าบลได้แถลงนโยบาย
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 
 ค า แถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบาย ให้
ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
  
 มาตรา ๕๘/๖ นายก องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้ซึ่งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลมอบหมาย มีสิทธิเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริง  ตลอดจน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  
 มาตรา ๕๘/๗ สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิก  
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นใน 
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่มีการลงมติ 
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 ญัตติ ตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและให้ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนดวันส าหรับการอภิปรายทั่วไปซึ่งต้องไม่เร็วกว่าห้าวันและไม่ช้ากว่า สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับญัตติ 
แล้วแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
การขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะท าได้ครั้งเดียวในสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง 
  
 มาตรา ๕๙ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับ
ของทางราชการ 
 (๒) ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 (๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการนายกองค์ การบริหาร 
ส่วนต าบล 
 (๔) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 (๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
 (๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
  
 มาตรา ๖๐ ให้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
 อ านาจหน้าที่ในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 
 ใน กรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ตามล าดับที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ง ตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 ใน กรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าส่ังใด  แต่งตั้งให้นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่ อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนท าหน้าที่กรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่
เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในระหว่างรักษาราชการแทนด้วย 
 อ านาจ ในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
จะพึงปฏิบัติหรือด าเนิน การตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี 
ในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าส่ังนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไม่ได้
ก าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอื่น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้
รองนายกองค์การ บริหารส่วนต าบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทน ให้ท าเป็นค าส่ังและประกาศ 
ให้ประชาชนทราบ 
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 การ ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคห้า ต้องกระท าภายใต้การก ากับดูแลและ
กรอบนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดไว้ 
  
 มาตรา ๖๐/๑ ให้ มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและ  
ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรับผิดชอบ ควบคุมดูแลราชการประจ า 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายและมี  อ านาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือตามที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมาย 
  
 มาตรา ๖๑ (ยกเลิก) 
  
 มาตรา ๖๒ (ยกเลิก) 
  
 มาตรา ๖๓ (ยกเลิก) 
 
 มาตรา ๖๔ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
 (๒) ตาย 
 (๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ 
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑ 
 (๕) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๖๔/๒ 
 (๖) ผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคห้า หรือมาตรา ๙๒ 
 (๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
 (๘) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีจ านวนไม่น้อยกว่าสาม  ในส่ีของจ านวน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเห็นว่านายกองค์การ  บริหารส่วนต าบลไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียง เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
เมื่อ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลส้ิงสุดลงตาม (๔) หรือ (๕) ให้นายอ าเภอสอบสวน
และวินิจฉัยโดยเร็ว ค าวินิจฉัยของนายอ าเภอให้เป็นท่ีสุด 
 ใน ระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่ของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล เท่าที่จ าเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การ  บริหาร 
ส่วนต าบล 
  
 มาตรา ๖๔/๑ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (๑) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่ง 
 (๒) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีค าส่ังให้พ้นจากต าแหน่ง 
 (๓) ตาย 
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 (๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 (๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๔ 
 (๖) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๖๔/๒ 
 (๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
 (๘) ผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๙๒ 
 ให้น าความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใช้บังคับกับการพ้นจากต าแหน่งของเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลด้วยโดยอนุโลม 
 ให้น าความในวรรคสองของมาตรา ๖๔ มาใช้บังคับกับกรณีรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยโดยอนุโลม 
  
 มาตรา ๖๔/๒ นายก องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องไม่กระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ 
 (๑) ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เว้นแต่ต าแหน่ง
ที่ด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 (๒) รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจนอกเหนือไป 
จากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ 
 (๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหาร  ส่วนต าบลนั้นเป็น
คู่สัญญาหรือในกิจการท่ีกระท าให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล นั้น หรือท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นจะกระท า 
 บท บัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งได้รับ เบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญ 
หรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษะเดียวกันและมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตาม  วรรค
หนึ่งรับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใดเนื่องจากการด ารง  ต าแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทน 
ราษฏร วุฒิสภา สภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสภาท้องถิ่นอื่น หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นโดย
ต าแหน่ง 
  
 มาตรา ๖๕ ใน การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงาน
ส่วนต าบล เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 ให้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
และพนักงานส่วนต าบลซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง มีอ านาจเปรียบเทียบคดีละเมิดข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้ตามระเบียบ และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 เมื่อ ได้ช าระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบ เทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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ส่วนท่ี ๓ 
อ านาจหนา้ที่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

                    
  

 มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม  
และวัฒนธรรม 
  
 มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหาร  
ส่วนต าบล ดังต่อไปน้ี 
 (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
 (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
 (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
 (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 (๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 (๘) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็น
และสมควร 
  
 มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ดังต่อไปน้ี 
 (๑) ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
 (๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
 (๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
 (๔) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
 (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
 (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
 (๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
 (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
 (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
 (๑๒) การท่องเที่ยว 
 (๑๓) การผังเมือง 
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  มาตรา ๖๙ อ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘  
นั้น ไม่เป็นการตัดอ านาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะด าเนินกิจการ
ใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในต าบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบล่วงหน้าตามสมควรในกรณี
นี้หาก องค์การบริหารส่วนต าบลมีความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินกิจการดังกล่าว  ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือ 
องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ น าความเห็นขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประกอบการพิจารณาด าเนินกิจการ  
นั้นด้วย 
  
 มาตรา ๖๙/๑ การ ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ สุข
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน ต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และ
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
  
 มาตรา ๗๐ เพื่อ ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
มีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนิน  กิจการของทางราชการในต าบล  
เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารท่ีทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษา ความมั่นคงแห่งชาติ 
  
 มาตรา ๗๑ องค์การ บริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อใช้บังคับ 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้  เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลออกข้อบัญญัติหรือให้มี  อ านาจ
ออกข้อบัญญัต ิในการน้ีจะก าหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและก าหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ ได้ แต่มิให้ก าหนด
โทษปรับเกินหน่ึงพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 
 ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วน  ต าบลหรือสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อ  
บัญญัติท้องถิ่น 
 เมื่อ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายอ าเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การ บริหาร 
ส่วนต าบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลต่อไป 
 ใน กรณีที่นายอ าเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลใด  ให้ส่งคืนสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอ าเภอได้ รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดังกล่าว
เพื่อให้สภาองค์การบริหาร  ส่วนต าบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นใหม่   
หากนายอ าเภอไม่ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลคืนสภาองค์การบริหาร ส่วนต าบลภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่นายอ าเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การ บริหารส่วนต าบลดังกล่าว ให้ถือว่านายอ าเภอเห็นชอบกับร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
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 เมื่อ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามวรรคส่ี
แล้ว มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มี อยู่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงชื่อและประกาศเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนต าบลได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากนายอ าเภอ แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลคืนจากนายอ าเภอหรือ
ยืนยันด้วยคะแนน เสียงน้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่า  ที่มีอยู่ ให้
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นเป็นอันตกไป 
  
 มาตรา ๗๒ การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  
เพื่อประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลอาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปด ารงต าแหน่งหรือ
ปฏิบัติกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการชั่วคราวได้ โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผู้มีอ านาจอนุญาตได้ตามความจ าเป็น และในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้กระทรวงมหาดไทยท าความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง 
  
 มาตรา ๗๓ องค์การ บริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบล หรือร่วมกับ 
สภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 
 เพื่อกระท ากิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จ าเป็นต้องท าและ 
เป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ี อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน 
  

ส่วนท่ี ๔ 
รายได้และรายจ่ายขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

                    
  

 มาตรา ๗๔ ภาษี บ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และค่าธรรมเนียมรวมถึง
ผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ ทั้งนี ้ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดเมื่อได้มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น แล้วให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
 ใน การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินขององค์การบริหารส่วน  ต าบลตามวรรคหนึ่ง  
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับอ านาจและหน้าที่  ของนายกเทศมนตรีตาม
กฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่และกฎหมายว่าด้วยภาษีโรง เรือนและที่ดิน เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้เป็น 
อย่างอื่น ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบอ านาจและหน้าที่ดังกล่าวให้หน่วยงานอื่นของรัฐ  ด าเนินการแทน 
ก็ได้ และให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่ก าหนดในมาตรา ๘๑ 
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 มาตรา ๗๕ ภาษี และค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือนที่จัดเก็บได้ในจังหวัดใด  ให้จัดสรรให้แก่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีบัญญัติไว้ ในกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 
  
 มาตรา ๗๖ องค์การ บริหารส่วนต าบลมีอ านาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อเก็บภาษีอากร 
และค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละสิบของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภท ใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท 
ดังต่อไปนี ้
 (๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลกฎหมายรัษฎากรซึ่งสถานประกอบการตั้งอยู่ในองค์การบริหาร  
ส่วนต าบล 
 (๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุราซึ่งร้านขายสุราตั้ งอยู่ในองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
 (๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันซึ่งสถานที่เล่นการพนันอยู่
ในองค์การบริหารส่วนต าบล 
 การเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทให้ปัดทิ้ง 
 ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วย 
การน้ัน 
  
 มาตรา ๗๗ ราย ได้จากค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล เงินอากรประทานบัตรใบอนุญาตและ
อาชญาบัตรตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ค่าภาคหลวง และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  และ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินที่เก็บใน องค์การบริหารส่วนต าบลใด ให้เป็น
รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
  
 มาตรา ๗๘ ค่า ภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วย
ปิโตรเลียม ท้ังนี้ ในองค์การบริหารส่วนต าบลใดเมื่อได้มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้ว ให้จัดสรรให้แก่
องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดใน กฎกระทรวง 
  
 มาตรา ๗๙ เงิน ที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติในองค์การบริหารส่วนต าบลใด  ให้แบ่ง 
ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎ กระทรวง 
  
 มาตรา ๘๐ องค์การ บริหารส่วนต าบลมีอ านาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อเก็บภาษี 
มูลค่าเพิ่ม โดยให้ก าหนดเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตาม ประมวลรัษฎากรดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละศูนย์ ให้องค์การบริหารส่วนต าบล
เก็บในอัตราร้อยละศูนย์ 
 (๒) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราอื่น ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเก็บหนึ่งใน
เก้าของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียก เก็บตามประมวลรัษฎากร 
 ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร 
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  มาตรา ๘๑ องค์การ บริหารส่วนต าบลจะมอบให้กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรหรือ
ค่าธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพื่อองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้  ในกรณีเช่นนี้เมื่อได้หัก
ค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงแล้ว ให้กระทรวง ทบวง กรมนั้นส่งมอบให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 
  
 มาตรา ๘๒ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีรายได้ ดังต่อไปน้ี 
 (๑) รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 (๒) รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 (๓) รายได้จากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 (๔) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามที่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
 (๕) เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้ 
 (๖) รายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
 (๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
 (๘) รายได้อื่นตามที่จะมีกฎหมายก าหนดให้เป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  
 มาตรา ๘๓ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ  
ได้เมื่อได้รับอนุญาตจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
การกู้เงินตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
 มาตรา ๘๔ รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีโดยการตราเป็น  
พระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 
  
 มาตรา ๘๕ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เงินเดือน 
 (๒) ค่าจ้าง 
 (๓) เงินค่าตอบแทนอื่นๆ 
 (๔) ค่าใช้สอย 
 (๕) ค่าวัสดุ 
 (๖) ค่าครุภัณฑ์ 
 (๗) ค่าที่ดิน ส่ิงก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ 
 (๘) ค่าสาธารณูปโภค 
 (๙) เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น 
 (๑๐) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ 
  
 มาตรา ๘๖ เงิน ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
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ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
  
 มาตรา ๘๗ งบ ประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายก  องค์การบริหารส่วนต าบลตาม
ระเบียบและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 ถ้า ในระหว่างปีงบประมาณใดรายจ่ายซึ่งก าหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่ายประจ า ปี นั้นหรือมี 
ความจ าเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณ ให้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
 เมื่อ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีหรือร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้ว ให้เสนอนายอ าเภอเพื่อขออนุมัติ และให้นายอ าเภอพิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างข้อ บัญญัติดังกล่าว 
 ถ้า นายอ าเภอไม่อนุมัติต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อพิจารณาทบทวน
ร่างข้อบัญญัตินั้นใหม่ หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วนายอ าเภอพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่านายอ าเภออนุมัติ
ร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 
 ใน กรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณราย  จ่ายประจ าปีหรือ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายเพิ่มเติม ให้นายอ าเภอส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน
ก าหนดเวลา สิบห้าวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแจ้งมติยืนยันเพื่อให้ผู้ว่า  ราชการจังหวัดพิจารณา
ภายในสิบห้าวัน ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งไปยังนายอ าเภอ
เพื่อลงชื่ออนุมัติ ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้นให้ร่างข้อ บัญญัตินั้นเป็นอันตกไป หาก
พ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น 
 ใน การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  รายจ่าย
เพิ่มเติม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น 
เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้ความเห็นชอบตามที่นายกองค์การบริหาร ส่วนต าบลเสนอและให้ด าเนินการตามวรรคสามต่อไป 
ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในปีงบประมาณที่แล้วไปพลางก่อน 
 ใน การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  รายจ่าย
เพิม่เติม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจ านวนในรายการ  มิได้ แต่อาจแปร
ญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่ก าหนดให้
จ่ายตามกฎหมาย และในการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท า
ด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อม  ในการใช้
งบประมาณรายจ่ายจะกระท ามิได้ 
  
 มาตรา ๘๗/๑ ใน กรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ให้นายอ าเภอตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง
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ประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคน เพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งโดยแก้ไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระส าคัญที่
บัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัตินั้น ทั้งนี้ ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประโยชน์
ของท้องถิ่นและประชาชนเป็นส าคัญ 
 คณะ กรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เสนอจ านวนสามคน และบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งนายก  
องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอจ านวนสามคน โดยให้ตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติ
ไม่รับ หลักการ และให้กรรมการท้ังหกคนร่วมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกองค์การ บริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธาน  กรรมการดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่กรรมการครบ 
จ านวนหกคน 
 ใน กรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะท าหน้าที่เป็นกรรมการหรือประธานกรรมการได้ ภายในก าหนดเวลา
ตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ปฏิบัติหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายอ าเภอตั้งบุคคลซึ่งมิได้
เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
และมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท าหน้าที่กรรมการหรือประธาน  กรรมการดังกล่าวให้ครบตาม
จ านวน 
 ให้ คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาร่างข้อบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับ  ตั้งแต่วันที่ได้
แต่งตั้งประธานกรรมการในคราวแรกแล้วรายงานต่อนายอ าเภอ ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่สามารถพิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแล้ววินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็วแล้วรายงาน
ต่อนายอ าเภอ 
 ให ้นายอ าเภอส่งร่างข้อบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธานกรรมการ  ในวรรคส่ีให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเร็ว แล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าวต่อสภา
องค์การ บริหารส่วนต าบลตามมาตรา ๘๗ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากนายอ าเภอ หากนาย
องค์การบริหารส่วนต าบลไม่เสนอร่างข้อบัญญัตินั้นต่อสภาองค์การบริหาร  ส่วนต าบลภายในเวลาที่ก าหนด ให้
นายอ าเภอรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อส่ังให้นายกองค์การบริหารส่วน ต าบลพ้นจากต าแหน่ง 
  
 มาตรา ๘๗/๒ ให้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา  
๘๗/๑ วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากนายกองค์การ  บริหารส่วนต าบล 
หากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนด หรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราข้อบัญญัตินั้น ให้
ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไป และให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีที่แล้วไปพลางก่อน  ในกรณีเช่น
ว่านี้ให้นายอ าเภอเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีค าส่ังยุบสภา องค์การบริหารส่วนต าบล 
  
 มาตรา ๘๘ ระเบียบ ว่าด้วยการคลัง การงบประมาณ การโอนการจัดการทรัพย์สิน การซื้อ การจ้าง 
ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
 กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 
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 ใน การออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ค านึงถึงความเป็นอิสระความคล่องตัวและความมี
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
  
 มาตรา ๘๙ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๓๗ มาใช้บังคับกับการตรวจสอบการคลังการบัญชี หรือการเงินอื่นๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยอนุโลม 
  

ส่วนท่ี ๕ 
การก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบล 

                    
  

 มาตรา ๙๐ ให้นายอ าเภอมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 
 ใน การปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอตามวรรคหนึ่ง ให้นายอ าเภอมีอ านาจเรียกสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมาชี้แจงหรือสอบสวน 
ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใดๆ จากองค์การบริหารส่วนต าบลมาตรวจสอบก็ได้ 
 เมื่อ นายอ าเภอเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดปฏิบัติการในทางที่อาจเป็น  การเสียหายแก่
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเสียหายแก่ราชการและนายอ าเภอได้ชี้ แจงแนะน าตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตาม ในกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะรอช้ามิได้ ให้นายอ าเภอมีอ านาจออกค าส่ังระงับการปฏิบัติราชการของนายกองค์การ
บริหารส่วน ต าบลไว้ตามที่เห็นสมควรได้ แล้วให้รีบรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในสิบห้าวันเพื่อให้ผู้ว่า  
ราชการจังหวัดวินิจฉัยส่ังการตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว 
 การ กระท าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ฝ่าฝืนค าส่ังของนายอ าเภอหรือผู้ว่า ราชการจังหวัด
แล้วแต่กรณีตามวรรคสาม ไม่มีผลผูกพันองค์การบริหารส่วนต าบล 
  
 มาตรา ๙๑ เพื่อ คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหรือประโยชน์ของ  
ประเทศเป็นส่วนรวม นายอ าเภอจะรายงานเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อยุบสภาองค์การ  บริหารส่วน
ต าบลก็ได้ 
 เมื่อ มีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยุบ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและให้แสดงเหตุผลไว้ ในค าส่ังด้วย 
 เมื่อ มีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือถือว่ามีการยุบสภาองค์การบริหารส่วน  ต าบล ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นใหม่ภายในส่ีสิบห้าวัน 
  
 มาตรา ๙๒ หาก ปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  กระท าการฝ่าฝืนต่อความ
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สงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่  ให้
นายอ าเภอด าเนินการสอบสวนโดยเร็ว 
 ใน กรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีพฤติการณ์ตามวรรคหนึ่ง
จริง ให้นายอ าเภอเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากต าแหน่ง  ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจ
ด าเนินการสอบสวนเพิ่มเติมด้วยก็ได้ ค าส่ังของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นท่ีสุด 
  

บทเฉพาะกาล 
                    

  
 มาตรา ๙๓ ให ้ถือว่าบรรดากรรมการสภาต าบลผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลง
วันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เฉพาะที่อยู่ในเขตต าบลตาม
พระราชบัญญัตินี้เป็นสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือก ตั้งตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระ
ตามประกาศของคณะ ปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๒ 
ของพระราชบัญญัตินี้ 
  
 มาตรา ๙๔ บรรดาบทกฎหมายใดที่อ้างถึงกรรมการสภาต าบลผู้ทรงคุณวุฒิให้หมายถึงสมาชิกสภาต าบล
ซึ่งได้รับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
 มาตรา ๙๕ สภา ต าบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ใด มี
รายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีก่อนวัน  ที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเฉล่ียไม่ต่ ากว่าปีละหน่ึงแสน ห้าหมื่นบาท ให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการจัดตั้งเป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตามพระราช บัญญัตินี้ ท้ังนี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 ให ้กระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อสภาต าบลที่จะจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ตามวรรคหน่ึงให้
แล้วเสร็จภายในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 ใน ระหว่างด าเนินการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่งมิให้น ามาตรา ๖ มาใช้บังคับแก่ต าบล
ดังกล่าว และให้สภาต าบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ยังคงปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปตามประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าวจนถึงวันท่ีมีการ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลครั้งแรก 
 เมื่อ จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้โอนบรรดาสิทธิในงบประมาณหรือเงินอุดหนุน 
ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หน้ี และเจ้าหน้าที่ของสภาต าบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไปเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จัดตั้งขึ้นน้ัน 
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 ใน วาระเริ่มแรกเป็นเวลาส่ีปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมิให้น า ความในมาตรา ๕๘ วรรคสอง มา
ใช้บังคับกับองค์การบริหารส่วนต าบลที่จัดตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่งหรือตามพระ ราชบัญญัตินี้ และให้ก านันเป็นประธาน
กรรมการบริหารโดยต าแหน่ง 
  
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
บัญญัติ บรรทัดฐาน 
รองนายกรัฐมนตร ี

 
  

หมาย เหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สภาต าบลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประกาศของ 
คณะปฏิวัติ ฉบับที ่๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ท าให้การบริหารงานไม่สามารถ
ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน สมควรปรับปรุงฐานะของสภาต าบลและ 
การบริหารงานของสภาต าบลเสียใหม่ให้สามารถรอง  รับการกระจายอ านาจไปสู่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้ง 
ให้มีการยกฐานะสภาต าบลซึ่งมีรายได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นเป็นองค์การ  บริหารส่วนต าบลซึ่งเป็นราชการ 
ส่วนท้องถิ่นได้ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
  
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
  
หมาย เหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติในเรื่องอายุ 
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาต าบล และของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาต าบลตามพระราชบัญญัติ
สภา ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ ๒๕๓๗ ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ สมควร
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
   

  
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  
 มาตรา ๒๒ ใน วาระเริ่มแรกเป็นเวลาส่ีปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มิให้น าบทบัญญัติมาตรา 
๔๗ ทวิ (๒) เฉพาะลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ (๖) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับกับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วน ต าบล และถ้าผู้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๙ (๖) ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ก็ให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๙ (๖) นับแต่วันเลือกตั้ง 
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  มาตรา ๒๓ บรรดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและกรรมการบริหารซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวัน  ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ  
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 ใน กรณีที่ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่งว่างลงไม่ว่าด้วย  เหตุใดก็ตาม  
ไม่ต้องด าเนินการเลือกตั้งขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างและให้สภาองค์การบริหารส่วน ต าบลประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ 
 ใน กรณีที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งว่างลงตามวรรคสอง และเป็นประธานกรรมการบริหาร
หรือกรรมการบริหารด้วย ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีอยู่  เป็น
ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหาร แล้วแต่กรณี ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีต าแหน่งนั้นว่างลง 
ให้ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารซึ่งได้รับการเลือกขึ้นแทนน้ันด ารงต าแหน่งได้เท่าวาระที่เหลืออยู่ของ
ผู้ซึ่งตนแทน 
  
 มาตรา ๒๔ ใน กรณีที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งเป็นสมาชิกโดยต าแหน่งพ้นจาก  สมาชิก
ภาพไปก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ 
และบรรดากิจการท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดังกล่าวได้กระท าไปในอ านาจ หน้าที่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับให้มีผลใช้บังคับได้ 
  
 มาตรา ๒๕ ใน ระหว่างที่ไม่มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร  ท้องถิ่น ให้น า
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมาใช้บังคับกับการเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก  สภาเทศบาล 
เป็นอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอ และยกเว้นไม่ต้องเรียกเก็บเงินประกันการสมัคร 
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา ๔๕ ให้ถือเขตหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเขตเลือกตั้ง ใบสมัครและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไป
ตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
  
 มาตรา ๒๖ องค์การ บริหารส่วนต าบลใดมีเหตุจะต้องยุบและรวมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วย  
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๔๑ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้  ด าเนินการตามมาตรา ๔๑ 
จัตวา ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
  
หมาย เหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้วาง
หลักการจัดองค์กรปกครองท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักการปกครองตนเองยิ่งขึ้นและให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ 
ของ ประชาชนในท้องถิ่น สมควรจัดระเบียบบริหารราชการท้องถิ่น ระบบองค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายว่า
ด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงจ าเป็นต้อง 
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  
 มาตรา ๓๑ ให้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบอายุของสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหรือมีการยุบ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  
 มาตรา ๓๒ ให ้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลและกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังอยู่ใน  ต าแหน่งต่อไป และให้ถือว่าประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นนายกองค์การ บริหารส่วนต าบลและกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นรองนายกองค์การ บริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัตินี้ 
 บท บัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศ  หรือค าส่ังใดที่ได้ก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล หรือกรรมการบริหาร  
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือค าส่ังนั้นอ้างถึงคณะผู้บริหาร 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราช บัญญัตินี้ ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
  
 มาตรา ๓๓ บท บัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือค าส่ังใดที่อ้างถึง
ข้อบังคับต าบล ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือค าส่ังนั้นอ้างถึง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ 
  
หมาย เหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ คือ เนื่องจากในปัจจุบันบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบ
บริหารราชการองค์การ บริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
มีเนื้อหาสาระท่ีไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการจัดระเบียบ บริหารราชการขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น โดยแม้ว่าสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลจะเป็นหน่วยการปกครองพื้นฐานที่มี  
ลักษณะเฉพาะอันเป็นการแตกต่างจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นก็ตาม แต่บทบัญญัติบางประการก็ควรจะมี
ลักษณะที่เหมือนกัน เช่น คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ระยะเวลาการเลือกตั้ง การขาดคุณสมบัติ การประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล การบริหาร และการก ากับดูแล เป็นต้น จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
  
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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 มาตรา ๓๗ บรรดา สมาชิกสภาต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะผู้บริหารของ
องค์การ บริหารส่วนต าบล ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะ
ครบอายุของสภาต าบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือมีการยุบสภา 
 ใน กรณีตามวรรคหนึ่ง มิให้น าบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา 
๔๗ ทวิ มาตรา ๔๗ ตรี ชื่อของส่วนที่ 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 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับจนกว่าจะครบอายุของสภาต าบล สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือมีการยุบสภา 
และมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของสภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  หลังจากวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ และให้น าบทบัญญัติเดิมก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แทนในระหว่างเวลาดังกล่าว 
  
หมาย เหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากเป็นการสมควรก าหนดให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลมาจากการเลือกตั้ง โดยตรงของประชาชน ประกอบกับบทบัญญัติบางมาตราในพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น และไม่เหมาะสมกับการบริหารงานของสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้
การบริหารงานของสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความ  เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  
  

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  
 มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
หมาย เหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน เป็นการจ ากัดสิทธิของประชาชนทั้ง
สิทธิของผู้สมัครรับเลือกตั้งและสิทธิของ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมควรเปิดกว้างให้เป็นสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน จึงจ าเป็นต้องตราพระราช บัญญัตินี ้
 


