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พระราชบัญญัติ 
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ 
--------------- 

           ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
    ใหไว ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
                เปนปที่ ๔๙ ในรัชกาลปจจุบัน 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด 
เกลา ฯ ใหประกาศวา 
  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบบริหารของตําบล 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ 
ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ 
บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗" 
 
  มาตรา ๒*  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวัน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  *[รก.๒๕๓๗/๕๓ก/๑๑/๒ ธันวาคม ๒๕๓๗] 
 
  มาตรา ๓  ใหยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๑๕ 
  บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราช 
บัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
  มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
  "หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น" หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาลและ 
ราชการสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ังข้ึน แตไมรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด 
  "นายอําเภอ" หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอดวย 
  "ตําบล" หมายความวา  ตําบลตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ีท่ีอยู 
นอกเขตหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และในกรณีที่ตําบลใดมีพื้นที่อยูทั้งในและนอกเขต 
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ใหหมายความถึงเฉพาะพื้นที่ที่อยูนอกเขตหนวยการบริหาร 
ราชการสวนทองถิ่น 
  "คณะกรรมการบริหาร" หมายความวา  คณะกรรมการบริหารองคการบริหาร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สวนตําบล 
  "กรรมการบริหาร" หมายความวา  กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
 
  มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ 
นี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และแตงตั้งเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติ
การ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
  กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศที่มีผลเปนการทั่วไปเมื่อไดประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
     หมวด ๑ 
             สภาตําบล 
     ---------- 
 
  มาตรา ๖  ในตําบลหนึ่งใหมีสภาตําบลสภาหนึ่งมีอํานาจหนาท่ีตามพระราช 
บัญญัตินี้ใหสภาตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคล 
 
     สวนท่ี ๑ 
         สมาชิกสภาตําบล 
     ----------- 
 
  มาตรา ๗  สภาตําบลประกอบดวยสมาชิกโดยตําแหนงไดแก กํานัน ผูใหญบาน 
ของทุกหมูบานในตําบล และแพทยประจําตําบล และสมาชิกซึ่งไดรับเลือกตั้งจากราษฎรในแตละ 
หมูบานในตําบลนั้นเปนสมาชิกสภาตําบลหมูบานละหนึ่งคน 
 
  มาตรา ๘  ผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกต้ังตองเปนผูมีคุณ 
สมบัติตาม (๑) และ (๒) และไมมีลักษณะตองหามตาม (๓) และ (๔) ดังตอไปนี้ 
  (๑) มีสัญชาติไทยและมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
  (๒) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูเปนประจําและมีชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมาย 
วาดวยการทะเบียนราษฎรในหมูบานในตําบลนั้นเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามเดือนจนถึงวัน 
เลือกต้ัง 
  (๓) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรอืนักบวช 
  (๔) เปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๙  ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกต้ังตอง 
เปนผูมีคุณสมบัติตาม (๑) และ (๒) และไมมีลักษณะตองหามตาม (๓) ถึง (๑๑) ดังตอไปนี้ 
  (๑) มีสัญชาติไทยและมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
  (๒) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูเปนประจําและมีชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมาย 
วาดวยการทะเบียนราษฎรในหมูบานในตําบลนั้นเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหกเดือนจนถึงวัน 
สมัครรับเลือกตั้ง 
  (๓) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรอืนักบวช 
  (๔) เปนผูมีรางกายทุพพลภาพ วิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ติดยาเสพ 
ติดใหโทษ หรือเปนโรคตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดไวสําหรับคุณ 
สมบัติของผูใหญบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ี 
  (๕) เปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น  
หรือพนักงานองคการของรัฐ 
  (๖) เปนผูใหญบาน แพทยประจําตําบล ผูชวยผูใหญบาน หรือสารวัตรกํานัน 
  (๗) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐ 
วิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวาทุจริตตอหนาที่ 
  (๘) เคยถูกผูวาราชการจังหวัดสั่งใหออกจากตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน หรอื 
แพทยประจําตําบลตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๙) เคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกโดยพนโทษมาแลวไม 
ถึงสามปในวันเลือกตั้ง เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด 
ลหุโทษ 
  (๑๐) เปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือเสื่อมเสียทางศีลธรรม 
  (๑๑) เคยถูกผูวาราชการจังหวัดสั่งหรือสภาตําบลมีมติใหพนจากตําแหนง 
สมาชิกซ่ึงไดรับเลือกต้ัง เวนแตจะพนหาปนับแตวันพนจากตําแหนงจนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
 
  มาตรา ๑๐  ใหนายอําเภอจัดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือก 
ตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
 
  มาตรา ๑๑  สมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป 
นับแตวันเลือกตั้ง 
  ในกรณีที่สมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งดํารงตําแหนงครบวาระแลวแตยังมิ 
ไดมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกต้ังข้ึนใหม ใหสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนง
ปฏิบัติ 
หนาท่ีไดตอไป 
 
  มาตรา ๑๒  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ สมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เลือกต้ังพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหน่ึง ดังตอไปนี้ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณีเชนนี้ใหถือวาพนจาก 
ตําแหนงนับแตวันลาออก 
  (๓) มีการยุบสภาตําบล 
  (๔) เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับสภาตําบลหรือในกิจการที่กระทําใหแกสภา 
ตําบล 
  (๕) สภาตําบลมีมติใหพนจากตําแหนงโดยเห็นวามีความประพฤติในทางท่ีจะ 
นํามาซ่ึงความเส่ือมเสียประโยชนของตําบล มติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม 
ของจํานวนสมาชิกสภาตําบลท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 
  (๖) นายอําเภอสั่งใหพนจากตําแหนง เมื่อไดสอบสวนแลวปรากฏวาเปนผูขาด 
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางใดอยางหน่ึงตามมาตรา ๙ หรือมิไดอยูประจําในหมูบานที่ 
ไดรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันเกินหกเดือน หรือขาดการประชุมสภาตําบลติดตอกันสามครั้งโดย 
ไมมีเหตุผลอันสมควร 
  (๗) ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหพนจากตําแหนง เมื่อไดสอบสวนแลวปรากฏวา 
บกพรองในทางความประพฤติ 
  บทบัญญัติใน (๔) มิใหใชบังคับในกรณีท่ีสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกต้ัง 
เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับสภาตําบลหรือในกิจการที่กระทําใหแกสภาตําบลอยูกอนดํารง 
ตําแหนง 
 
  มาตรา ๑๓  เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งวางลงเพราะครบ 
วาระการดํารงตําแหนงหรือมีการยุบสภาตําบล ใหมีการเลือกตั้งภายในหกสิบวันนับแตวันที่ครบ 
วาระหรือวันที่ยุบสภาตําบล แลวแตกรณี 
 
  มาตรา ๑๔  เม่ือตําแหนงสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกต้ังวางลงเพราะเหตุอื่น 
ใดนอกจากครบวาระหรือมีการยุบสภาตําบล ใหมีการเลือกต้ังแทนตําแหนงท่ีวางภายในหกสิบวัน 
นับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง เวนแตวาระการดํารงตําแหนงที่เหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
จะ 
ไมดําเนินการเลือกตั้งขึ้นแทนตําแหนงที่วางก็ได 
  ใหสมาชิกสภาตําบลผูซ่ึงไดรับเลือกต้ังแทนน้ันอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ี 
เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
 
  มาตรา ๑๕  เม่ือมีการยุบและรวมเขตหมูบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะ 
ปกครองทองท่ี ใหสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกต้ังของหมูบานเดิมท่ีถูกยุบหรือถูกรวมยังคงเปน 
สมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งอยูตอไปจนกวาสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  เมื่อมีการแยกพื้นที่บางสวนของหมูบานใดขึ้นเปนหมูบานใหม ใหสมาชิกสภา 
ตําบลซ่ึงไดรับเลือกต้ังของหมูบานเดิมยังคงเปนสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งอยูตอไปจนกวา 
สมาชิกภาพจะส้ินสุดลงตามมาตรา ๑๒ และใหนายอําเภอจัดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาตําบลซ่ึง 
ไดรับเลือกตั้งสําหรับหมูบานที่จัดตั้งขึ้นใหมเพื่อเปนสมาชิกสภาตําบลที่หมูบานนั้นอยูในเขตภาย
ใน 
หกสิบวันนับแตวันที่ประกาศตั้งหมูบานใหม และใหผูไดรับเลือกต้ังอยูในตําแหนงเทากับระยะ
เวลา 
ที่เหลืออยูของสมาชิกอื่นในตําบลนั้นเวนแตวาระการดํารงตําแหนงท่ีเหลืออยูไมถึงหน่ึงรอยแปด
สิบ 
วันจะไมดําเนินการเลือกตั้งก็ได 
 
  มาตรา ๑๖  สภาตําบลมีกํานันเปนประธานสภาตําบล และมีรองประธานสภา 
ตําบลคนหน่ึงซ่ึงนายอําเภอแตงต้ังจากสมาชิกสภาตําบลตามมติของสภาตําบล 
  รองประธานสภาตําบลมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีป 
  รองประธานสภาตําบลพนจากตําแหนงกอนครบวาระการดํารงตําแหนงตาม 
วรรคสอง เม่ือ 
  (๑) ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณีเชนนี้ใหถือวาพนจาก 
ตําแหนงนับแตวันลาออก 
  (๒) พนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบลตามมาตรา ๑๒ 
 
  มาตรา ๑๗ ประธานสภาตําบลเปนผูเรียกประชุมสภาตําบล และมีหนาที่ดําเนิน 
การประชุมใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
  รองประธานสภาตําบลมีหนาท่ีกระทํากิจการแทนประธานสภาตําบลเม่ือ 
ประธานสภาตําบลไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือตามที่ประธานสภาตําบลมอบ 
หมาย 
  เมื่อประธานสภาตําบลและรองประธานสภาตําบลไมอยูในที่ประชุมใหสมาชิก 
สภาตําบลที่มาประชุมเลือกกันเองเปนประธานในการประชุมคราวนั้น 
 
  มาตรา ๑๘  ใหมีการประชุมสภาตําบลไมนอยกวาเดือนละหนึ่งครั้ง การประชุม 
ตองมีสมาชิกสภาตําบลมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกสภาตําบลท้ังหมดเทาท่ีมี 
อยูจึงจะเปนองคประชุม 
  การลงมติของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่นใน 
พระราชบัญญัตินี้ 
  สมาชิกสภาตําบลคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทา 
กัน ใหประธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสยีงช้ีขาด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  มาตรา ๑๙  สภาตําบลมีเลขานุการสภาตําบลคนหนึ่งซึ่งแตงตั้งจากขาราชการ 
ที่ปฏิบัติงานในตําบลนั้นหรือจากบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ 
  ใหนายอําเภอเปนผูแตงตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาตําบลตามมติของสภา 
ตําบล 
  มาตรา ๒๐  เลขานุการสภาตําบลมีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการ 
ประชุมและงานอื่นใดตามที่สภาตําบลมอบหมาย 
 
  มาตรา ๒๑  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสมาชิกสภาตําบล 
และเลขานุการสภาตําบลเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
     สวนท่ี ๒ 
           อํานาจหนาท่ีของสภาตําบล 
     ---------- 
 
  มาตรา ๒๒  สภาตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลตามแผนงานโครง 
การ และงบประมาณของสภาตําบล เสนอแนะสวนราชการในการบริหารราชการและพัฒนาตําบล 
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตําบลตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ี และหนาที่อื่น 
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 
  มาตรา ๒๓  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย สภาตําบลอาจดําเนินกิจการภายใน 
ตําบล ดังตอไปนี้ 
  (๑) จัดใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
  (๒) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
  (๓) จัดใหมีและรักษาทางระบายน้ํา และรักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า 
ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
  (๔) คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  (๕) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
  (๖) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
 
  มาตรา ๒๔  กํานัน ผูใหญบาน และแพทยประจําตําบลซึ่งปฏิบัติหนาที่ตาม 
พระราชบัญญัตินี้ ตองไมเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับสภาตําบลหรือในกิจการที่กระทําใหแก 
สภาตําบล เวนแตกํานัน ผูใหญบาน หรือแพทยประจําตําบลจะไดเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับ 
สภาตําบลหรือในกิจการที่กระทําใหแกสภาตําบลอยูกอนดํารงตําแหนงสมาชิกสภาตําบล 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ในกรณีที่กํานัน ผูใหญบาน หรือแพทยประจําตําบลกระทําการฝาฝนตามที่ 
บัญญัติในวรรคหนึ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดสั่งใหบุคคลดังกลาวออกจากตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 
หรือแพทยประจําตําบล แลวแตกรณี โดยใหถือวาเปนการใหออกจากตําแหนงเพราะบกพรองใน 
ทางความประพฤติหรอืความสามารถไมเหมาะสมกับตําแหนงตามกฎหมายวาดวยลักษณะปก 
ครองทองท่ี 
 
  มาตรา ๒๕  ในการปฏิบัติหนาท่ีของกํานันและผูใหญบานตามกฎหมายวาดวย 
ลักษณะปกครองทองที่ในสวนที่เกี่ยวกับกิจการใดที่กําหนดไวแลวในแผนพัฒนาตําบล ใหกํานัน 
และผูใหญบานดําเนินการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาตําบล 
 
  มาตรา ๒๖  ในการจัดทําโครงการหรือแผนงานของสวนราชการหรือหนวยงาน 
ใด ในพื้นที่ตําบลใด ใหสวนราชการหรือหนวยงานนั้นคํานึงถึงแผนพัฒนาตําบลนั้นดวย 
 
  มาตรา ๒๗  ในการปฏิบัติหนาที่ของสภาตําบล ใหประธานสภาตําบลเปนผูรับ 
ผิดชอบดําเนินกิจการตามมติของสภาตําบล แตสภาตําบลอาจมอบหมายใหสมาชิกสภาตําบลผูอ่ืน 
ดําเนินกิจการแทนเฉพาะกรณีได 
  ในการทํานิติกรรมของสภาตําบล ใหประธานสภาตําบล เลขานุการสภาตําบล 
และสมาชิกสภาตําบลอีกหนึ่งคนรวมกันมีอํานาจกระทําการแทนสภาตําบล ท้ังน้ี ใหเปนไปตาม 
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
 
  มาตรา ๒๘  เมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด สภาตําบลอาจทํา 
กิจการนอกเขตสภาตําบล หรือรวมกับสภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวน 
จังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่นเพื่อทํากิจการรวมกันไดเม่ือไดรับความยิน
ยอม 
จากสภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการบริหารราช
การ 
สวนทองถิ่นที่เกี่ยวของและกิจการนั้นเปนกิจการที่จําเปนตองทําและเปนการเกี่ยวเนื่องกับกิจการ
ท่ี 
อยูในอํานาจหนาท่ีของตน 
 
     สวนท่ี ๓ 
       รายไดและรายจายของสภาตําบล 
     ----------- 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๒๙  สภาตําบลมีรายไดซ่ึงองคการบริหารสวนจังหวัดจัดสรรใหตามหลัก 
เกณฑท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ดังตอไปนี้ 
  (๑) ภาษีบํารงุทองท่ี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย อากรการฆาสัตวและผล 
ประโยชนอื่นอันเกิดจากการฆาสัตวที่จัดเก็บไดในตําบลนั้น 
  (๒) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนดไวท่ี 
จัดเก็บไดในตําบลนั้น 
  (๓) คาธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนันที่เก็บเพิ่ม 
ขึ้นตามขอบัญญัติจังหวัดในเขตตําบลนั้น 
  (๔) ภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่องคการบริการสวนจังหวัดไดรับ 
จัดสรร 
  (๕) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ที่องคการบริหารสวนจังหวัดไดรับจัดสรร 
  (๖) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน ที่องคการบริหารสวนจังหวัดได 
รับจัดสรร 
 
  มาตรา ๓๐  ทุกปงบประมาณใหรัฐบาลจัดสรรเงินใหแกสภาตําบลเปน 
เงินอุดหนุน 
 
  มาตรา ๓๑  สภาตําบลอาจมีรายได ดังตอไปนี้ 
  (๑) รายไดจากทรัพยสินของสภาตําบล 
  (๒) รายไดจากสาธารณูปโภคของสภาตําบล 
  (๓) เงินและทรัพยสินอ่ืนท่ีมีผูอุทิศให 
  (๔) เงินอุดหนุนและรายไดอื่นตามที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให 
  (๕) รายไดอ่ืนตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนดใหเปนของสภาตําบล 
 
  มาตรา ๓๒  รายไดของสภาตําบล ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษี โดยตราเปน 
พระราชกฤษฎีกา ตามประมวลรษัฎากร และไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 
 
  มาตรา ๓๓  สภาตําบลอาจมีรายจาย ดังตอไปนี้ 
  (๑) เงินเดือน 
  (๒) คาจาง 
  (๓) เงินคาตอบแทนอื่น ๆ 
  (๔) คาใชสอย 
  (๕) คาวัสดุ 
  (๖) คาครุภัณฑ 
  (๗) คาท่ีดิน สิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่น ๆ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๘) คาสาธารณูปโภค 
  (๙) เงินอุดหนุนหนวยงานอื่น 
             (๑๐) รายจายอื่นใดตามขอผูกพัน หรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของ 
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว 
 
  มาตรา ๓๔  เงินคาตอบแทนประธานสภาตําบล รองประธานสภาตําบล 
สมาชิกสภาตําบลและเลขานุการสภาตําบล ใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
 
  มาตรา ๓๕  งบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพิ่มเติมของ 
สภาตําบลใหจัดทําเปนขอบังคับตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
  ถาในระหวางปงบประมาณใด รายจายซึ่งกําหนดไวในงบประมาณไมพอใชจาย 
ประจําปนั้น หรือมีความจําเปนตองตั้งรายจายขึ้นใหมระหวางปงบประมาณใหจัดทําขอบังคับงบ 
ประมาณรายจายเพิ่มเติม 
 
  เมื่อสภาตําบลจัดทํารางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบังคับ 
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมเสร็จแลว ใหเสนอนายอําเภอเพื่ออนุมัติ 
  ถาขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปออกไมทันปใหม ใหใชขอบังคับงบ 
ประมาณรายจายประจําปกอนนั้นไปพลางกอน 
 
  มาตรา ๓๖  ใหกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบวาดวยการคลัง การงบ 
ประมาณ การรักษาทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน การจัดหาพัสดุและการจาง
เหมา 
  กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานอื่น ๆ ของสภาตําบล  
ใหสภาตําบลตองปฏิบัติดวยก็ได 
  ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหคํานึงถึงลักษณะของพ้ืนท่ี 
จํานวนประชากร รายได ความคลองตัว และความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของสภาตําบล 
ดวย 
 
  มาตรา ๓๗  ใหกระทรวงมหาดไทยจัดใหมีการตรวจสอบการคลัง การบัญชี 
หรือการเงินอื่น ๆ ของสภาตําบล 
 
     สวนท่ี ๔ 
               การกํากับดูแลสภาตําบล 
     ----------- 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  มาตรา ๓๘  นายอําเภอมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของสภาตําบลให 
เปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของทางราชการ 
  ในกรณีท่ีปรากฏวาการดําเนินการของสภาตําบลเปนไปโดยไมชอบดวย 
กฎหมาย กอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ หรือไมเปนไปตามระเบียบขอบังคับ 
ของทางราชการ นายอําเภอมีอํานาจยับยั้งการดําเนินการดังกลาวไวเปนการชั่วคราวไดและราย 
งานไปยังผูวาราชการจังหวัดเพื่อวินิจฉัย 
  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นวาการดําเนินการของสภาตําบลไมชอบดวย 
กฎหมาย กอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ หรือไมเปนไปตามระเบียบขอบังคับ 
ของทางราชการ ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจส่ังการใหสภาตําบลระงับการดําเนินการดังกลาว 
  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นวาการดําเนินการของสภาตําบลเปนไปโดย 
ชอบแลว ใหผูวาราชการจังหวัดสั่งเพิกถอนการยับยั้งของนายอําเภอ แตถานายอําเภอไมรายงานผู 
วาราชการจังหวัดภายในสิบหาวันนับแตวันที่ยับยั้ง หรือผูวาราชการจังหวัดไมวินิจฉัยภายใน 
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง ใหการยับย้ังของนายอําเภอและอํานาจส่ังการของผูวาราชการ 
จังหวัดเปนอันสิ้นสุดลงตั้งแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว 
 
  มาตรา ๓๙  หากปรากฏวาสภาตําบลกระทําการฝาฝนตอความสงบเรียบรอย 
หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาท่ี ผู
วา 
ราชการจังหวัดอาจส่ังยุบสภาตําบลไดตามคําเสนอแนะของนายอําเภอ และเมื่อผูวาราชการจังหวัด 
ส่ังยุบสภาตําบลแลวใหสภาตําบลยังคงประกอบดวยสมาชิกสภาตําบลโดยตาํแหนงท้ังหมดจนกวา 
จะมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกต้ังใหม 
  ในกรณีท่ีการยุบสภาตําบลตามวรรคหนึ่งเปนผลจากการกระทําของกํานัน 
ผูใหญบาน หรือแพทยประจําตําบล ซ่ึงเปนสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนง หรือบุคคลดังกลาวได 
รวมกระทําการดวย ใหผูวาราชการจังหวัดสั่งใหบุคคลดังกลาวออกจากตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน  
หรือแพทยประจําตําบล แลวแตกรณี โดยใหถือวาเปนการใหออกจากตําแหนงเพราะบกพรองใน 
ทางความประพฤติหรอืความสามารถไมเหมาะสมกับตําแหนงตามกฎหมายวาดวยลักษณะปก 
ครองทองท่ี และถาสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนงเหลืออยูไมถึงก่ึงหน่ึงของสมาชิกสภาตําบล 
โดยตําแหนงท้ังหมด ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งบุคคลตามจํานวนที่เห็นสมควรเขารวมปฏิบัติ 
หนาที่กับสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนงที่เหลืออยูจนกวาจะมีการเลือกตั้งกํานัน ผูใหญบาน หรอื 
แพทยประจําตําบลและสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกต้ังใหม 
 
     หมวด ๒ 
    องคการบริหารสวนตําบล 
     ---------- 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  มาตรา ๔๐  สภาตําบลท่ีมีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณท่ีลวง 
มาติดตอกันสามปเฉล่ียไมตํ่ากวาปละหน่ึงแสนหาหม่ืนบาท หรือตามเกณฑรายไดเฉลี่ยในวรรค 
สอง อาจจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลได โดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทยและ
ให 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในประกาศนั้นใหระบุชื่อและเขตขององคการบริหารสวนตําบลไว
ดวย 
  การเปล่ียนแปลงเกณฑรายไดเฉล่ียของสภาตําบลตามวรรคหน่ึงใหทําเปน 
ประกาศของกระทรวงมหาดไทยและใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
  มาตรา ๔๑  สภาตําบลที่ไดจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา ๔๐  
ใหพนจากสภาพแหงสภาตําบลนับแตวันที่ไดประกาศจัดตั้งขึ้นเปนองคการบริหารสวนตําบล 
เปนตนไป 
  บรรดางบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี้ และเจาหนาท่ีของสภา 
ตําบลตามวรรคหนึ่ง ใหโอนไปเปนขององคการบริหารสวนตําบล 
 
  มาตรา ๔๒  ภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการเทศบาล อาจจัดตั้งองคการ 
บริหารสวนตําบลขึ้นเปนเทศบาลไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
 
  องคการบริหารสวนตําบลที่ไดจัดตั้งเปนเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ใหพนจากสภาพ 
แหงองคการบริหารสวนตําบลนับแตวันท่ีไดประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้นเปนเทศบาล
เปนตน 
ไป 
  บรรดางบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี้ พนักงานสวนตําบลและ 
ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่ง ใหโอนไปเปนของเทศบาลที่จัดตั้งขึ้นนั้น 
  บรรดาขอบังคับตําบลที่ไดใชบังคับในเรื่องใดอยูกอนแลว ใหยังคงใชบังคับไดตอ 
ไปเปนการชั่วคราวจนกวาจะไดมีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม 
 
  มาตรา ๔๓  องคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการ 
บริหารสวนทองถิ่น 
 
  มาตรา ๔๔  องคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสภาองคการบริหารสวน 
ตําบลและคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

     สวนท่ี ๑ 
         สภาองคการบริหารสวนตําบล 
     ---------- 
 
  มาตรา ๔๕  สภาองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสมาชิกโดยตําแหนง ได 
แก กํานัน ผูใหญบานของทุกหมูบานในตําบล และแพทยประจําตําบล และสมาชิกซ่ึงไดรับเลือก
ต้ัง 
จากราษฎรในแตละหมูบานในตําบลนั้นเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูบานละสอง 
คน 
 
  มาตรา ๔๖  สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
  (๑) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบลเพื่อเปนแนวทางในการบริหารกิจการ 
ขององคการบริหารสวนตําบล 
  (๒) พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบังคับตําบล รางขอบังคับงบประมาณ 
รายจายประจําป และรางขอบังคับงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
  (๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายและ 
แผนพัฒนาตําบลตาม (๑) และกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 
 
  มาตรา ๔๗  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑  
มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๔ มาใชบังคับกับผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวน 
ตําบล การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล การดํารงตําแหนงและการพนจาก 
ตําแหนงของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดวยโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๔๘  สภาองคการบริหารสวนตําบลมีประธานสภาและรองประธาน 
สภาคนหนึ่งซึ่งเลือกจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ใหนายอําเภอแตงตั้งประธานและ 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมติของสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 
  มาตรา ๔๙  ประธานและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีวาระการ 
ดํารงตําแหนงคราวละสองปนับแตวันท่ีไดรับเลือกเปนประธานหรือรองประธานสภาองคการ
บริหาร 
สวนตําบล 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๕๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานและรองประธาน 
สภาองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเมื่อ 
  (๑) ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณีเชนนี้ใหถือวาพนจาก 
ตําแหนงนับแตวันลาออก 
  (๒) พนจากตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา ๑๒ 
ซ่ึงไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๔๗ 
  (๓) ดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร 
 
  มาตรา ๕๑  เมื่อตําแหนงประธานหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวน 
ตําบลวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ใหมีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค
การ 
บริหารสวนตําบลแทนตําแหนงที่วางภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงน้ันวางลงและใหผูซ่ึงได
รับ 
เลือกแทนน้ันอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
 
  มาตรา ๕๒  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ดําเนินการประชุม 
ใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีกระทํากิจการแทนประธาน 
สภาองคการบริหารสวนตําบล เมื่อประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลไมอยูในที่ประชุมหรือไม 
อาจปฏิบัติหนาที่ได หรือตามที่ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย 
  เมื่อประธานและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลไมอยูในที่ประชุม  
ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มาประชุมเลือกกันเองเปนประธานในการประชุมคราว
นั้น 
 
  มาตรา ๕๓  ในปหน่ึงใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัย หรือหลายสมัยแลวแต 
สภาองคการบริหารสวนตําบลจะกําหนด แตตองไมเกินส่ีสมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป
ให 
สภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด 
 
  การประชุมสภาองคการบริหารตําบลครั้งแรก ตองกําหนดใหสมาชิกไดมา 
ประชุมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  สมัยประชุมสามัญสมัยหน่ึง ๆ ใหมีกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยาย 
เวลาออกไปอีก จะตองไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๕๔  ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูเรียกประชุมสภา 
องคการบริหารสวนตําบลตามสมัยประชุม และเปนผูเปดหรือปดประชุม 
  ในกรณีที่ยังไมมีประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือประธานสภาองค 
การบริหารสวนตําบลไมเรียกประชุมตามกฎหมาย ใหนายอําเภอเปนผูเรียกประชุม และเปนผูเปด 
หรือปดประชุม 
 
  มาตรา ๕๕  นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เมื่อเห็นวาเปนการจําเปนเพื่อ 
ประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ประธานกรรมการ 
บริหาร หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีจํานวนไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภา 
องคการบริหารสวนตําบลท้ังหมดเทาท่ีมีอยู อาจทําคํารองยื่นตอนายอําเภอขอใหเปดประชุม 
วิสามัญ ใหนายอําเภอพิจารณา ถาเห็นสมควรก็ใหนายอําเภอเรียกประชุมวิสามัญได 
  สมัยประชุมวิสามัญใหกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะ 
ตองไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ 
 
  มาตรา ๕๖  การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตองมีสมาชิกสภาองค 
การบริหารสวนตําบลมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน 
ตําบลท้ังหมดเทาท่ีมีอยูจะจําเปนองคประชุม 
   ใหนําบทบัญญัติตามมาตรา ๑๘ วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับกับการ 
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลดวยโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๕๗  ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกสมาชิกสภาองคการบริหาร 
สวนตําบลคนหนึ่งเปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซึ่งไดรับเลือกเปนเลขานุการสภาองคการ 
บริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่งจะดํารงตําแหนงกรรมการบริหารในขณะเดียวกันอีกมิได 
  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการและการ 
จัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่สภาองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย 
 
     สวนท่ี ๒ 
        คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
     ----------- 
  มาตรา ๕๘  ใหองคการบริหารสวนตําบลมีคณะกรรมการบริหารองคการบริหาร 
สวนตําบลคณะหนึ่งซึ่งนายอําเภอแตงตั้งจากกํานัน และจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ซ่ึงเปนผูใหญบานไมเกินสองคน และจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งไม 
เกินส่ีคน ท้ังน้ี ตามมติของสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  ใหคณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหารและ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เลือกกรรมการบริหารอีกคนหนึ่งเปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
  การประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามระเบียบ 
ของกระทรวงมหาดไทย 
 
  มาตรา ๕๙  คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
  (๑) บริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามมติ ขอบังคับ 
และแผนพัฒนาตําบล และรับผิดชอบการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลตอสภาองค 
การบริหารสวนตําบล 
  (๒) จัดทําแผนพัฒนาตําบลและงบประมาณรายจายประจําปเพื่อเสนอใหสภา 
องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาใหความเห็นชอบ 
  (๓) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินใหสภาองคการบริหารสวน 
ตําบลทราบอยางนอยปละสองครั้ง 
  (๔) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามท่ีทางราชการมอบหมาย 
 
  มาตรา ๖๐  ใหประธานกรรมการบริหารเปนผูแทนขององคการบริหารสวน 
ตําบล  
  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารหรือมีแตไมอาจปฏิบัติ 
หนาท่ีได ใหคณะกรรมการบริหารแตงตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน 
  ในกรณีท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด แตงต้ังให 
ประธานกรรมการบริหารเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาท่ีอยางใด ใหผูรักษาราชการแทนทํา
หนา 
ที่กรรมการหรือมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับประธานกรรมการบริหารในระหวางรักษาราชการแทน 
ดวย 
 
  มาตรา ๖๑  ประธานกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีปนับ 
แตวันท่ีไดรับเลือกเปนประธานกรรมการบริหาร 
 
  มาตรา ๖๒  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการบริหาร 
พนจากตําแหนงเมื่อ 
  (๑) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณีเชนนี้ใหถือวาพนจาก 
ตําแหนงนับแตวันลาออก 
  (๒) พนจากตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา ๑๒ 
ซ่ึงไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๔๗ 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๖๓  เมื่อตําแหนงประธานกรรมการบริหารวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอก 
จากครบวาระ ใหมีการเลือกประธานกรรมการบริหารแทนตําแหนงที่วางภายในสิบหาวันนับแตวัน
ท่ี 
ตําแหนงน้ันวางลง ในกรณีท่ีไมอาจเลือกประธานกรรมการบริหารไดไมวาดวยเหตุใด ใหนาย
อําเภอ 
แตงตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหารชั่วคราว และใหผูไดรับแตงต้ังปฏิบัติ 
หนาท่ีประธานกรรมการบริหารไปจนกวาจะมีการเลือกประธานกรรมการบริหารได 
  ใหผูซ่ึงไดรับเลือกแทนน้ันอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตน 
แทน 
 
  มาตรา ๖๔  กรรมการบริหารพนจากตําแหนงเม่ือ 
  (๑) สภาองคการบริหารสวนตําบลสิ้นอายุหรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวน 
ตําบล 
  (๒) ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหกรรมการบริหารพนจากตําแหนงตามมาตรา ๙๒ 
  (๓) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณีเชนนี้ใหถือวาพนจาก 
ตําแหนงนับแตวันลาออก 
  (๔) พนจากตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา ๑๒ 
ซ่ึงไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๔๗ 
  (๕) ดํารงตําแหนงเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  (๖) สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติใหพนจากตําแหนงดวยคะแนนเสียงไม 
นอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 
  กรรมการบริหารซ่ึงพนจากตําแหนงตาม (๑) ใหคงอยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวา 
กรรมการบริหารซึ่งไดรับเลือกใหมจะเขารับหนาที่ 
  มติของสภาองคการบริหารสวนตําบลตาม (๖) ถาเกี่ยวกับกํานันหรือผูใหญบาน 
ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลแจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบและใหผูวาราชการจังหวัดส่ังให 
สมาชิกผูนั้นออกจากตําแหนงกํานันหรือผูใหญบาน โดยใหถือวาเปนการใหออกจากตําแหนง
เพราะ 
บกพรองในทางความประพฤติหรือความสามารถไมเหมาะสมกับตําแหนงตามกฎหมายวาดวย 
ลักษณะปกครองทองท่ี 
  ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกกรรมการบริหารขึ้นแทนตําแหนงที่วาง 
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวางลง เวนแตวาระการดํารงตําแหนงที่เหลืออยูไมถึงหนึ่ง 
รอยแปดสิบวันจะไมดําเนินการเลือกกรรมการบริหารขึ้นแทนตําแหนงทีว่างก็ได 
  ใหผูซ่ึงไดรับเลือกแทนน้ันอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตน 
แทน 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๖๕  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสมาชิกสภาองคการ 
บริหารสวนตําบลและกรรมการบริหารเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
     สวนท่ี ๓ 
          อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
     ----------- 
 
  มาตรา ๖๖  องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังใน 
ดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 
  มาตรา ๖๗  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีตอง 
ทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 
  (๑) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
  (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัด 
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
  (๓) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
  (๔) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (๕) สงเสรมิการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  (๖) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
  (๗) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  (๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย 
 
  มาตรา ๖๘  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจ 
การในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 
  (๑) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
  (๒) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 
  (๓) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
  (๔) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวน 
สาธารณะ 
  (๕) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
  (๖) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
  (๗) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
  (๘) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
  (๙) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
             (๑๐) ใหมีตลาด ทาเทียบเรอื และทาขาม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย 
 
  มาตรา ๖๙  อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา ๖๖ 
มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ นั้น ไมเปนการตัดอํานาจหนาท่ีของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค
การ 
หรือหนวยงานของรัฐ ในอันที่จะดําเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชนของประชาชนในตําบล แตตอง 
แจงใหองคการบริหารสวนตําบลทราบลวงหนาตามสมควรในกรณีนี้หากองคการบริหารสวนตําบล 
มีความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการดังกลาว ใหกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการ หรือหนวย
งาน 
ของรัฐ นําความเห็นขององคการบริหารสวนตําบลไปประกอบการพิจารณาดําเนินกิจการนั้นดวย 
 
  มาตรา ๗๐  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหองคการ 
บริหารสวนตําบลมีสิทธิไดรับทราบขอมูลและขาวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนิน 
กิจการของทางราชการในตําบล เวนแตขอมูลหรือขาวสารที่ทางราชการถือวาเปนความลับเกี่ยวกับ 
การรักษาความมั่นคงแหงชาติ 
 
  มาตรา ๗๑  องคการบริหารสวนตําบลอาจออกขอบังคับตําบลเพื่อใชบังคับใน 
ตําบลไดเทาท่ีไมขัดตอกฎหมายหรืออํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลในการนี้จะกําหนด 
คาธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผูฝาฝนดวยก็ไดแตมิใหกําหนดโทษปรับเกินหา 
รอยบาท 
  รางขอบังคับตําบลจะเสนอไดก็แตโดยคณะกรรมการบริหารหรือสมาชิกสภา 
องคการบริหารสวนตําบล 
  เม่ือสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายอําเภอใหความเห็นชอบรางขอบังคับ 
ตําบลตามวรรคหนึ่งแลว ใหประธานคณะกรรมการบริหารลงชื่อและประกาศเปนขอบังคับตําบล
ตอ 
ไป 
  ในกรณีที่นายอําเภอไมเห็นชอบดวยกับรางขอบังคับตําบลใด ใหสงคืนสภาองค 
การบริหารสวนตําบลภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีนายอําเภอไดรับรางขอบังคับตําบลดังกลาว เพื่อ 
ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาทบทวนรางขอบังคับตําบลนั้นใหม แตถาเปนรางขอ 
บังคับตําบลที่กําหนดใหมีโทษปรับตามวรรคหนึ่ง เมื่อนายอําเภอไมเห็นชอบดวย ใหรางขอบังคับ 
ตําบลนั้นเปนอันตกไป 
  เมื่อสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาทบทวนรางขอบังคับตําบลตาม 
วรรคสี่แลว มีมติยืนยันตามรางขอบังคับตําบลเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ 
จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยู ใหประธานคณะกรรมการบริหาร
ลง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ชื่อและประกาศเปนขอบังคับตําบลไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจากนายอําเภอแตถาสภาองค 
การบริหารสวนตําบลไมยืนยันภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบังคับตําบลคืนจากนาย 
อําเภอ หรือยืนยันดวยคะแนนเสียงนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน 
ตําบลท้ังหมดเทาท่ีมีอยู ใหรางขอบังคับตําบลนั้นเปนอันตกไป 
 
  มาตรา ๗๒  ใหองคการบริหารสวนตําบลมีพนักงานสวนตําบลและอาจจัดแบง 
การบริหารงานออกเปน 
  (๑) สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
  (๒) สวนตาง ๆ ที่องคการบริหารสวนตําบลไดตั้งขึ้น 
  ระเบียบพนักงานสวนตําบลใหตราขึ้นเปนพระราชกฤษฎีกา 
  เพื่อประโยชนแกกิจการขององคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวน 
ตําบลอาจขอใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  
หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ไปดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติกิจการขององคการบริหาร 
สวนตําบลเปนการชั่วคราวไดโดยไมขาดจากตนสังกัดเดิม  ท้ังน้ี ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูมี 
อํานาจอนุญาตไดตามความจําเปน และในกรณีที่เปนขาราชการซึ่งไมอยูในอํานาจของผูวาราชการ 
จังหวัด ใหกระทรวงมหาดไทยทําความตกลงกับหนวยงานตนสังกัดกอนแตงต้ัง 
 
  มาตรา ๗๓  องคการบริหารสวนตําบลอาจทํากิจการนอกเขตองคการบริหาร 
สวนตําบล หรือรวมกับสภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรอื
หนวย 
การบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น เพื่อกระทํากิจการรวมกันได  ท้ังน้ี เมื่อไดรับความยินยอมจาก 
สภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการ
สวน 
ทองถ่ินท่ีเก่ียวของ และกิจการนั้นเปนกิจการที่จําเปนตองทําและเปนการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู 
ในอํานาจหนาท่ีของตน 
 
     สวนท่ี ๔ 
      รายไดและรายจายขององคการบริหารสวนตําบล 
     ----------- 
 
  มาตรา ๗๔  ภาษีบํารงุทองท่ี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย อากรการฆาสัตว 
และผลประโยชนอื่นอันเกิดจากการฆาสัตว ท้ังน้ี ในองคการบริหารสวนตําบลใด เมื่อไดมีการจัด 
เก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้นแลว ใหสงมอบใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบลนั้น 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๗๕  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อนที่จัดเก็บไดในจังหวัดใด  
ใหจัดสรรใหแกองคการบริหารสวนตําบลตามหลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวย 
การนั้น 
 
  มาตรา ๗๖  องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจออกขอบังคับตําบลเพื่อเก็บภาษี 
อากรและคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไมเกินรอยละสิบของภาษีอากรและคาธรรมเนียมประเภทใด
ประเภท 
หนึ่งหรือทุกประเภท ดังตอไปนี้ 
 
  (๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากรซึ่งสถานประกอบการตั้งอยูในองค 
การบริหารสวนตําบล 
  (๒) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุราซึ่งรานขายสุราตั้ง 
อยูในองคการบริหารสวนตําบล 
  (๓) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน 
ซึ่งสถานที่เลนการพนันอยูในองคการบริหารสวนตําบล 
  การเสียภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของหน่ึงบาทใหปดท้ิง 
  ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีอากรและคาธรรม 
เนียมตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
  มาตรา ๗๗  รายไดจากเงินอากรตามกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน คาธรรม 
เนียมตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล เงินอากรประทานบัตรใบอนุญาตและอาชญาบัตรตาม 
กฎหมายวาดวยการประมง คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม และคาธรรม 
เนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ที่เก็บในองคการบริหารสวนตําบล
ใด  
ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบลนั้น 
 
  มาตรา ๗๘  คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแร และคาภาคหลวง 
ปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม ท้ังน้ี ในองคการบริหารสวนตําบลใดเมื่อไดมีการจัด
เก็บ 
ตามกฎหมายวาดวยการนั้นแลว ใหจัดสรรใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้นตามหลักเกณฑและ 
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
  มาตรา ๗๙  เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติในองคการบริหาร 
สวนตําบลใด ใหแบงใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กฎกระทรวง 
 
  มาตรา ๘๐  องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจออกขอบังคับตําบลเพื่อเก็บภาษี 
มูลคาเพ่ิม โดยใหกําหนดเปนอัตราภาษีมูลคาเพิ่มเพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเกบ็ตามประมวล
รัษฎากร  
ดังตอไปนี้ 
  (๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละศูนย ให 
องคการบริหารสวนตําบลเก็บในอัตรารอยละศูนย 
  (๒) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราอื่น ใหองคการ 
บริหารสวนตําบลเก็บหนึ่งในเกาของอัตราภาษีมูลคาเพิ่มที่เรียกเกบ็ตามประมวลรษัฎากร 
  ภาษีมูลคาเพิ่มที่เก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวล 
รัษฎากร 
 
  มาตรา ๘๑  องคการบริหารสวนตําบลจะมอบใหกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงมีหนา 
ที่จัดเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมเพื่อองคการบริหาร
สวน 
ตําบลก็ได  ในกรณีเชนนี้เมื่อไดหักคาใชจายตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแลว ใหกระทรวง ทบวง  
กรมนั้นสงมอบใหแกองคการบริหารสวนตําบล 
 
  มาตรา ๘๒  องคการบริหารสวนตําบลอาจมีรายได ดังตอไปนี้ 
  (๑) รายไดจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
  (๒) รายไดจากสาธารณูปโภคขององคการบริหารสวนตําบล 
  (๓) รายไดจากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชยขององคการบริหารสวนตําบล 
  (๔)  คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนดไว 
  (๕) เงินและทรัพยสินอ่ืนท่ีมีผูอุทิศให 
  (๖) รายไดอื่นตามที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให 
  (๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
  (๘) รายไดอื่นตามที่จะมีกฎหมายกําหนดใหเปนขององคการบริหารสวนตําบล 
 
  มาตรา ๘๓  องคการบริหารสวนตําบลอาจกูเงินจากกระทรวง ทบวง กรม องค 
การ หรือนิติบุคคลตาง ๆ ได เมื่อไดรับอนุญาตจากสภาองคการบริหารสวนตําบล 
   การกูเงินตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
 
  มาตรา ๘๔  รายไดขององคการบริหารสวนตําบล ใหไดรับยกเวนไมตองเสีย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ภาษีโดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 
 
  มาตรา ๘๕  องคการบริหารสวนตําบลอาจมีรายจาย ดังตอไปนี้ 
  (๑) เงินเดือน 
  (๒) คาจาง 
  (๓) เงินคาตอบแทนอื่น ๆ 
  (๔) คาใชสอย 
  (๕) คาวัสดุ 
  (๖) คาครุภัณฑ 
  (๗) คาท่ีดิน สิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่น ๆ 
  (๘) คาสาธารณูปโภค 
  (๙) เงินอุดหนุนหนวยงานอื่น 
  (๑๐) รายจายอื่นใดตามขอผูกพัน หรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของ 
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว 
 
  มาตรา ๘๖  เงินคาตอบแทนประธานกรรมการบริหาร สมาชิกสภาองคการ 
บริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะ 
กรรมการบริหารใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
 
  มาตรา ๘๗  งบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพิ่มเติมของ 
องคการบริหารสวนตําบลใหจัดทําเปนขอบังคับ และจะเสนอไดก็แตโดยคณะกรรมการบริหาร
ตาม 
ระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
  ถาในระหวางปงบประมาณใด รายจายซึ่งกําหนดไวในงบประมาณไมพอใชจาย 
ประจําปนั้น หรือมีความจําเปนตองตั้งรายจายขึ้นใหมระหวางปงบประมาณ ใหจัดทําขอบังคับงบ 
ประมาณรายจายเพิ่มเติม 
  เมื่อสภาองคการบริหารสวนตําบลเห็นชอบดวยกับรางขอบังคับงบประมาณราย 
จายประจําปหรือรางขอบังคับงบประมาณรายจายเพิ่มเติมแลวใหเสนอนายอําเภอเพื่อขออนุมัติ 
ถานายอําเภอไมอนุมัติ ใหนายอําเภอสงคืนใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อพิจารณาทบทวน 
รางขอบังคับนั้นใหมภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบังคับดังกลาว 
  ในกรณีที่สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติยืนยันตามรางขอบังคับงบระมาณ 
รายจายประจําปหรือรางขอบังคับงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ใหนายอําเภอสงรางขอบังคับงบ 
ประมาณรายจายประจําป หรือรางขอบังคับงบประมาณรายจายเพิ่มเติมไปยังผูวาราชการจังหวัด 
ภายในกําหนดเวลาสิบหาวันนับแตวันท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลแจงมติยืนยันถาผูวาราชการ 
จังหวัดเห็นชอบดวยกับรางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบังคับงบประมาณราย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

จายเพ่ิมเติม ใหผูวาราชการจังหวัดสงไปยังนายอําเภอเพ่ือลงช่ืออนุมัติ ถาผูวาราชการจังหวัด 
ไมเห็นชอบดวยกับรางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบังคับงบประมาณรายจาย 
เพ่ิมเติม ใหรางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบังคับงบประมาณรายจายเพิ่ม
เติม 
เปนอันตกไป 
  ในการพิจารณารางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบังคบังบ 
ประมาณรายจายเพิ่มเติม สภาองคการบริหารสวนตําบลตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบ 
วันนับแตวันที่ไดรับรางขอบังคับนั้น เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวถาสภาองคการบริหารสวน 
ตําบลพิจารณาไมแลวเสรจ็ ใหถือวาสภาองคการบริหารสวนตําบลใหความเห็นชอบตามที่คณะ 
กรรมการบริหารเสนอและใหดําเนินการตามวรรคสามตอไป 
  ถาขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปออกไมทันปใหม ใหใชขอบังคับงบ 
ประมาณรายจายประจําปกอนนั้นไปพลางกอน 
 
  มาตรา ๘๘  ระเบียบวาดวยการคลัง การงบประมาณ การโอนการจัดการทรัพย 
สิน การซื้อ การจาง คาตอบแทน และคาจาง ใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
  กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานอื่น ๆ ขององคการ 
บริหารสวนตําบลใหองคการบริหารสวนตําบลตองปฏิบัติดวยก็ได 
  ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหคํานึงถึงความเปนอิสระ 
ความคลองตัวและความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลดวย 
  มาตรา ๘๙  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๗ มาใชบังคับกับการตรวจสอบการคลัง 
การบัญชี หรือการเงินอื่น ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลโดยอนุโลม 
 
     สวนท่ี ๕ 
    การกํากับดูแลองคการบริหารสวนตําบล 
     ---------- 
 
  มาตรา ๙๐  ใหนายอําเภอมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีขององคการ 
บริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของทางราชการ 
  ในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ีของนายอําเภอตามวรรคหนึ่งใหนายอําเภอ 
มีอํานาจเรียกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กรรมการบริหารพนักงานสวนตําบล และลูก 
จางขององคการบริหารสวนตําบลมาชี้แจงหรือสอบสวนตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใด ๆ 
จากองคการบริหารสวนตําบลมาตรวจสอบได 
 
  มาตรา ๙๑  หากปรากฏวาสภาองคการบริหารสวนตําบลกระทําการฝาฝนตอ 
ความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ดวยอํานาจหนาท่ี ผูวาราชการจังหวัดอาจสั่งยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลไดตามคําเสนอแนะ 
ของนายอําเภอ 
  ในกรณีที่การยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่งเปนผลจากการ 
กระทําของกํานัน ผูใหญบาน หรือแพทยประจําตําบล ซ่ึงเปนสมาชิกโดยตําแหนง หรือบุคคลดัง 
กลาวไดรวมกระทําการดวย ใหผูวาราชการจังหวัดสั่งใหบุคคลดังกลาวออกจากตําแหนงกํานัน ผู 
ใหญบาน หรือแพทยประจําตําบล แลวแตกรณี โดยใหถือวาเปนการใหออกจากตําแหนงเพราะบก 
พรองในทางความประพฤติหรือความสามารถไมเหมาะสมกับตําแหนงตามกฎหมายวาดวย 
ลักษณะปกครองทองท่ี 
  มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๖๔ วรรคสอง มาใชบังคับกับกํานันหรือผูใหญบาน 
ซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวรรคสองและเปนกรรมการบริหารอยูดวย ในกรณีนี้ใหผูวาราชการ 
จังหวัดแตงต้ังบุคคลซ่ึงเคยเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่ถูกยุบไปเขาปฏิบัติหนาที่ 
แทนจนกวากรรมการบริหารซึ่งไดรับเลือกใหมจะเขารับหนาที่ 
 
  มาตรา ๙๒  หากปรากฏวาคณะกรรมการบริหารกระทําการฝาฝนตอความสงบ 
เรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจ 
หนาท่ี ผูวาราชการจังหวัดอาจส่ังใหคณะกรรมการบริหารท้ังคณะหรือกรรมการบริหารบางคนพน 
จากตําแหนงไดตามคําเสนอแนะของนายอําเภอในกรณีนี้ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลดําเนิน 
การเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลขึ้นเปนกรรมการบริหารใหมภายในสิบหาวัน 
นับแตวันท่ีกรรมการบริหารพนจากตําแหนง 
  ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารตองพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่งเปนผลจาก 
การกระทําของกํานันหรือผูใหญบานซ่ึงเปนกรรมการบริหารโดยตําแหนง หรือกรรมการบริหารท่ี
พน 
จากตําแหนงดังกลาวเปนกํานันหรือผูใหญบาน ใหผูวาราชการจังหวัดสั่งใหบุคคลดังกลาวออกจาก 
ตําแหนงกํานันหรือผูใหญบาน แลวแตกรณี โดยใหถือวาเปนการใหออกจากตําแหนงเพราะบก 
พรองในทางความประพฤติหรือความสามารถไมเหมาะสมกับตําแหนงตามกฎหมายวาดวย 
ลักษณะปกครองทองท่ี 
 
     บทเฉพาะกาล 
     ------------------ 
 
  มาตรา ๙๓  ใหถือวาบรรดากรรมการสภาตําบลผูทรงคุณวุฒิตามประกาศ 
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอนวันที่ 
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เฉพาะที่อยูในเขตตําบลตามพระราชบัญญัตินี้เปนสมาชิกสภาตําบลซึ่ง 
ไดรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะพนจากตําแหนงตามวาระตามประกาศของคณะ 
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๒ ของ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา ๙๔  บรรดาบทกฎหมายใดที่อางถึงกรรมการสภาตําบลผูทรงคุณวุฒิ 
ใหหมายถึงสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา ๙๕  สภาตําบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓  
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ใด มีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกันสามป 
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเฉลี่ยไมต่ํากวาปละหนึ่งแสนหาหมื่นบาท  
ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัตินี้ ท้ังน้ี  
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
  ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อสภาตําบลที่จะจัดตั้งเปนองคการบริหาร 
สวนตําบลตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
  ในระหวางดําเนินการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่งมิใหนํา 
มาตรา ๖ มาใชบังคับแกตําบลดังกลาว และใหสภาตําบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่  
๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปตามประกาศของคณะปฏิวัติดัง 
กลาวจนถึงวันที่มีการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งแรก 
  เมื่อจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่งแลว ใหโอนบรรดาสิทธิในงบ 
ประมาณหรือเงินอุดหนุน ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี้ และเจาหนาท่ีของสภาตําบลตาม 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไปเปนขององคการ 
บริหารสวนตําบลที่จัดตั้งขึ้นนั้น 
  ในวาระเริ่มแรกเปนเวลาสี่ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมิใหนําความ 
ในมาตรา ๕๘ วรรคสอง มาใชบังคับกับองคการบริหารสวนตําบลที่จัดตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่งหรือ
ตาม 
พระราชบัญญัตินี้ และใหกํานันเปนประธานกรรมการบริหารโดยตําแหนง 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
      บัญญัติ บรรทัดฐาน 
       รองนายกรัฐมนตรี 
----------------------------------------------------- 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีสภาตําบลซ่ึงจัดต้ังข้ึน
ตาม 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไมมีฐานะเปนนิติบุคคล 
ทําใหการบริหารงานไมสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ขาดความคลองตัวในการบริหาร 
งาน สมควรปรับปรุงฐานะของสภาตําบลและการบริหารงานของสภาตําบลเสียใหมใหสามารถรอง 
รับการกระจายอํานาจไปสูประชาชนไดมากย่ิงขึ้น รวมท้ังใหมีการยกฐานะสภาตําบลซ่ึงมีรายได 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ตามเกณฑที่กําหนดขึ้นเปนองคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนราชการสวนทองถิ่นได จึงจําเปนตอง 
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
      อัมพิกา/แกไข 
      ๖/๒/๔๕ 
        A+B (C) 
 
 


