
พระราชบัญญัติ 
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ 
                   

  
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
เป็นปีที่ ๔๙ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า 
  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารของต าบล 
  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ

รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗” 
  
มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืนในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัด

หรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
  
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาลและราชการส่วน

ท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
“นายอ าเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ าก่ิงอ าเภอด้วย 
“ต าบล” หมายความว่า ต าบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ที่อยู่นอกเขต

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และในกรณีท่ีต าบลใดมีพ้ืนที่อยู่ทั้งในและนอกเขตหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ให้หมายความถึงเฉพาะพ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

“คณะผู้บริหาร”[๒] (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี

อ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่มีผลเป็นการทั่วไปเมื่อได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

  
หมวด ๑ 
สภาต าบล 

                   
  

มาตรา ๖  ในต าบลหนึ่งให้มีสภาต าบลสภาหนึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้สภาต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
  

ส่วนที่ ๑ 
สมาชิกสภาต าบล 
                   

  
มาตรา ๗  สภาต าบลประกอบด้วยสมาชิกโดยต าแหน่งได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านของทุก

หมู่บ้านในต าบล และแพทย์ประจ าต าบล และสมาชิกซ่ึงได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้านในต าบลนั้น
เป็นสมาชิกสภาต าบลหมู่บ้านละหนึ่งคน 

  
มาตรา ๘[๓]  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิน่ 

  
มาตรา ๙[๔]  ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของต าบลที่สมัคร

รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 
(๒) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภา

ท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท ากับสภาต าบล
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

(๓) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามประการอ่ืนเช่นเดียวกับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

  
มาตรา ๑๐  ให้นายอ าเภอจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
  
มาตรา ๑๑  สมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วัน

เลือกตั้ง 
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ในกรณีที่สมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งด ารงต าแหน่งครบวาระแล้วแต่ยังมิได้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งขึ้นใหม่ ให้สมาชิกสภาต าบลโดยต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อไป 

  
มาตรา ๑๒  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ สมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งพ้น

จากต าแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าพ้นจากต าแหน่งนับแต่

วันลาออก 
(๓) มีการยุบสภาต าบล 
(๔)[๕] เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับสภาต าบลที่ตนด ารงต าแหน่ง

หรือในกิจการที่กระท าให้แก่สภาต าบลนั้น 
(๕) สภาต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความ

เสื่อมเสียประโยชน์ของต าบล มติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกสภา
ต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

(๖) นายอ าเภอสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง เมื่อได้สอบสวนแล้วปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๙ หรือมิได้อยู่ประจ าในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นเวลา
ติดต่อกันเกินหกเดือน หรือขาดการประชุมสภาต าบลติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

(๗) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง เมื่อได้สอบสวนแล้วปรากฏว่าบกพร่องในทาง
ความประพฤติ 

วรรคสอง[๖] (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๓[๗]  เมื่อต าแหน่งสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลงเพราะครบวาระการด ารง

ต าแหน่ง ให้มีการเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบวาระ 
  
มาตรา ๑๔[๘]  เมื่อต าแหน่งสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจาก

ครบวาระ ให้มีการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่วาระการ
ด ารงต าแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันให้สภาต าบลประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ 

สมาชิกสภาต าบลผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งแทนนั้นให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้
ซึ่งตนแทน 

  
มาตรา ๑๕  เมื่อมีการยุบและรวมเขตหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ ให้

สมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งของหมู่บ้านเดิมที่ถูกยุบหรือถูกรวมยังคงเป็นสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือก
ตั้งอยู่ต่อไปจนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒ 

เมื่อมีการแยกพ้ืนที่บางส่วนของหมู่บ้านใดข้ึนเป็นหมู่บ้านใหม่ ให้สมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับ
เลือกตั้งของหมู่บ้านเดิมยังคงเป็นสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งอยู่ต่อไป โดยให้สมาชิกสภาต าบลที่มี
ภูมิล าเนาอยู่ในหมู่บ้านใด เป็นสมาชิกสภาต าบลของหมู่บ้านนั้นจนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒ 
และให้นายอ าเภอจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนด
ทั้งหมู่บ้านเดิมและหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพ่ือเป็นสมาชิกสภาต าบลที่หมู่บ้านนั้นตั้งอยู่ในเขต ภายในหกสิบวัน
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นับแต่วันที่ประกาศตั้งหมู่บ้านใหม่ และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของสมาชิกอ่ืน
ในต าบลนั้น เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันให้สภาต าบลประกอบด้วย
สมาชิกเท่าที่มีอยู่[๙] 

วรรคสาม[๑๐] (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๖  สภาต าบลมีก านันเป็นประธานสภาต าบล และมีรองประธานสภาต าบลคนหนึ่ง

ซึ่งนายอ าเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาต าบลตามมติของสภาต าบล 
รองประธานสภาต าบลมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 
รองประธานสภาต าบลพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งตามวรรคสอง เมื่อ 
(๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าพ้นจากต าแหน่งนับแต่

วันลาออก 
(๒) พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาต าบลตามมาตรา ๑๒ 
  
มาตรา ๑๗  ประธานสภาต าบลเป็นผู้เรียกประชุมสภาต าบล และมีหน้าที่ด าเนินการประชุม

ให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
รองประธานสภาต าบลมีหน้าที่กระท ากิจการแทนประธานสภาต าบลเมื่อประธานสภาต าบล

ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือตามท่ีประธานสภาต าบลมอบหมาย 
เมื่อประธานสภาต าบลและรองประธานสภาต าบลไม่อยู่ในที่ประชุมให้สมาชิกสภาต าบลที่มา

ประชุมเลือกกันเองเป็นประธานในการประชุมคราวนั้น 
  
มาตรา ๑๘  ให้มีการประชุมสภาต าบลไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้ง การประชุมต้องมีสมาชิก

สภาต าบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม 
การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนในพระราชบัญญัติ

นี้ 
สมาชิกสภาต าบลคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน

ในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
  
มาตรา ๑๙  สภาต าบลมีเลขานุการสภาต าบลคนหนึ่งซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน

ต าบลนั้นหรือจากบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ 
ให้นายอ าเภอเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาต าบลตามมติของสภาต าบล 
  
มาตรา ๒๐  เลขานุการสภาต าบลมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุมและ

งานอ่ืนใดตามท่ีสภาต าบลมอบหมาย 
  
มาตรา ๒๑  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สมาชิกสภาต าบลและเลขานุการ

สภาต าบลเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
  

ส่วนที่ ๒ 
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อ านาจหน้าที่ของสภาต าบล 
                   

  
มาตรา ๒๒  สภาต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลตามแผนงานโครงการ และ

งบประมาณของสภาต าบล เสนอแนะส่วนราชการในการบริหารราชการและพัฒนาต าบล ปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการต าบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 

  
มาตรา ๒๓  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย สภาต าบลอาจด าเนินกิจการภายในต าบล ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(๓) จัดให้มีและรักษาทางระบายน้ า และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่

สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๔) คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
  
มาตรา ๒๔  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจ าต าบลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับสภาต าบลที่ตนด ารงต าแหน่งหรือในกิจการที่
กระท าให้แก่สภาต าบลนั้น[๑๑] 

ในกรณีที่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจ าต าบลกระท าการฝ่าฝืนตามที่บัญญัติในวรรค
หนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวออกจากต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจ าต าบล 
แล้วแต่กรณี โดยให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากต าแหน่งเพราะบกพร่องในทางความประพฤติหรือความสามารถ
ไม่เหมาะสมกับต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 

  
มาตรา ๒๕  ในการปฏิบัติหน้าที่ของก านันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ

ปกครองท้องที่ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการใดที่ก าหนดไว้แล้วในแผนพัฒนาต าบล ให้ก านันและผู้ใหญ่บ้าน
ด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาต าบล 

  
มาตรา ๒๖  ในการจัดท าโครงการหรือแผนงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานใด ในพ้ืนที่

ต าบลใด ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นค านึงถึงแผนพัฒนาต าบลนั้นด้วย 
  
มาตรา ๒๗  ในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบล ให้ประธานสภาต าบลเป็นผู้รับผิดชอบด าเนิน

กิจการตามมติของสภาต าบล แต่สภาต าบลอาจมอบหมายให้สมาชิกสภาต าบลผู้อ่ืนด าเนินกิจการแทนเฉพาะ
กรณีได้ 

ในการท านิติกรรมของสภาต าบล ให้ประธานสภาต าบล เลขานุการสภาต าบลและสมาชิกสภา
ต าบลอีกหนึ่งคนร่วมกันมีอ านาจกระท าการแทนสภาต าบล  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย 
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มาตรา ๒๘  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด สภาต าบลอาจท ากิจการนอก
เขตสภาต าบล หรือร่วมกับสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนเพื่อท ากิจการร่วมกันได้เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาต าบล องค์การบริหาร
ส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง และกิจการนั้นเป็น
กิจการที่จ าเป็นต้องท าและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน 

  
ส่วนที่ ๓ 

รายได้และรายจ่ายของสภาต าบล 
                   

  
มาตรา ๒๙  สภาต าบลมีรายได้ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดสรรให้ตามหลักเกณฑ์ที่

กระทรวงมหาดไทยก าหนด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อื่น

อันเกิดจากการฆ่าสัตว์ที่จัดเก็บได้ในต าบลนั้น 
(๒) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามที่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ที่จัดเก็บได้ใน

ต าบลนั้น 
(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันที่เก็บเพ่ิมข้ึนตาม

ข้อบัญญัติจังหวัดในเขตต าบลนั้น 
(๔) ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่องค์การบริการส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร 
(๕) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร 
(๖) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร 
  
มาตรา ๓๐  ทุกปีงบประมาณให้รัฐบาลจัดสรรเงินให้แก่สภาต าบลเป็นเงินอุดหนุน 
  
มาตรา ๓๑  สภาต าบลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รายได้จากทรัพย์สินของสภาต าบล 
(๒) รายได้จากสาธารณูปโภคของสภาต าบล 
(๓) เงินและทรัพย์สินอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้ 
(๔) เงินอุดหนุนและรายได้อ่ืนตามท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
(๕) รายได้อ่ืนตามที่จะมีกฎหมายก าหนดให้เป็นของสภาต าบล 
  
มาตรา ๓๒  รายได้ของสภาต าบล ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี โดยตราเป็นพระราช

กฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร และไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
  
มาตรา ๓๓  สภาต าบลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินเดือน 
(๒) ค่าจ้าง 
(๓) เงินค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 



(๔) ค่าใช้สอย 
(๕) ค่าวัสดุ 
(๖) ค่าครุภัณฑ์ 
(๗) ค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ 
(๘) ค่าสาธารณูปโภค 
(๙) เงินอุดหนุนหน่วยงานอ่ืน 
(๑๐) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพัน หรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย

ก าหนดไว้ 
  
มาตรา ๓๔  เงินค่าตอบแทนประธานสภาต าบล รองประธานสภาต าบล สมาชิกสภาต าบล 

และเลขานุการสภาต าบล ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
  
มาตรา ๓๕  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของสภาต าบลให้

จัดท าเป็นข้อบังคับตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใด รายจ่ายซึ่งก าหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่ายประจ าปีนั้น 

หรือมีความจ าเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณให้จัดท าข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
เมื่อสภาต าบลจัดท าร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบังคับงบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มเติมเสร็จแล้ว ให้เสนอนายอ าเภอเพ่ืออนุมัติ 
ถ้าข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีออกไม่ทันปีใหม่ ให้ใช้ข้อบังคับงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีก่อนนั้นไปพลางก่อน 
  
มาตรา ๓๖  ให้กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบว่าด้วยการคลัง การงบประมาณ การรักษา

ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจัดหาพัสดุและการจ้างเหมา 
กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานอ่ืน ๆ ของสภาต าบล ให้สภา

ต าบลต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 
ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ค านึงถึงลักษณะของพ้ืนที่ จ านวน

ประชากร รายได้ ความคล่องตัว และความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของสภาต าบลด้วย 
  
มาตรา ๓๗  ให้กระทรวงมหาดไทยจัดให้มีการตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรือการเงินอื่น ๆ 

ของสภาต าบล 
  

ส่วนที่ ๔ 
การก ากับดูแลสภาต าบล 

                   
  

มาตรา ๓๘  นายอ าเภอมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 



ในกรณีที่ปรากฏว่าการด าเนินการของสภาต าบลเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อหรือ
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ นายอ าเภอมี
อ านาจยับยั้งการด าเนินการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวได้และรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือวินิจฉัย 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการด าเนินการของสภาต าบลไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อ
หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมีอ านาจสั่งการให้สภาต าบลระงับการด าเนินการดังกล่าว 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการด าเนินการของสภาต าบลเป็นไปโดยชอบแล้ว ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสั่งเพิกถอนการยับยั้งของนายอ าเภอ แต่ถ้านายอ าเภอไม่รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ยับยั้ง หรือผู้ว่าราชการจังหวัดไม่วินิจฉัยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง ให้การยับยั้ง
ของนายอ าเภอและอ านาจสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอันสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ครบก าหนดเวลาดังกล่าว 

  
มาตรา ๓๙  หากปรากฏว่าสภาต าบลกระท าการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพ

ของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจสั่งยุบ
สภาต าบลได้ตามค าเสนอแนะของนายอ าเภอ และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งยุบสภาต าบลแล้วให้สภาต าบล
ยังคงประกอบด้วยสมาชิกสภาต าบลโดยต าแหน่งทั้งหมดจนกว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับ
เลือกตั้งใหม่ 

ในกรณีที่การยุบสภาต าบลตามวรรคหนึ่งเป็นผลจากการกระท าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ
แพทย์ประจ าต าบล ซึ่งเป็นสมาชิกสภาต าบลโดยต าแหน่ง หรือบุคคลดังกล่าวได้ร่วมกระท าการด้วย ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวออกจากต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจ าต าบล แล้วแต่กรณี 
โดยให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากต าแหน่งเพราะบกพร่องในทางความประพฤติหรือความสามารถไม่เหมาะสม
กับต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และถ้าสมาชิกสภาต าบลโดยต าแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึง
หนึ่งของสมาชิกสภาต าบลโดยต าแหน่งทั้งหมด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งบุคคลตามจ านวนที่เห็นสมควรเข้า
ร่วมปฏิบัติหน้าที่กับสมาชิกสภาต าบลโดยต าแหน่งที่เหลืออยู่จนกว่าจะมีการเลือกตั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ
แพทย์ประจ าต าบลและสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่ 

  
หมวด ๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
                   

  
มาตรา ๔๐  สภาต าบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน

สามปีเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท หรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยในวรรคสอง อาจจัดตั้งเป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้ โดยท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใน
ประกาศนั้นให้ระบุชื่อและเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลไว้ด้วย 

การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์รายได้เฉลี่ยของสภาต าบลตามวรรคหนึ่งให้ท าเป็นประกาศของ
กระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา ๔๑  สภาต าบลที่ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา ๔๐ ให้พ้นจาก

สภาพแห่งสภาต าบลนับแต่วันที่ได้ประกาศจัดตั้งข้ึนเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นต้นไป 



บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาต าบลตามวรรค
หนึ่ง ให้โอนไปเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  
มาตรา ๔๑ ทวิ[๑๒]  สภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลอาจรวมกับองค์การบริหารส่วน

ต าบลที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอ าเภอเดียวกันได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตต าบลนั้น โดยให้น า
มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๔๑ ตรี[๑๓]  สภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลอาจรวมกับหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอ าเภอเดียวกันได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตต าบล
นั้น โดยท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย และให้ก าหนดเขตใหม่ของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทยด้วย[๑๔] 

ให้น ามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับการรวมตามวรรค
หนึ่ง โดยอนุโลม 

  
มาตรา ๔๑ จัตวา[๑๕]  ให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการประกาศยุบสภาต าบลทั้งหมด และ

องค์การบริหารส่วนต าบลใดที่มีจ านวนประชากรไม่ถึงสองพันคน โดยให้รวมพ้ืนที่เข้ากับองค์การบริหารส่วน
ต าบลอื่นหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอ าเภอเดียวกันภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว 

การรวมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใดตามวรรค
หนึ่ง ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตต าบลนั้น 

การส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 

องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีจ านวนประชากรไม่ถึงสองพันคนแต่มีสภาพพ้ืนที่เป็นเกาะหรือ
โดยสภาพทางภูมิศาสตร์ไม่สามารถติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นทีจ่ะไปรวมได้โดยสะดวก กระทรวงมหาดไทยจะไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่งกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้นก็ได้ 

ให้น ามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับการยุบและรวมตาม
วรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๔๑ เบญจ[๑๖]  สภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลอาจแยกพ้ืนที่บางส่วนไปรวม

กับองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือรับพื้นที่บางส่วนของสภาต าบล
หรือองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนมารวมด้วยได้ โดยท าเป็นประกาศ
ของกระทรวงมหาดไทย และให้ก าหนดเขตใหม่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไว้ในประกาศ
กระทรวงมหาดไทยด้วย 

การส ารวจเจตนารมณ์เกี่ยวกับการรวม ยุบรวม รับรวม และแยกพ้ืนที่ในเขตสภาต าบลหรือ
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
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การโอนงบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง หนี้ เจ้าหน้าที่ของสภาต าบล หรือพนักงานส่วน
ต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผู้โอน
และผู้รับโอนตกลงกัน ในกรณีท่ีตกลงกันไม่ได้ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศก าหนด 

  
มาตรา ๔๑ ฉ[๑๗]  ในกรณีที่มีการด าเนินการตามมาตรา ๔๑ ทวิ มาตรา ๔๑ ตรี มาตรา ๔๑ 

จัตวา หรือมาตรา ๔๑ เบญจ และเป็นเหตุให้ต้องเพ่ิมจ านวนสมาชิกสภาของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ให้ด าเนินการเลือกตั้งเพ่ือให้มีสมาชิกครบจ านวนตามท่ีกฎหมายก าหนด และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งอยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของสมาชิกอ่ืนในหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เว้นแต่วาระการด ารง
ต าแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันให้สมาชิกของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
ประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ 

  
มาตรา ๔๒[๑๘]  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการเทศบาล อาจจัดตั้งองค์การบริหารส่วน

ต าบลขึ้นเป็นเทศบาลได้โดยท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
องค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้พ้นจากสภาพแห่งองค์การ

บริหารส่วนต าบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลง และนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลเป็นต้นไป 

บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่ง ให้โอนไปเป็นของเทศบาลที่จัดตั้งขึ้นนั้น 

บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วให้ยังคงใช้
บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ 

  
มาตรา ๔๓  องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วน

ท้องถิน่ 
  
มาตรา ๔๔[๑๙]  องค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  

ส่วนที่ ๑ 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

                   
  

มาตรา ๔๕[๒๐]  ภายใต้บังคับมาตรา ๔๕/๑ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่หมู่บ้านใดมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่
ถึงยี่สิบห้าคน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันและเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎรถึงยี่สิบห้าคนเป็น
เขตเลือกตั้งเดียวกัน การนับจ านวนราษฎรดังกล่าวให้นับ ณ วันที่ ๑ มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง 
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การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งตามวรรคสองให้นายอ าเภอเป็นผู้ด าเนินการและประกาศ
ให้ประชาชนทราบภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทน
ต าแหน่งที่ว่าง หรือมีการเลือกตั้งภายในเดือนมกราคม ให้ถือเขตเลือกตั้งที่ได้ประกาศไว้ในการเลือกตั้งครั้ง
สุดท้าย 

หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

อายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีก าหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
  
มาตรา ๔๕/๑[๒๑]  องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเขตเลือกตั้งไม่ถึงหกเขตเลือกตั้ง ให้สภา

องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกจ านวนหกคน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

(๑) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีหนึ่งเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
นั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหกคน 

(๒) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีสองเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
นั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขตเลือกตั้งละสามคน 

(๓) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีสามเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
นั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขตเลือกตั้งละสองคน 

(๔) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีสี่เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
นั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน เว้นแต่ เขตเลือกตั้งใดมี
จ านวนราษฎรมากที่สุดสองเขตเลือกตั้งแรก ให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกเพ่ิมขึ้นอีกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน 

(๕) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีห้าเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
นั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขตเลือกตั้งละหนึ่ งคน เว้นแต่เขตเลือกตั้งใดมี
จ านวนราษฎรมากที่สุด ให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งคน 

  
มาตรา ๔๕/๒[๒๒]  มิให้น ามาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๕/๑ มาใช้บังคับแก่กรณีท่ีได้จัดให้มีการ

เลือกตั้งใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตุที่มีผู้ได้รับ
เลือกตั้งไม่ครบจ านวน ถ้าในการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นั้นยังได้ไม่ครบจ านวนอีก  ให้ถือว่าสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้นประกอบด้วยจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เว้นแต่จะมีจ านวนสมาชิกไม่ถึงหกคน 

  
มาตรา ๔๖[๒๓]  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร

กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย 
นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 

  
มาตรา ๔๗[๒๔]  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีคุณสมบัติและไม่

มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยอนุโลม 
  

มาตรา ๔๗ ทวิ[๒๕]  ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น” 

  
มาตรา ๔๗ ตรี[๒๖]  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลงเมื่อ 

(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือมีการยุบสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

(๒) ตาย 

(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ 

(๔) ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

(๕)[๒๗] มิได้อยู่ประจ าในเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน 

(๖) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น
เป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระท าให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นหรือท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นจะ
กระท า 

(๗)[๒๘] ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๗ ทวิ หรือกระท าการฝ่าฝืนมาตรา 
๖๔/๒ วรรคสาม 

(๘) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทาง
ที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนต าบลหรือกระท าการอันเสื่อม
เสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  ทั้งนี้ ถ้าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้นมิได้อุทธรณ์
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หรือโต้แย้งมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภายในก าหนดเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งให้สมาชิกสภาพสิ้นสุด
ลงนับแต่วันที่ครบระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่าว 

ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๘) ผู้
นั้นอาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไปยังนายอ าเภอได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
รับทราบมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยระบุข้ออุทธรณ์หรือข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อ
กฎหมายประกอบด้วย และให้นายอ าเภอสอบสวนและวินิจฉัยให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค า
อุทธรณ์หรือโต้แย้ง ค าวินิจฉัยของนายอ าเภอให้เป็นที่สุด 

(๙) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดไม่สมควรด ารง
ต าแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดสิ้นสุดลง
ตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๗) ให้นายอ าเภอสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
มีข้อสงสัยหรือได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี และด าเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายอ าเภอสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการ
สอบสวน แม้ว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้น
แต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่
สามารถด าเนินการสอบสวนกรณีตาม (๖) หรือ (๗) ให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว นายอ าเภออาจ
ขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน  ทั้งนี้ การด าเนินการสอบสวนและวินิจฉัยให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง[๒๙]

 

ในกรณีที่นายอ าเภอวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้น
สิ้นสุดลงตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ให้นายอ าเภอประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจาก
ต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม โดยในค าวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้ และให้สมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) แต่ไม่
กระทบต่อการด าเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีการประกาศค าวินิจฉัย ถ้าในขณะที่
ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการ
เลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย และใน
กรณีท่ีเป็นผลให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ถือว่าวันที่ประกาศค าวินิจฉัยเป็นวัน
เริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว  ทั้งนี้ ค าวินิจฉัยของนายอ าเภอตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด [๓๐] 

ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลงตาม (๙) พร้อมกัน
ทั้งหมด ให้ถือว่าเป็นการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล[๓๑] 

  
มาตรา ๔๘  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่งซึ่ง

เลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้นายอ าเภอแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
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มาตรา ๔๙[๓๒]  ประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด ารงต าแหน่งจน

ครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  

มาตรา ๕๐[๓๓]  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๔๙ ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ 

(๒) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๙๒ 

ผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตาม (๓) จะด ารงต าแหน่งประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีกไม่ได้ตลอดอายุของสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนั้น 

  
มาตรา ๕๑  เมื่อต าแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลว่างลง

เพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ ให้มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแทน
ต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลงและให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งได้
เพียงเทา่วาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

  
มาตรา ๕๒[๓๔]  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ด าเนินการประชุมและด าเนิน

กิจการอ่ืนให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ช่วยประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลปฏิบัติการตามหน้าที่ และกระท ากิจการตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 

ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ปฏิบัติหน้าที่แทน 

ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลครั้งใด ถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มาประชุมเลือกกันเองเพ่ือท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมส าหรับการ
ประชุมในครั้งนัน้ 

ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลครั้งใด ถ้าผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมสั่งปิด
ประชุมก่อนหมดระเบียบวาระการประชุม แต่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในที่ประชุมครบองค์
ประชุม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเท่าท่ีมีอยู่ในที่ประชุมเสนอให้เปิดประชุม ให้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้น
ต่อไปจนกว่าจะหมดระเบียบวาระการประชุมหรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะได้มีมติให้ปิดประชุม และ
ให้น าความในวรรคสามและวรรคสี่มาใช้บังคับกับกรณีดังกล่าว[๓๕] 
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มาตรา ๕๓[๓๖]  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนด 

นายอ าเภอต้องก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

กรณีท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามก าหนดเวลาใน
วรรคสอง หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ นายอ าเภออาจเสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัดให้มีค าสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก
จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 

  
มาตรา ๕๔  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลตามสมัยประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม 
ในกรณีที่ยังไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย ให้นายอ าเภอเป็นผู้เรียกประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม 
  
มาตรา ๕๕  นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของ

องค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ อาจท าค าร้องยื่นต่อนายอ าเภอขอเปิดประชุมวิสามัญ ถ้าเห็นสมควรให้นายอ าเภอเรียก
ประชุมวิสามัญได้[๓๗] 

สมัยประชุมวิสามัญให้ก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับ
อนุญาตจากนายอ าเภอ 

  
มาตรา ๕๖  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็น
องค์ประชุม 

ให้น าบทบัญญัติตามมาตรา ๑๘ วรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับกับการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลด้วยโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๕๖/๑[๓๘]  ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลมีสิทธิตั้งกระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเรื่องใดอัน
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้ 
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มาตรา ๕๗[๓๙]  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีหน้าที่
รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมและงานอ่ืนใดตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
มอบหมาย  ทั้งนี้ ให้ค านึงถงึความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งเมื่อครบอายุของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้
พ้นจากต าแหน่ง 

  
ส่วนที่ ๒ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล[๔๐] 
                   

  
มาตรา ๕๘[๔๑]  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งซึ่งมาจาก

การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  

มาตรา ๕๘/๑[๔๒]  บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 

(๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภา
ต าบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 

  

มาตรา ๕๘/๒[๔๓]  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วัน
เลือกตั้ง แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่ง
วาระ และเมื่อได้ด ารงต าแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันพ้น
จากต าแหนง่ 

  

มาตรา ๕๘/๓[๔๔]  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหาร
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ส่วนต าบลตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายได้ไม่เกินสองคน และอาจแต่งตั้งเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ 

  

มาตรา ๕๘/๔[๔๕]  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑ เว้นแต่การนับอายุและการนับระยะเวลาของคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอย่าง
อ่ืนให้นับถึงวันแต่งตั้ง 

  

มาตรา ๕๘/๕[๔๖]  ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลง
นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

กรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถูกยุบตามมาตรา ๕๓ หากมีกรณีที่ส าคัญและ
จ าเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญของราชการหรือราษฎร นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะด าเนินการไปพลางก่อนเท่าท่ีจ าเป็นก็ได้ เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแล้ว ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเลือก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้กระท าโดยเปิดเผย โดย
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุกคนที่มาประชุมด้วย 

หากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลได้ ให้นายอ าเภอแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท านโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้น าวิธีการแจ้งค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่านายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว 

ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 

ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
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มาตรา ๕๘/๖[๔๗]  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ
ผู้ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย มีสิทธิเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและมีสิทธิแถลง
ข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

  

มาตรา ๕๘/๗[๔๘]  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปใน
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่มีการลงมติ 

ญัตติตามวรรคหน่ึง ให้ย่ืนต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดวันส าหรับการอภิปรายทั่วไปซึ่งต้องไม่เร็วกว่าห้าวันและไม่ช้ากว่าสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับญัตติ แล้วแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 

การขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะท าได้ครั้งเดียวในสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง 
  
มาตรา ๕๙[๔๙]  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ 
และข้อบังคับของทางราชการ 

(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

(๔) วางระเบียบเพ่ือให้งานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

(๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน 

  

มาตรา ๖๐[๕๐]  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

อ านาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้
เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 
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ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตามล าดับที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้รักษาราชการ
แทน 

ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งใด แต่งตั้งให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนท าหน้าที่กรรมการหรือมี
อ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในระหว่างรักษาราชการแทนด้วย 

อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งใด หรือ
มติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งนั้น หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไม่ได้ก าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลอาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ปฏบิัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน ให้ท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ 

การปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคห้า ต้องกระท าภายใต้การ
ก ากับดูแลและกรอบนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดไว้ 

  
มาตรา ๖๐/๑[๕๑]  ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วน

ต าบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรับผิดชอบควบคุมดูแล
ราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมาย
ก าหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 

  
มาตรา ๖๑[๕๒]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๖๒[๕๓]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๖๓[๕๔]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๖๔[๕๕]  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 

(๒) ตาย 

(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑ 
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(๕) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๖๔/๒ 

(๖) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคห้า หรือมาตรา ๙๒ 

(๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 

(๘) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม  (๔) 
หรือ (๕) หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใด
สิ้นสุดลงตาม (๔) ให้นายอ าเภอสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือได้รับแจ้ง
จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี และด าเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
นายอ าเภอสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน แม้ว่านายก
องค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้น
จากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถด าเนินการสอบสวนให้
แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว นายอ าเภออาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบ
วัน  ทั้งนี้ การด าเนินการสอบสวนและวินิจฉัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง[๕๖]

 

ในกรณีที่นายอ าเภอวินิจฉัยว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งตาม (๔) 
หรือ (๕) ให้นายอ าเภอประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็
ตาม โดยในค าวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้ และให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้นพ้น
จากต าแหน่งตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม (๔) หรือ (๕) แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้
กระท าไปก่อนวันที่มีการประกาศค าวินิจฉัย ถ้าในขณะที่ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย และในกรณีท่ีเป็นผลให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ถือว่าวันที่ประกาศค าวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว  ทั้งนี้ 
ค าวินิจฉัยของนายอ าเภอตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด[๕๗]

 

ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติ
หน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเท่าท่ีจ าเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล[๕๘]

 

  

มาตรา ๖๔/๑[๕๙]  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่ง 

(๒) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 
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(๓) ตาย 

(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๔ 

(๖) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๖๔/๒ 

(๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 

(๘) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๙๒ 

ให้น าความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใช้บังคับกับการพ้นจากต าแหน่งของเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยโดยอนุโลม 

ให้น าความในมาตรา ๖๔ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับแก่รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยโดยอนุโลม[๖๐] 

  
มาตรา ๖๔/๒[๖๑]  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑)[๖๒] ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
เว้นแต่ต าแหน่งที่ด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการ
แผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล 

(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
นอกเหนือไปจากท่ีส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ 

(๓)[๖๓] เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้น หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน  ทั้งนี ้
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งได้รับเบี้ยหวัด 
บ าเหน็จบ านาญ หรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันและมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่
บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอ่ืนใดเนื่องจากการด ารงต าแหน่ง
กรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสภาท้องถิ่นอ่ืน หรือ
กรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยต าแหน่ง 

ให้น าความใน (๓) มาใช้บังคับแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยโดยอนุโลม
[๖๔] 
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มาตรา ๖๕[๖๕]  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
พนักงานส่วนต าบล เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และพนักงานส่วนต าบลซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง มีอ านาจเปรียบเทียบคดีละเมิด
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลได้ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

เมื่อได้ช าระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ ให้ถือ
ว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  
ส่วนที่ ๓ 

อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                   

  
มาตรา ๖๖  องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม 
  
มาตรา ๖๗  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(๑/๑)[๖๖] รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุน

หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกลู 
(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๕)[๖๗] จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรม

ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจาก
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๘)[๖๘] บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๙)[๖๙] ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้

ตามความจ าเป็นและสมควร 
  
มาตรา ๖๘  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=415176&ext=htm#_ftn65
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=415176&ext=htm#_ftn66
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=415176&ext=htm#_ftn67
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=415176&ext=htm#_ftn68
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=415176&ext=htm#_ftn69


(๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
(๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(๑๒)[๗๐] การท่องเที่ยว 
(๑๓)[๗๑] การผังเมือง 
  
มาตรา ๖๙  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และ

มาตรา ๖๘ นั้น ไม่เป็นการตัดอ านาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอัน
ที่จะด าเนินกิจการใด ๆ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในต าบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ
ล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินกิจการดังกล่าว ให้
กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ น าความเห็นขององค์การบริหารส่วนต าบลไป
ประกอบการพิจารณาด าเนินกิจการนั้นด้วย 

  
มาตรา ๖๙/๑[๗๒]  การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไป

เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

  
มาตรา ๗๐  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วน

ต าบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของทางราชการ
ในต าบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความม่ันคงแห่งชาติ 

  
มาตรา ๗๑[๗๓]  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือ

ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลออกข้อบัญญัติ
หรือให้มีอ านาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะก าหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและก าหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วย
ก็ได้ แต่มิให้ก าหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 
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ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายว่าด้วย
การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายอ าเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงชื่อและประกาศเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 

ในกรณีที่นายอ าเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลใด ให้ส่งคืน
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอ าเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลดังกล่าวเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
นั้นใหม่ หากนายอ าเภอไม่ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลคืนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่นายอ าเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดังกล่าว ให้ถือว่านายอ าเภอ
เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
ตามวรรคสี่แล้ว มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
นายอ าเภอ แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลคืนจากนายอ าเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นเป็นอันตกไป 

  
มาตรา ๗๒[๗๔]  การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมายว่า

ด้วยการนั้น 

เพ่ือประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลอาจขอให้
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ไปด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาด
จากต้นสังกัดเดิม  ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจอนุญาตได้ตามความจ าเป็น และในกรณีท่ีเป็น
ข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยท าความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัด
ก่อนแต่งตั้ง 

  
มาตรา ๗๓  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ

ร่วมกับสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือกระท ากิจการร่วมกันได้  ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่
จ าเป็นต้องท าและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน 

  
ส่วนที่ ๔ 
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รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                   

  
มาตรา ๗๔[๗๕]  ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และ

ค่าธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์  ทั้งนี้ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดเมื่อได้มี
การจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้วให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

ในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและท่ีดินขององค์การบริหารส่วนต าบลตาม
วรรคหนึ่ง ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับอ านาจและหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่และกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน เว้นแต่จะมี
กฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบอ านาจและหน้าที่ดังกล่าวให้
หน่วยงานอื่นของรัฐด าเนินการแทนก็ได้ และให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่ก าหนดในมาตรา ๘๑[๗๖] 

  
มาตรา ๗๕  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนที่จัดเก็บได้ในจังหวัดใด ให้จัดสรร

ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
  
มาตรา ๗๖[๗๗]  องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล

เพ่ือเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนไม่เกินร้อยละสิบของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทใด
ประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท ดังต่อไปนี้ 

(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลกฎหมายรัษฎากรซึ่งสถานประกอบการตั้งอยู่ในองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

(๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุราซึ่งร้านขายสุราตั้งอยู่ในองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันซึ่งสถานที่เล่น
การพนันอยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบล 

การเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทให้ปัดทิ้ง 

ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น 

  
มาตรา ๗๗[๗๘]  รายได้จากค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล เงินอากร ประทาน

บัตรใบอนุญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ค่าภาคหลวง และค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
ว่าด้วยป่าไม้ และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินที่เก็บในองค์การ
บริหารส่วนต าบลใด ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
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มาตรา ๗๘  ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตาม
กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม  ทั้งนี้ ในองค์การบริหารส่วนต าบลใดเมื่อได้มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการ
นั้นแล้ว ให้จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๗๙  เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติในองค์การบริหารส่วนต าบลใด ให้

แบ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๘๐[๗๙]  องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล

เพ่ือเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยให้ก าหนดเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมเพ่ิมขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวล
รัษฎากร ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละศูนย์ ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลเก็บในอัตราร้อยละศูนย์ 

(๒) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราอื่น ให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลเก็บหนึ่งในเก้าของอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เก็บเพ่ิมข้ึนตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร 
  
มาตรา ๘๑  องค์การบริหารส่วนต าบลจะมอบให้กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บภาษี

อากรหรือค่าธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ ในกรณีเช่นนี้
เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงแล้ว ให้กระทรวง ทบวง กรมนั้นส่งมอบให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

  
มาตรา ๘๒  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๒) รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๓) รายได้จากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามที่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
(๕) เงินและทรัพย์สินอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้ 
(๖) รายได้อ่ืนตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๘) รายได้อ่ืนตามที่จะมีกฎหมายก าหนดให้เป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  
มาตรา ๘๓  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติ

บุคคลต่าง ๆ ได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
การกู้เงินตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
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มาตรา ๘๔  รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีโดยการตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 

  
มาตรา ๘๕  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินเดือน 
(๒) ค่าจา้ง 
(๓) เงินค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 
(๔) ค่าใช้สอย 
(๕) ค่าวัสดุ 
(๖) ค่าครุภัณฑ์ 
(๗) ค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ 
(๘) ค่าสาธารณูปโภค 
(๙) เงินอุดหนุนหน่วยงานอ่ืน 
(๑๐)[๘๐] รายจ่ายอ่ืนใดที่จ าเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือตามข้อผูกพัน หรือ

รายจ่ายตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ 
การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่ง หรือการน าเงินของกิจการที่

องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในกิจการนั้น ไปใช้จ่ายเพ่ือการฝึกอบรม
หรือดูงานในต่างประเทศของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จะกระท ามิได้ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีมีข้อตกลงหรือความร่วมมือ
กับหน่วยงานในต่างประเทศหรือการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่ก าหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงาน
ในต่างประเทศ  ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด[๘๑] 

  
มาตรา ๘๖[๘๒]  เงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

  

มาตรา ๘๗[๘๓]  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใดรายจ่ายซึ่งก าหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่ายประจ าปีนั้น
หรือมีความจ าเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณ ให้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเตมิ 
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เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้ว ให้เสนอนายอ าเภอเพ่ือขออนุมัติ และให้
นายอ าเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 

ถ้านายอ าเภอไม่อนุมัติต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือ
พิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัตินั้นใหม่ หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วนายอ าเภอพิจารณาไม่แล้ว
เสร็จ ให้ถือว่านายอ าเภออนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 

ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ให้นายอ าเภอส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปยัง
ผู้ว่าราชการจังหวัดภายในก าหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแจ้งมติยืนยัน
เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาภายในสิบห้าวัน ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่าง
ข้อบัญญัตินั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งไปยังนายอ าเภอเพ่ือลงชื่ออนุมัติ ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่
เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้นให้ร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วยัง
พิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น 

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
ข้อบัญญัตินั้น เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่า
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอและให้ด าเนินการ
ตามวรรคสามต่อไป 

ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีงบประมาณท่ีแล้วไปพลางก่อน 

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจ านวนในรายการมิได้ 
แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ 
หรือเงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย และในการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การเสนอ การ
แปรญัตติ หรือการกระท าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีส่วนไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระท ามิได้ 

  
มาตรา ๘๗/๑[๘๔]  ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้นายอ าเภอตั้งคณะกรรมการ
คณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคน เพ่ือพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งโดยแก้ไข ปรับปรุง หรือ
ยืนยันสาระส าคัญท่ีบัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัตินั้น  ทั้งนี้ ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชนเป็นส าคัญ 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอจ านวนสามคน และบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
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ต าบลซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอจ านวนสามคน โดยให้ตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีมติไม่รับหลักการ และให้กรรมการทั้งหกคนร่วมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ
มิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับ
แต่วันที่กรรมการครบจ านวนหกคน 

ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะท าหน้าที่เป็นกรรมการหรือประธานกรรมการได้ภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ปฏิบัติหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
นายอ าเภอตั้งบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท าหน้าที่กรรมการหรือ
ประธานกรรมการดังกล่าวให้ครบตามจ านวน 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาร่างข้อบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่
วันที่ได้แต่งตั้งประธานกรรมการในคราวแรกแล้วรายงานต่อนายอ าเภอ ในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแล้ววินิจฉัยชี้
ขาดโดยเร็วแล้วรายงานต่อนายอ าเภอ 

ให้นายอ าเภอส่งร่างข้อบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธานกรรมการ
ในวรรคสี่ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเร็ว แล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอร่างข้อบัญญัติ
ดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา ๘๗ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจาก
นายอ าเภอ หากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่เสนอร่างข้อบัญญัตินั้นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้นายอ าเภอรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้น
จากต าแหนง่ 

  

มาตรา ๘๗/๒[๘๕]  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล หากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนด หรือมีมติไม่
เห็นชอบให้ตราข้อบัญญัตินั้น ให้ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไป และให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายใน
ปีงบประมาณปีที่แล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ ให้นายอ าเภอเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีค าสั่งยุบสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

  
มาตรา ๘๘  ระเบียบว่าด้วยการคลัง การงบประมาณ การโอนการจัดการทรัพย์สิน การซื้อ 

การจ้าง ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานอ่ืน ๆ ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลให้องค์การบริหารส่วนต าบลต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 
ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ค านึงถึงความเป็นอิสระ ความคล่องตัว

และความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
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มาตรา ๘๙  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๓๗ มาใช้บังคับกับการตรวจสอบการคลัง การ

บัญชี หรือการเงินอ่ืน ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยอนุโลม 
  

ส่วนที่ ๕ 
การก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบล 

                   
  

มาตรา ๙๐[๘๖]  ให้นายอ าเภอมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 

ในการปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอตามวรรคหนึ่ง ให้นายอ าเภอมีอ านาจเรียก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมา
ชี้แจงหรือสอบสวน ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใด ๆ จากองค์การบริหารส่วนต าบลมาตรวจสอบก็ได้ 

เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่นายอ าเภอเห็นว่าการปฏิบตัิการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนต าบล หรือ
เสียหายแก่ราชการ ให้นายอ าเภอมีอ านาจหน้าที่ในการชี้แจง แนะน า หรือตักเตือนผู้ด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการด าเนินการดังกล่าว หรือในกรณีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนการกระท าหรือให้ระงับการปฏิบัติ
ของผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไว้ก็ได้ และในกรณีที่สั่งเพิกถอนหรือระงับ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งที่ได้รับค าสั่งมีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วนัที่ได้รับค าสั่งของนายอ าเภอ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
ต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยเป็น
ประการใดให้นายอ าเภอและผู้ที่ เกี่ยวข้องด าเนินการตามค าวินิจฉัยนั้น ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้
เป็นที่สุด[๘๗]

 

การกระท าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ฝ่าฝืนค าสั่งของนายอ าเภอหรือผู้ว่า
ราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ตามวรรคสาม ไม่มีผลผูกพันองค์การบริหารส่วนต าบล 

  
มาตรา ๙๐/๑[๘๘]  เมื่อความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรต่อนายอ าเภอว่า นายก

องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใด จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่อันจะเป็น
เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความ
สงบเรียบร้อย หรือฝ่าฝืนค าสั่งของนายอ าเภอที่สั่งการตามมาตรา ๙๐ วรรคสาม ให้นายอ าเภอด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน และให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง นายอ าเภออาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 
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เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว 
นายอ าเภอจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนก็ได้ หากเห็นว่าการคงอยู่ในหน้าที่ของผู้
นั้นต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนต าบล หรือเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือมี
พฤติการณ์ที่แสดงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือเป็นกรณี
ความผิดที่ปรากฏขึ้นโดยชัดแจ้ง  ทั้งนี้ หากผลการสอบสวนปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีความผิดและผู้นั้นยัง
มิได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อน ให้นายอ าเภอสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ และให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือน 
ค่าตอบแทน รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใดในช่วงที่หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยถือเสมือนว่าผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอด
ระยะเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ในกรณีที่ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งไปก่อนปรากฏผลการสอบสวนดังกล่าว 
การจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใด ให้จ่ายจนถึงวันก่อนวันที่พ้นจากต าแหน่ง 

การอุทธรณ์ค าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสาม ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งดังกล่าว ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยเป็นประการใด ให้นายอ าเภอ
และผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามค าวินิจฉัยนั้น ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา ๙๑[๘๙]  เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ

ประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม นายอ าเภอจะรายงานเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือยุบสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด
มีอ านาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและให้แสดงเหตุผลไว้ในค าสั่งด้วย 

เมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือถือว่ามีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน 

  
มาตรา ๙๒[๙๐]  เมื่อผลการสอบสวนตามมาตรา ๙๐/๑ ปรากฏว่า ผู้ถูกกล่าวหากระท า

ความผิดตามที่ถูกสอบสวน ให้นายอ าเภอรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและสั่งให้ผู้ถูกสอบสวนพน้
จากต าแหน่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็
ตาม เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี  โดยในค าสั่งดังกล่าวให้ระบุเหตุที่ท าให้
พ้นจากต าแหน่งไว้ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัด มีค าสั่ง แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานและ
การรับค่าตอบแทนที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีค าสั่งนั้น ถ้าในขณะที่มีค าสั่งดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย และให้ถือว่าวันที่สั่งให้พ้นจากต าแหน่งดังกล่าว
เป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นควรให้มีการสอบสวนเพ่ิมเติมจากรายงานตามวรรคหนึง่ 
จะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพิ่มเติมก่อนสั่งการก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนต้อง
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ด าเนินการสอบสวนเพ่ิมเติมให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งให้สอบสวนเพ่ิมเติมและผู้ว่า
ราชการจังหวัดต้องสั่งการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการสอบสวนเพิ่มเติมนั้น 

  
บทเฉพาะกาล 
                   

  
มาตรา ๙๓  ให้ถือว่าบรรดากรรมการสภาต าบลผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศของคณะปฏิวัต ิ

ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซ่ึงด ารงต าแหนง่อยู่ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตน้ีิใชบั้งคับ 
เฉพาะที่อยู่ในเขตต าบลตามพระราชบัญญัตินี้เป็นสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้
จนกว่าจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๙๔  บรรดาบทกฎหมายใดที่อ้างถึงกรรมการสภาต าบลผู้ทรงคุณวุฒิให้หมายถึง

สมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา ๙๕  สภาต าบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๑๕ ใด มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการ
จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคบั 

ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อสภาต าบลที่จะจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลตาม
วรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างด าเนินการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่งมิให้น ามาตรา ๖ มาใช้
บังคับแก่ต าบลดังกล่าว และให้สภาต าบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวนัที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๑๕ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าวจนถึงวันที่มีการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลครั้งแรก 

เมื่อจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้โอนบรรดาสิทธิในงบประมาณหรือ
เงินอุดหนุน ทรัพย์สิน สิทธิ สทิธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาต าบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไปเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จัดตั้งขึ้นนั้น 

ในวาระเริ่มแรกเป็นเวลาสี่ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมิให้น าความในมาตรา ๕๘ 
วรรคสอง มาใช้บังคับกับองค์การบริหารส่วนต าบลที่จัดตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่งหรือตามพระราชบัญญัตินี้ และให้
ก านันเป็นประธานกรรมการบริหารโดยต าแหน่ง 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
บัญญัติ  บรรทัดฐาน 
รองนายกรัฐมนตรี 



 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สภาต าบลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ท าให้การบริหารงานไม่
สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน สมควรปรับปรุงฐานะของสภา
ต าบลและการบริหารงานของสภาต าบลเสียใหม่ให้สามารถรองรับการกระจายอ านาจไปสู่ประชาชนได้มาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งให้มีการยกฐานะสภาต าบลซึ่งมีรายได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่ง
เป็นราชการส่วนท้องถิ่นได้  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
                      
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘[๙๑] 
  

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติเก่ียวกับคุณสมบัติในเรื่องอายุ
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบล และของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาต าบลตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒[๙๒] 
  

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 
  

มาตรา ๒๒  ในวาระเริ่มแรกเป็นเวลาสี่ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มิให้น า
บทบัญญัติมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) เฉพาะลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ (๖) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับกับผู้มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และถ้าผู้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๙ (๖) ได้รับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ก็ให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๙ (๖) นับแต่วันเลือกตั้ง 

  
มาตรา ๒๓  บรรดาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและกรรมการบริหารซึ่งด ารง

ต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
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ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่งว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด
ก็ตาม ไม่ต้องด าเนินการเลือกตั้งขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างและให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วย
สมาชิกเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งว่างลงตามวรรคสอง และเป็นประธาน
กรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารด้วย ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่มีอยู่เป็นประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหาร แล้วแต่กรณี ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ต าแหน่งนั้นว่างลง 

ให้ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารซึ่งได้รับการเลือกข้ึนแทนนั้นด ารงต าแหน่ง
ได้เท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

  
มาตรา ๒๔  ในกรณีที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งเป็นสมาชิกโดยต าแหน่งพ้น

จากสมาชิกภาพไปก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วย
สมาชิกเท่าที่มีอยู่ และบรรดากิจการที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดังกล่าวได้กระท าไปในอ านาจหน้าที่ก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้มีผลใช้บังคับได้ 

  
มาตรา ๒๕  ในระหว่างที่ไม่มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น ให้น ากฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมาใช้บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโดยอนุโลม  ทั้งนี้ ให้อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล เป็นอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอ และยกเว้นไม่ต้องเรียกเก็บเงินประกันการสมัคร 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา ๔๕ ให้ถือเขตหมู่บ้านแต่ละ
หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเขตเลือกตั้ง 

ใบสมัครและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

  
มาตรา ๒๖  องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเหตุจะต้องยุบและรวมกับองค์การบริหารส่วน

ต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๔๑ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้
ด าเนินการตามมาตรา ๔๑ จัตวา ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๒๗  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้วาง
หลักการจัดองค์กรปกครองท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการปกครองตนเองยิ่งขึ้นและให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถิ่น สมควรจัดระเบียบบริหารราชการท้องถิ่น ระบบองค์การบริหารส่วนต าบลตาม
กฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖[๙๓] 
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มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 
  

มาตรา ๓๑  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบอายุของ
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  

มาตรา ๓๒  ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลและกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังอยู่ในต าแหน่งต่อไป และ
ให้ถือว่าประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัตินี้ 

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือค าสั่งใดที่ได้
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ
กรรมการบริหาร ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือ
ค าสั่งนั้นอ้างถึงคณะผู้บริหาร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาม
พระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

  

มาตรา ๓๓  บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือค าสั่ง
ใดที่อ้างถึงข้อบังคับต าบล ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือ
ค าสั่งนั้นอ้างถึงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับ
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

  

มาตรา ๓๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการ
จัดระเบียบบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มีเนื้อหาสาระท่ีไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการจัดระเบียบบริหาร
ราชการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน โดยแม้ว่าสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลจะเป็นหน่วย
การปกครองพ้ืนฐานที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็นการแตกต่างจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนก็ตาม แต่



บทบัญญัติบางประการก็ควรจะมีลักษณะที่เหมือนกัน เช่น คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ระยะเวลาการ
เลือกตั้ง การขาดคุณสมบัติ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การบริหาร และการก ากับดูแล เป็น
ต้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖[๙๔]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
มาตรา ๓๗  บรรดาสมาชิกสภาต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะ

ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ด ารง
ต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบอายุของสภาต าบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือมีการยุบสภา 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง 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 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับจนกว่าจะครบอายุของสภาต าบล สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล หรือมีการยุบสภา และมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของสภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
หลังจากวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้น าบทบัญญัติเดิมก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับแทนในระหว่างเวลาดังกล่าว 

  

มาตรา ๓๘  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากเป็นการสมควรก าหนดให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ประกอบกับบทบัญญัติบางมาตราใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และไม่เหมาะสมกับการบริหารงานของสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล เพ่ือให้การบริหารงานของสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒[๙๕] 
  

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน เป็นการจ ากัดสิทธิของประชาชน 
ทั้งสิทธิของผู้สมัครรับเลือกตั้งและสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมควรเปิดกว้างให้เป็นสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒[๙๖] 
  

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 

  
มาตรา ๒๖  บรรดาข้อกล่าวหาหรือการด าเนินการใด ๆ ตามมาตรา ๔๗ ตรี วรรคสอง มาตรา 

๖๔ วรรคสอง มาตรา ๖๔/๑ หรือมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
แล้วแต่กรณี ที่อยู่ระหว่างการสอบสวน หรือสอบสวนเสร็จแล้ว แต่ยังมิได้มีค าสั่งก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ให้ด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

  

มาตรา ๒๗  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การ
ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่า
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น โดยให้พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้ง หรือจนกว่าจะพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอ่ืนตาม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลใด ให้ประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้นเป็นอันยกเลิก 
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มาตรา ๒๘  บทบัญญัติมาตรา ๕๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มิให้ใช้บังคับกับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่ง
ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวันเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  

มาตรา ๒๙  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้มี
ต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบล เฉพาะบรรดาที่ถูกระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ เกี่ยวข้อง พ้นจากต าแหน่ง
ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินการ
ต่อไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้นกับบุคคลดังกล่าว 

  

มาตรา ๓๐  ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา ๘๕ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึง่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จะก าหนดให้
ความคุ้มครองการจ่ายเงินที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบในเรื่องนั้นใช้บังคับก็ได้ 
แต่ให้คุ้มครองได้เฉพาะที่ได้จ่ายไปโดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือก าหนดแนวทางปฏิบัติ
ของกระทรวงมหาดไทยที่ออกก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคบั 

ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา ๘๕ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และมี
การก าหนดให้ความคุ้มครองการจ่ายเงินที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบดังกล่าวใช้
บังคับเฉพาะที่ได้จ่ายไปโดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือก าหนดแนวทางปฏิบัติของ
กระทรวงมหาดไทย ให้มีผลใช้บังคับได้ 

  

มาตรา ๓๑  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมการสิ้นสุดสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การพ้นจากต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งการกระท าอันเป็นการต้องห้ามของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ตลอดจนอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและการก ากับดูแลองค์การบริหารส่วน
ต าบล เพ่ือให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้ท าหน้าที่



ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต สามารถปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์แก่ส่วนรวม เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมี
ประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

พิมพ์มาดา/เพ่ิมเติม 
๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ 

  

พจนา/ตรวจ 

๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ 

  

 

 

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เลม่ ๑๑๑/ตอนท่ี ๕๓ ก/หน้า ๑๑/๒ ธันวาคม ๒๕๓๗ 
[๒] มาตรา ๔ นิยามค าว่า “คณะผู้บรหิาร” ยกเลิกโดยพระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
[๓] มาตรา ๘ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 
[๔] มาตรา ๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 
[๕] มาตรา ๑๒ (๔) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
[๖] มาตรา ๑๒ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
[๗] มาตรา ๑๓ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 
[๘] มาตรา ๑๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 
[๙] มาตรา ๑๕ วรรคสอง แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับ

ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
[๑๐] มาตรา ๑๕ วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
[๑๑] มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับ

ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
[๑๒] มาตรา ๔๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=415176&ext=htm#_ftnref1
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=415176&ext=htm#_ftnref2
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=415176&ext=htm#_ftnref3
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=415176&ext=htm#_ftnref4
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=415176&ext=htm#_ftnref5
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=415176&ext=htm#_ftnref6
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=415176&ext=htm#_ftnref7
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=415176&ext=htm#_ftnref8
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=415176&ext=htm#_ftnref9
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=415176&ext=htm#_ftnref10
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=415176&ext=htm#_ftnref11
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=415176&ext=htm#_ftnref12


[๑๓] มาตรา ๔๑ ตรี เพิม่โดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๒ 

[๑๔] มาตรา ๔๑ ตรี วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

[๑๕] มาตรา ๔๑ จัตวา แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี 
๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

[๑๖] มาตรา ๔๑ เบญจ เพิม่โดยพระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

[๑๗] มาตรา ๔๑ ฉ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
[๑๘] มาตรา ๔๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 
[๑๙] มาตรา ๔๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 
[๒๐] มาตรา ๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 

๒๕๖๒ 
[๒๑] มาตรา ๔๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 

๒๕๖๒ 
[๒๒] มาตรา ๔๕/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 

๒๕๖๒ 
[๒๓] มาตรา ๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 
[๒๔] มาตรา ๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 
[๒๕] มาตรา ๔๗ ทวิ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๗) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๒๖] มาตรา ๔๗ ตรี แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
[๒๗] มาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๒๘] มาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง (๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๒๙] มาตรา ๔๗ ตรี วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๓๐] มาตรา ๔๗ ตรี วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๓๑] มาตรา ๔๗ ตรี วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๗) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๓๒] มาตรา ๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
[๓๓] มาตรา ๕๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 
[๓๔] มาตรา ๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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[๓๕] มาตรา ๕๒ วรรคห้า แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับ
ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

[๓๖] มาตรา ๕๓ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

[๓๗] มาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับ
ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

[๓๘] มาตรา ๕๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

[๓๙] มาตรา ๕๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

[๔๐] ช่ือ ส่วนท่ี ๒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

[๔๑] มาตรา ๕๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

[๔๒] มาตรา ๕๘/๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๔๓] มาตรา ๕๘/๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๔๔] มาตรา ๕๘/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

[๔๕] มาตรา ๕๘/๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๔๖] มาตรา ๕๘/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

[๔๗] มาตรา ๕๘/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

[๔๘] มาตรา ๕๘/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

[๔๙] มาตรา ๕๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

[๕๐] มาตรา ๖๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

[๕๑] มาตรา ๖๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

[๕๒] มาตรา ๖๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๕๓] มาตรา ๖๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๕๔] มาตรา ๖๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๕๕] มาตรา ๖๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

[๕๖] มาตรา ๖๔ วรรคสอง แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับ
ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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[๕๗] มาตรา ๖๔ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับ
ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๕๘] มาตรา ๖๔ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

[๕๙] มาตรา ๖๔/๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

[๖๐] มาตรา ๖๔/๑ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๖๑] มาตรา ๖๔/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

[๖๒] มาตรา ๖๔/๒ วรรคหนึ่ง (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๖๓] มาตรา ๖๔/๒ วรรคหนึ่ง (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๖๔] มาตรา ๖๔/๒ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๗) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๖๕] มาตรา ๖๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

[๖๖] มาตรา ๖๗ (๑/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

[๖๗] มาตรา ๖๗ (๕) แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๗) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๖๘] มาตรา ๖๗ (๘) แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๖๙] มาตรา ๖๗ (๙) เพิ่มโดยพระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๗๐] มาตรา ๖๘ (๑๒) เพิม่โดยพระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๗๑] มาตรา ๖๘ (๑๓) เพิม่โดยพระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๗๒] มาตรา ๖๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

[๗๓] มาตรา ๗๑ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

[๗๔] มาตรา ๗๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

[๗๕] มาตรา ๗๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๗๖] มาตรา ๗๔ วรรคสอง แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับ
ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

[๗๗] มาตรา ๗๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

[๗๘] มาตรา ๗๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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[๗๙] มาตรา ๘๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

[๘๐] มาตรา ๘๕ (๑๐) แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๗) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๘๑] มาตรา ๘๕ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๘๒] มาตรา ๘๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

[๘๓] มาตรา ๘๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

[๘๔] มาตรา ๘๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

[๘๕] มาตรา ๘๗/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

[๘๖] มาตรา ๙๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

[๘๗] มาตรา ๙๐ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๘๘] มาตรา ๙๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

[๘๙] มาตรา ๙๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๙๐] มาตรา ๙๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

[๙๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒/ตอนท่ี ๔๘ ก/หน้า ๑/๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ 
[๙๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๔๐ ก/หน้า ๑/๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 
[๙๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนท่ี ๕๕ ก/หน้า ๗/๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ 
[๙๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนท่ี ๑๒๔ ก/หน้า ๑๖/๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ 
[๙๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนท่ี ๘๔ ก/หน้า ๘/๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
[๙๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๕๐ ก/หน้า ๑๕๑/๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ 
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