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ใหไว ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 
เปนปที่ 49 ในรัชกาลปจจุบัน 

 
                    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
                    โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบบริหารของตําบล 
                    จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ 
ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี ้
 
                    มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ 
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537" 
 
                    มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวัน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
                    *[รก.2537/53ก/11/2 ธันวาคม 2537] 
 
                    มาตรา 3  ใหยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 
พ.ศ. 2515 
                    บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอ่ืนในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัต ิ
นี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
                    มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี ้
                    "หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น" หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาล และ 
ราชการสวนทองถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งข้ึน แตไมรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด 
                    "นายอําเภอ" หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอดวย 



                    "ตําบล" หมายความวา ตําบลตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ที่อยู 
นอกเขตหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และในกรณีที่ตําบลใดมีพื้นที่อยูทั้งในและนอกเขต 
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ใหหมายความถึงเฉพาะพื้นที่ที่อยูนอกเขตหนวยการบริหาร 
ราชการสวนทองถิ่น 
                    "คณะกรรมการบริหาร" หมายความวา คณะกรรมการบริหารองคการบริหาร 
สวนตําบล 
                    "กรรมการบริหาร" หมายความวา กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
 
                    มาตรา 5  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และแตงตั้งเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี ้
                    กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศที่มีผลเปนการทั่วไป เม่ือไดประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
                                                  หมวด 1 
                                                  สภาตําบล 
                                                         --------------- 
 
                    มาตรา 6  ในตําบลหนึ่งใหมีสภาตําบลสภาหนึ่งมีอํานาจหนาที่ตามพระราช 
บัญญัตินี ้
                    ใหสภาตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคล 
 
                                                   สวนที่ 1 
                                            สมาชิกสภาตําบล 
                                                --------------- 
 
                    มาตรา 7  สภาตําบลประกอบดวยสมาชิกโดยตําแหนงไดแก กํานัน ผูใหญบาน 
ของทุกหมูบานในตําบล และแพทยประจําตําบล และสมาชิกซึ่งไดรับเลือกตั้งจากราษฎรในแตละ 
หมูบานในตําบลนั้นเปนสมาชิกสภาตําบลหมูบานละหนึ่งคน 
 
                    มาตรา 8  ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งตองเปนผูมีคุณสมบัต ิ



ตาม (1) และ (2) และไมมีลักษณะตองหามตาม (3) และ (4) ดังตอไปนี ้
                   *(1) มีสัญชาติไทยและมีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ 1 มกราคมของปที ่
มีการเลือกตั้ง 
                    (2) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูเปนประจําและมีชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมาย 
วาดวยการทะเบียนราษฎรในหมูบานในตําบลนั้นเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามเดือนจนถึงวัน 
เลือกตั้ง 
                    (3) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
                    (4) เปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
                    *[มาตรา 8 (1) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538] 
 
                    มาตรา 9  ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งตองเปน 
ผูมีคุณสมบัติตาม (1) และ (2) และไมมีลักษณะตองหามตาม (3) ถึง (11) ดังตอไปนี ้
                   *(1) มีสัญชาติไทยและมีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง แตบุคคลผูมี 
สัญชาติไทยซึ่งบิดาเปนคนตางดาว ตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการ
เลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีกดวย 
                    (2) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูเปนประจําและมีชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมาย 
วาดวยการทะเบียนราษฎรในหมูบานในตําบลนั้นเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหกเดือนจนถึงวัน 
สมัครรับเลือกตั้ง 
                    (3) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
                    (4) เปนผูมีรางกายทุพพลภาพ วิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ติดยา 
เสพติดใหโทษ หรือเปนโรคตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ประกาศกําหนดไวสําหรับ 
คุณสมบัติของผูใหญบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที ่
                    (5) เปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น หรือ 
พนักงานองคการของรัฐ 
                    (6) เปนผูใหญบาน แพทยประจําตําบล ผูชวยผูใหญบาน หรือสารวัตรกํานัน 
                    (7) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ 
รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวาทุจริตตอหนาที ่
                    (8) เคยถูกผูวาราชการจังหวัดส่ังใหออกจากตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน หรือแพทย 
ประจําตําบลตามพระราชบัญญัตินี ้
                    (9) เคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกโดยพนโทษมาแลวไมถึง 



สามปในวันเลือกตั้ง เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                    (10) เปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือเส่ือมเสียทางศีลธรรม 
                    (11) เคยถูกผูวาราชการจังหวัดส่ังหรือสภาตําบลมีมติใหพนจากตําแหนงสมาชิก 
ซึ่งไดรับเลือกตั้ง เวนแตจะพนหาปนับแตวันพนจากตําแหนงจนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
                    *[มาตรา 9 (1) แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538] 
 
                    มาตรา 10  ใหนายอําเภอจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้ง 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
 
                    มาตรา 11  สมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีป 
 ีนับแตวันเลือกตั้ง 
                    ในกรณีที่สมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งดํารงตําแหนงครบวาระแลวแตยังมิได 
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งข้ึนใหม ใหสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนงปฏิบัต ิ
หนาที่ไดตอไป 
 
                    มาตรา 12  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ สมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับ 
เลือกตั้งพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี ้
                    (1) ตาย 
                    (2) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณีเชนนี้ใหถือวาพนจาก 
ตําแหนงนับแตวันลาออก 
                    (3) มีการยุบสภาตําบล 
                   *(4) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญากับสภาตําบลที่ตนดํารง 
ตําแหนงหรือในกิจการที่กระทําใหแกสภาตําบลนั้น 
                    (5) สภาตําบลมีมติใหพนจากตําแหนงโดยเห็นวามีความประพฤติในทางที่จะนํามา 
ซึ่งความเส่ือมเสียประโยชนของตําบล มติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ 
จํานวนสมาชิกสภาตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยู 
                    (6) นายอําเภอส่ังใหพนจากตําแหนง เม่ือไดสอบสวนแลวปรากฏวาเปนผูขาด 
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา 9 หรือมิไดอยูประจําในหมูบานที่
ไดรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันเกินหกเดือน หรือขาดการประชุมสภาตําบลติดตอกันสามคร้ังโดย
ไมมีเหตุผลอันสมควร 
                    (7) ผูวาราชการจังหวัดส่ังใหพนจากตําแหนง เม่ือไดสอบสวนแลวปรากฏวา 



บกพรองในทางความประพฤต ิ
                    *[อนุ (4) ของมาตรา 12 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2542 และวรรคสองของมาตรา 12 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542] 
 
                    มาตรา 13  เม่ือตําแหนงสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งวางลงเพราะครบวาระ 
การดํารงตําแหนงหรือมีการยุบสภาตําบล ใหมีการเลือกตั้งภายในหกสิบวันนับแตวันที่ครบวาระ 
หรือวันที่ยุบสภาตําบล แลวแตกรณ ี
 
                    มาตรา 14  เม่ือตําแหนงสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งวางลงเพราะเหตุอ่ืนใด 
นอกจากครบวาระหรือมีการยุบสภาตําบล ใหมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางภายในหกสิบวัน 
นับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง เวนแตวาระการดํารงตําแหนงที่เหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะ 
ไมดําเนินการเลือกตั้งข้ึนแทนตําแหนงที่วางก็ได 
                    ใหสมาชิกสภาตําบลผูซึ่งไดรับเลือกตั้งแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที ่
เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 
 
                    มาตรา 15  เม่ือมีการยุบและรวมเขตหมูบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครอง 
ทองที่ใหสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งของหมูบานเดิมที่ถูกยุบหรือถูกรวมยังคงเปนสมาชิก 
สภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งอยูตอไปจนกวาสมาชิกภาพจะส้ินสุดลงตามมาตรา 12 
                    เม่ือมีการแยกพื้นที่บางสวนของหมูบานใดข้ึนเปนหมูบานใหม ใหสมาชิกสภา 
ตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งของหมูบานเดิมยังคงเปนสมาชิกสภาตําบล ซึ่งไดรับเลือกตัง้อยูตอไป
จนกวาสมาชิกภาพจะส้ินสุดลงตามมาตรา 12 และใหนายอําเภอจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งสําหรับหมูบานที่จัดตั้งข้ึนใหมเพื่อเปนสมาชิกสภาตําบลที่หมูบานนั้นอยูใน
เขตภายในหกสิบวันนับแตวันที่ประกาศตั้งหมูบานใหม และใหผูไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนง
เทากับระยะเวลาที่เหลืออยูของสมาชิกอ่ืนในตําบลนั้น เวนแตวาระการดํารงตําแหนงที่เหลืออยูไม
ถึง 
หนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมดําเนินการเลือกตั้งก็ได 
 
                    มาตรา 16  สภาตําบลมีกํานันเปนประธานสภาตําบล และมีรองประธานสภา 
ตําบลคนหนึ่งซึ่งนายอําเภอแตงตั้งจากสมาชิกสภาตําบลตามมติของสภาตําบล 
                    รองประธานสภาตําบลมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีป 
                    รองประธานสภาตําบลพนจากตําแหนงกอนครบวาระการดํารงตําแหนงตาม 



วรรคสอง เม่ือ 
                    (1) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณีเชนนี้ใหถือวาพนจาก 
ตําแหนงนับแตวันลาออก 
                    (2) พนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบลตามมาตรา 12 
 
                    มาตรา 17  ประธานสภาตําบลเปนผูเรียกประชุมสภาตําบล และมีหนาที ่
ดําเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
                    รองประธานสภาตําบลมีหนาที่กระทํากิจการแทนประธานสภาตําบลเม่ือประธาน 
สภาตําบลไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือตามที่ประธานสภาตําบลมอบหมาย 
                    เม่ือประธานสภาตําบลและรองประธานสภาตําบลไมอยูในที่ประชุม ใหสมาชิก 
สภาตําบลที่มาประชุมเลือกกันเองเปนประธานในการประชุมคราวนั้น 
 
                    มาตรา 18  ใหมีการประชุมสภาตําบลไมนอยกวาเดือนละหนึ่งคร้ัง การประชุม 
ตองมีสมาชิกสภาตําบลมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาตําบลทั้งหมดเทาที ่
มีอยูจึงจะเปนองคประชุม 
                    การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอ่ืนใน 
พระราชบัญญัตินี ้
                    สมาชิกสภาตําบลคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน 
ใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
                    มาตรา 19  สภาตําบลมีเลขานุการสภาตําบลคนหนึ่งซึ่งแตงตั้งจากขาราชการที ่
ปฏิบัติงานในตําบลนั้นหรือจากบุคคลอ่ืนที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 8 
                    ใหนายอําเภอเปนผูแตงตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาตําบลตามมติของสภาตําบล 
 
                    มาตรา 20  เลขานุการสภาตําบลมีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการ 
ประชุมและงานอ่ืนใดตามที่สภาตําบลมอบหมาย 
 
                    มาตรา 21  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสมาชิกสภาตําบลและ 
เลขานุการสภาตําบลเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
                                        สวนที่ 2 



                         อํานาจหนาที่ของสภาตําบล 
                                     --------------- 
 
                    มาตรา 22  สภาตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลตามแผนงานโครงการ 
และงบประมาณของสภาตําบล เสนอแนะสวนราชการในการบริหารราชการและพัฒนาตําบล 
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตําบลตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ และหนาที่อ่ืน 
ตามที่กฎหมายกําหนด 
 
                    มาตรา 23  ภายใตบังคบัแหงกฎหมาย สภาตําบลอาจดําเนินกิจการภายในตําบล 
ดังตอไปนี ้
                    (1) จัดใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
                    (2) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
                    (3) จัดใหมีและรักษาทางระบายน้ํา และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา 
ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
                    (4) คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
                    (5) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
                    (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
 
                    มาตรา 24* กํานัน ผูใหญบาน และแพทยประจําตําบลซึ่งปฏิบัติหนาที่ตาม 
พระราชบัญญัตินี้ ตองไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญากับสภาตําบล 
ที่ตนดํารงตําแหนงหรือในกิจการที่กระทําใหแกสภาตําบลนั้น 
                    ในกรณีที่กํานัน ผูใหญบาน หรือแพทยประจําตําบลกระทําการฝาฝนตามที่บัญญัต ิ
ในวรรคหนึ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดส่ังใหบุคคลดังกลาวออกจากตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน หรือ 
แพทยประจําตําบล แลวแตกรณี โดยใหถือวาเปนการใหออกจากตําแหนงเพราะบกพรองในทาง 
ความประพฤติหรือความสามารถไมเหมาะสมกับตําแหนงตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครอง 
ทองที ่
                    *[วรรคหนึ่งของมาตรา 12 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2542] 
 
                    มาตรา 25  ในการปฏิบัติหนาที่ของกํานันและผูใหญบานตามกฎหมายวาดวย 
ลักษณะปกครองทองที่ในสวนที่เกี่ยวกับกิจการใดที่กําหนดไวแลวในแผนพัฒนาตําบล ใหกํานัน 



และผูใหญบานดําเนินการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาตําบล 
 
                    มาตรา 26  ในการจัดทําโครงการหรือแผนงานของสวนราชการหรือหนวยงานใด 
ในพื้นที่ตําบลใด ใหสวนราชการหรือหนวยงานนั้นคํานึงถึงแผนพัฒนาตําบลนั้นดวย 
 
                    มาตรา 27  ในการปฏิบัติหนาที่ของสภาตําบล ใหประธานสภาตําบลเปน 
ผูรับผิดชอบดําเนินกิจการตามมติของสภาตําบล แตสภาตําบลอาจมอบหมายใหสมาชิกสภา
ตําบลผูอ่ืนดําเนินกิจการแทนเฉพาะกรณีได 
                    ในการทํานิติกรรมของสภาตําบล ใหประธานสภาตําบล เลขานุการสภาตําบล 
และสมาชิกสภาตําบลอีกหนึ่งคนรวมกันมีอํานาจกระทําการแทนสภาตําบล  ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม 
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
 
                    มาตรา 28  เม่ือไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด สภาตําบลอาจทํา 
กิจการนอกเขตสภาตําบล หรือรวมกับสภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวน 
จังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอ่ืนเพื่อทํากิจการรวมกันไดเม่ือไดรับความ 
ยินยอมจากสภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ และกิจการนั้นเปนกิจการที่จําเปนตองทําและเปนการ
เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยูในอํานาจหนาที่ของตน 
 
                                        สวนที่ 3 
                     รายไดและรายจายของสภาตําบล 
                                     --------------- 
 
                    มาตรา 29  สภาตําบลมีรายไดซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดจัดสรรใหตาม 
หลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ดังตอไปนี ้
                    (1) ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย อากรการฆาสัตวและ 
ผลประโยชนอ่ืนอันเกิดจากการฆาสัตวที่จัดเก็บไดในตําบลนั้น 
                    (2) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามที่จะมีกฎหมายกําหนดไวที ่
จัดเก็บไดในตําบลนั้น 
                    (3) คาธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนันที่เก็บเพิม่ข้ึน 
ตามขอบัญญัติจังหวัดในเขตตําบลนั้น 



                    (4) ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่องคการบริหารสวนจังหวัดไดรับ 
จัดสรร 
                    (5) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ที่องคการบริหารสวนจังหวัดไดรับจัดสรร 
                    (6) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือน ที่องคการบริหารสวนจังหวัดไดรับ
จัดสรร 
 
                    มาตรา 30  ทุกปงบประมาณใหรัฐบาลจัดสรรเงินใหแกสภาตําบลเปนเงินอุดหนุน 
 
                    มาตรา 31  สภาตําบลอาจมีรายได ดังตอไปนี ้
                    (1) รายไดจากทรัพยสินของสภาตําบล 
                    (2) รายไดจากสาธารณูปโภคของสภาตําบล 
                    (3) เงินและทรัพยสินอ่ืนที่มีผูอุทิศให 
                    (4) เงินอุดหนุนและรายไดอ่ืนตามที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให 
                    (5) รายไดอ่ืนตามที่จะมีกฎหมายกําหนดใหเปนของสภาตําบล 
 
                    มาตรา 32  รายไดของสภาตําบล ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษี โดยตราเปน 
พระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร และไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 
 
                    มาตรา 33  สภาตําบลอาจมีรายจาย ดังตอไปนี ้
                    (1) เงินเดือน 
                    (2) คาจาง 
                    (3) เงินคาตอบแทนอ่ืน ๆ 
                    (4) คาใชสอย 
                    (5) คาวัสด ุ
                    (6) คาครุภัณฑ 
                    (7) คาที่ดิน ส่ิงกอสราง และทรัพยสินอ่ืน ๆ 
                    (8) คาสาธารณูปโภค 
                    (9) เงินอุดหนุนหนวยงานอ่ืน 
                    (10) รายจายอ่ืนใดตามขอผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวง 
มหาดไทยกําหนดไว 
 



                    มาตรา 34  เงินคาตอบแทนประธานสภาตําบล รองประธานสภาตําบล สมาชิก 
สภาตําบลและเลขานุการสภาตําบล ใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
 
                    มาตรา 35  งบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพิ่มเติมของสภา 
ตําบลใหจัดทําเปนขอบังคับตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
                    ถาในระหวางปงบประมาณใด รายจายซึ่งกําหนดไวในงบประมาณไมพอใชจาย 
ประจําปนั้น หรือมีความจําเปนตองตั้งรายจายข้ึนใหมระหวางปงบประมาณใหจัดทําขอบังคับ 
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
                    เม่ือสภาตําบลจัดทํารางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบังคับ 
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมเสร็จแลว ใหเสนอนายอําเภอเพื่ออนุมัต ิ
                    ถาขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปออกไมทันปใหม ใหใชขอบังคับ 
งบประมาณรายจายประจําปกอนนั้นไปพลางกอน 
 
                    มาตรา 36  ใหกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบวาดวยการคลัง การงบประมาณ 
การรักษาทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน การจัดหาพัสดุและการจางเหมา 
                    กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานอ่ืน ๆ ของสภาตําบล 
ใหสภาตําบลตองปฏิบัติดวยก็ได 
                    ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหคํานึงถึงลักษณะของพื้นที ่
จํานวนประชากร รายได ความคลองตัว และความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของสภาตําบล 
ดวย 
 
                    มาตรา 37  ใหกระทรวงมหาดไทยจัดใหมีการตรวจสอบการคลัง การบัญช ีหรือ 
การเงินอ่ืน ๆ ของสภาตําบล 
 
                                        สวนที่ 4 
                              การกํากับดูแลสภาตําบล 
                                      --------------- 
 
                    มาตรา 38  นายอําเภอมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของสภาตําบลใหเปน 
ไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของทางราชการ 
                    ในกรณีที่ปรากฏวาการดําเนินการของสภาตําบลเปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย 



กอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ หรือไมเปนไปตามระเบียบขอบังคับของทาง 
ราชการ นายอําเภอมีอํานาจยบัยั้งการดําเนินการดังกลาวไวเปนการชั่วคราวไดและรายงานไปยัง 
ผูวาราชการจังหวัดเพื่อวินิจฉัย 
                    ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นวาการดําเนินการของสภาตําบลไมชอบดวย 
กฎหมาย กอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ หรือไมเปนไปตามระเบียบขอบังคับ 
ของทางราชการ ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจส่ังการใหสภาตําบลระงับการดําเนินการดังกลาว 
                    ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นวาการดําเนินการของสภาตําบลเปนไปโดยชอบ 
แลว ใหผูวาราชการจังหวัดส่ังเพิกถอนการยับยั้งของนายอําเภอ แตถานายอําเภอไมรายงานผูวา 
ราชการจังหวัดภายในสิบหาวันนับแตวันที่ยับยั้ง หรือผูวาราชการจังหวัดไมวินิจฉัยภายในสามสิบ 
วันนับแตวันที่ไดรับเร่ือง ใหการยับยั้งของนายอําเภอและอํานาจส่ังการของผูวาราชการจังหวัดเปน 
อันส้ินสุดลงตั้งแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว 
 
                    มาตรา 39  หากปรากฏวาสภาตําบลกระทําการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือ 
สวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ ผูวา 
ราชการจังหวัดอาจส่ังยุบสภาตําบลไดตามคําเสนอแนะของนายอําเภอ และเม่ือผูวาราชการ
จังหวัดส่ังยุบสภาตําบลแลวใหสภาตําบลยังคงประกอบดวยสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนง
ทั้งหมดจนกวาจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งใหม 
                    ในกรณีที่การยุบสภาตําบลตามวรรคหนึ่งเปนผลจากการกระทําของกํานัน ผูใหญ 
บาน หรือแพทยประจําตําบล ซึ่งเปนสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนง หรือบุคคลดังกลาวไดรวม 
กระทําการดวย ใหผูวาราชการจังหวัดส่ังใหบุคคลดังกลาวออกจากตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 
หรือแพทยประจําตําบล แลวแตกรณี โดยใหถือวาเปนการใหออกจากตําแหนงเพราะบกพรอง
ในทางความประพฤติหรือความสามารถไมเหมาะสมกับตําแหนงตามกฎหมายวาดวยลักษณะ
ปกครองทองที่ และถาสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนงเหลืออยูไมถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาตําบล
โดย 
ตําแหนงทั้งหมด ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งบุคคลตามจํานวนที่เห็นสมควรเขารวมปฏิบัติหนาที ่
กับสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนงที่เหลืออยูจนกวาจะมีการเลือกตัง้กํานัน ผูใหญบาน หรือแพทย 
ประจําตําบลและสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งใหม 
 
                                        หมวด 2 
                            องคการบริหารสวนตําบล 
                                        --------------- 



 
                    มาตรา 40  สภาตําบลที่มีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมา 
ติดตอกันสามปเฉล่ียไมต่ํากวาปละหนึ่งแสนหาหม่ืนบาทหรือตามเกณฑรายไดเฉล่ียในวรรคสอง 
อาจจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลได โดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในประกาศนั้นใหระบุชื่อและเขตขององคการบริหารสวนตําบล 
ไวดวย 
                    การเปล่ียนแปลงเกณฑรายไดเฉล่ียของสภาตําบลตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปน 
ประกาศของกระทรวงมหาดไทยและใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
                    มาตรา 41  สภาตําบลที่ไดจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา 40 
ใหพนจากสภาพแหงสภาตําบลนับแตวันที่ไดประกาศจัดตั้งข้ึนเปนองคการบริหารสวนตําบล 
เปนตนไป 
                    บรรดางบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี้ และเจาหนาที่ของสภา 
ตําบลตามวรรคหนึ่ง ใหโอนไปเปนขององคการบริหารสวนตําบล 
 
                    มาตรา 41 ทวิ* สภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลอาจรวมกับองคการ 
บริหารสวนตําบลที่มีเขตติดตอกันภายในเขตอําเภอเดียวกันไดตามเจตนารมณของประชาชนใน
เขต 
ตําบลนั้น โดยใหนํามาตรา 40 และมาตรา 41 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
                    *[มาตรา 41 ทวิ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542] 
 
                    มาตรา 41 ตรี* สภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลอาจรวมกับหนวยการ 
บริหารราชการสวนทองถิ่นที่มีเขตติดตอกันภายในเขตอําเภอเดียวกันไดตามเจตนารมณของ 
ประชาชนในเขตตําบลนั้น โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาและใหกําหนดเขตใหมของหนวย 
การบริหารราชการสวนทองถิ่นไวในพระราชกฤษฎีกาดวย 
                    ใหนํามาตรา 41 และมาตรา 42 วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับกับการ 
รวมตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 
                    *[มาตรา 41 ตรี เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542] 
 
                    มาตรา 41 จัตวา* องคการบริหารสวนตําบลใดมีจํานวนประชากรทั้งหมดไมถึง 
สองพันคน ทั้งเปนเหตุทําใหไมสามารถที่จะดําเนินการบริหารงานพื้นที่นั้นใหมีประสิทธิภาพใน 



ลักษณะขององคการบริหารสวนตําบลได ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศยุบองคการบริหารสวน 
ตําบลดังกลาว โดยใหรวมพื้นที่เขากับองคการบริหารสวนตําบลอ่ืนที่มีเขตติดตอกันภายในเขต 
อําเภอเดียวกัน หรือใหตราพระราชกฤษฎีกายุบองคการบริหารสวนตําบลดังกลาว โดยใหรวม 
พื้นที่เขากับหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่มีเขตตดิตอกันภายในเขตอําเภอเดียวกันตาม 
เจตนารมณของประชาชนในเขตตําบลนั้น ทั้งนี้ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่มีเหตุดังกลาว 
                    ใหนํามาตรา 41 และมาตรา 42 วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับกับการยุบและ 
รวมองคการบริหารสวนตําบล หรือการยุบและรวมองคการบริหารสวนตําบลกับหนวยการบริหาร 
ราชการสวนทองถิ่น แลวแตกรณี ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 
                    *[มาตรา 41 จัตวา เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542] 
 
                    มาตรา 42  ภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการเทศบาล อาจจัดตั้งองคการ 
บริหารสวนตําบลข้ึนเปนเทศบาลไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
                    องคการบริหารสวนตําบลที่ไดจัดตั้งเปนเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ใหพนจาก 
สภาพแหงองคการบริหารสวนตําบลนับแตวันที่ไดประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งข้ึนเปนเทศบาล 
เปนตนไป 
                    บรรดางบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี้ พนักงานสวนตําบล และ 
ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่ง ใหโอนไปเปนของเทศบาลที่จัดตั้งข้ึนนั้น 
                    บรรดาขอบังคับตําบลที่ไดใชบังคับในเร่ืองใดอยูกอนแลว ใหยังคงใชบังคับไดตอ 
ไปเปนการชั่วคราวจนกวาจะไดมีการตราเทศบัญญัติในเร่ืองนั้นข้ึนใหม 
 
                    มาตรา 43  องคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการบริหาร 
สวนทองถิ่น 
 
                    มาตรา 44  องคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสภาองคการบริหารสวนตําบล 
และคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
 
                                        สวนที่ 1 
                        สภาองคการบริหารสวนตําบล 
                                     --------------- 
 
                    มาตรา 45* สภาองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสมาชิกสภาองคการ 



บริหารสวนตําบล จํานวนหมูบานละสองคน ซึ่งเลือกตั้งข้ึนโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละ 
หมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลนั้น 
                    ในการที่เขตองคการบริหารสวนตําบลใดมีเพียงหนึ่งหมูบานใหสภาองคการ 
บริหารสวนตําบลนั้นประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหกคน และในกรณ ี
ที่เขตองคการบริหารสวนตําบลใดมีเพียงสองหมูบานใหสภาองคการบริหารสวนตําบลนั้นประกอบ 
ดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหมูบานละสามคน 
                    หลักเกณฑและวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งใหเปนไปตามกฎหมาย 
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
                    อายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลมีกําหนดคราวละส่ีปนับแตวันเลือกตั้ง 
                    *[มาตรา 45  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542] 
 
                    มาตรา 46  สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
                    (1) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบลเพื่อเปนแนวทางในการบริหารกิจการของ 
องคการบริหารสวนตําบล 
                    (2) พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบังคบัตําบล รางขอบังคับงบประมาณ 
รายจายประจําป และรางขอบังคับงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
                    (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายและ 
แผนพัฒนาตําบลตาม (1) และกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 
 
                    มาตรา 47* ใหนําบทบัญญัติมาตรา 8 มาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 15 
มาใชบังคับกับผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาองคการบริหารสวนตําบลดวยโดยอนุโลม 
                    *[มาตรา 47 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542] 
 
                    มาตรา 47 ทวิ* ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  
ตอง 
                    (1) มีคุณสมบัติตามมาตรา 9 (1) และ (2) 
                    (2) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 9 (3) (4) (5) (6) (7) (9) หรือ (10) 
                    (3) ไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญากับองคการบริหาร 
สวนตําบลที่ตนสมัครรับเลือกตั้งหรือในกิจการที่กระทําใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้น 
                    (4) ไมเคยถูกผูวาราชการจังหวัดส่ังใหออกจากตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน หรือ 



แพทยประจําตําบล เวนแตจะพนหาปนับแตวันพนจากตําแหนงจนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
                    (5) ไมเคยถูกสภาตําบลมีมติใหพนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบล หรือไมเคย 
ถูกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติใหพนจากตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เวนแตจะพนหาปนับแตวันพนจากตําแหนงจนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
                    *[มาตรา 47 ทวิ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542] 
 
                    มาตรา 47 ตรี* สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลส้ินสุดลงเม่ือ 
                    (1) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือมีการยุบสภา 
องคการบริหารสวนตําบล 
                    (2) ตาย 
                    (3) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณีเชนนี้ใหถือวาพนจาก 
ตําแหนงนับแตวันลาออก 
                    (4) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญากับองคการบริหาร 
สวนตําบลที่ตนดํารงตําแหนงหรือในกิจการที่กระทําใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้น 
                    (5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 47 ทวิ 
                    (6) มิไดอยูประจําในหมูบานที่ไดรับเลือกตั้งเปนระยะเวลาติดตอกันเกินหกเดือน 
                    (7) ขาดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลติดตอกันสามคร้ังโดยไมมีเหตุผล 
อันสมควร 
                    (8) สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติใหพนจากตําแหนงเพราะมีความประพฤต ิ
ในทางที่จะนํามาซึ่งความเส่ือมเสีย หรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคการบริหารสวนตําบลหรือ 
กระทําการอันเส่ือมเสียประโยชนของสภาองคการบริหารสวนตําบลโดยมีสมาชิกสภาองคการ 
บริหารสวนตําบลจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูเขาชื่อเสนอ 
ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี 
ของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยู 
                    (9) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนตําบลไดลงคะแนนเสียง 
ใหพนจากตําแหนงตามกฎหมายเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร 
ทองถิ่นพนจากตําแหนง 
                    เม่ือมีกรณีสงสัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูใด 
ส้ินสุดลงตาม (4) (5) (6) หรือ (7) ใหนายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของ 
นายอําเภอใหเปนที่สุด 
                    ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูใดส้ินสุดลงตาม  



(8) ผูนั้นอาจอุทธรณหรือโตแยงมติของสภาองคการบริหารสวนตําบลไปยังผูวาราชการ 
จังหวัดได ภายในสิบหาวันนับแตวันที่สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติโดยระบขุอโตแยงและ 
ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายประกอบดวย ใหผูวาราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว ใน 
กรณีดังกลาวยังไมตองดําเนินการตามมาตรา 14 ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 47 
จนกวาผูวาราชการจังหวัดจะไดมีคําวินิจฉัยแลว 
                    ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลส้ินสุดลงตาม (9) 
พรอมกัน ใหถือวาเปนการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 
                    *[มาตรา 47 ตรี เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542] 
 
                    มาตรา 48  สภาองคการบริหารสวนตําบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคน 
หนึ่งซึ่งเลือกจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลใหนายอําเภอแตงตั้งประธานและรอง 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมติของสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 
                    มาตรา 49  ประธานและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีวาระการ 
ดํารงตําแหนงคราวละสองปนับแตวันที่ไดรับเลือกเปนประธานหรือรองประธานสภาองคการ 
บริหารสวนตําบล 
 
                    มาตรา 50  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานและรองประธานสภา 
องคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเม่ือ 
                    (1) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณีเชนนี้ใหถือวาพนจาก 
ตําแหนงนับแตวันลาออก 
                    (2) พนจากตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา 12 ซึ่งได 
นํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 47 
                    (3) ดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร 
 
                    มาตรา 51  เม่ือตําแหนงประธานหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
วางลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ ใหมีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองคการ 
บริหารสวนตําบลแทนตําแหนงที่วางภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง และใหผูซึ่งได 
รับเลือกแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 
 
                    มาตรา 52  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ดําเนินการประชุมให 



เปนไปตามขอบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
                    รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่กระทํากิจการแทนประธาน 
สภาองคการบริหารสวนตําบล เม่ือประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลไมอยูในที่ประชุมหรือไม 
อาจปฏิบัติหนาที่ได หรือตามที่ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย 
                    เม่ือประธานและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลไมอยูในทีป่ระชุม ให 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มาประชุมเลือกกันเองเปนประธานในการประชุมคราวนั้น 
 
                    มาตรา 53  ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัย หรือหลายสมัยแลวแตสภา 
องคการบริหารสวนตําบลจะกําหนด แตตองไมเกินส่ีสมัย วันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําปให 
สภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด 
                    การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลคร้ังแรก ตองกําหนดใหสมาชิกไดมา 
ประชุมภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
                    สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ใหมีกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลา 
ออกไปอีก จะตองไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ 
 
                    มาตรา 54  ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูเรียกประชุมสภา 
องคการบริหารสวนตําบลตามสมัยประชุม และเปนผูเปดหรือปดประชุม 
                    ในกรณีที่ยงัไมมีประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือประธานสภา 
องคการบริหารสวนตําบลไมเรียกประชุมตามกฎหมาย ใหนายอําเภอเปนผูเรียกประชุม และเปน 
ผูเปดหรือปดประชุม 
 
                    มาตรา 55  นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เม่ือเห็นวาเปนการจําเปนเพื่อ 
ประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ประธาน 
กรรมการบริหาร หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีจํานวนไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของจํานวน 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยู อาจทําคํารองยื่นตอนายอําเภอขอใหเปด 
ประชุมวิสามัญ ใหนายอําเภอพิจารณา ถาเห็นสมควรก็ใหนายอําเภอเรียกประชุมวิสามัญได 
                    สมัยประชุมวิสามัญใหกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีก 
จะตองไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ 
 
                    มาตรา 56  การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตองมีสมาชกิสภาองคการ 
บริหารสวนตําบลมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 



ทั้งหมดเทาที่มีอยูจึงจะเปนองคประชุม 
                    ใหนําบทบัญญัติตามมาตรา 18 วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับกับการ 
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลดวยโดยอนโุลม 
 
                    มาตรา 57  ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกสมาชิกสภาองคการบริหาร 
สวนตําบลคนหนึ่งเปนเลขานุการองคการบริหารสวนตําบล 
                    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซึ่งไดรับเลือกเปนเลขานุการสภาองคการ 
บริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่งจะดํารงตําแหนงกรรมการบริหารในขณะเดียวกันอีกมิได 
                    เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการและการ 
จัดการประชุมและงานอ่ืนใดตามที่สภาองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย 
 
                                        สวนที่ 2 
          คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
                                     --------------- 
 
                    มาตรา 58* คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวย 
ประธานกรรมการบริหารคนหนึ่งและกรรมการบริหารจํานวนสองคน ซึ่งสภาองคการบริหาร 
สวนตําบลเลือกจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแลวเสนอใหนายอําเภอแตงตั้ง 
                    ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
                    การประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามระเบียบ 
ของกระทรวงมหาดไทย 
                    *[มาตรา 58 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542] 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (หนา 20/36)   
ไปที่หนา:     
         
                    มาตรา 59  คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
                    (1) บริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามมติขอบังคับและ 
แผนพัฒนาตําบล และรับผิดชอบการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลตอสภา 
องคการบริหารสวนตําบล 
                    (2) จัดทําแผนพัฒนาตําบลและงบประมาณรายจายประจําปเพื่อเสนอใหสภา 
องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาใหความเห็นชอบ 



                    (3) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินใหสภาองคการบริหารสวน 
ตําบลทราบอยางนอยปละสองคร้ัง 
                    (4) ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ทางราชการมอบหมาย 
 
                    มาตรา 60  ใหประธานกรรมการบริหารเปนผูแทนขององคการบริหารสวนตําบล 
                    ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารหรือมีแตไมอาจปฏิบัต ิ
หนาที่ได ใหคณะกรรมการบริหารแตงตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน 
                    ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด แตงตั้งให 
ประธานกรรมการบริหารเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาที่อยางใด ใหผูรักษาราชการแทน 
ทําหนาที่กรรมการหรือมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับประธานกรรมการบริหารในระหวางรักษา 
ราชการแทนดวย 
 
                    มาตรา 61* [ยกเลิกความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542] 
 
                    มาตรา 62* [ยกเลิกความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542] 
 
                    มาตรา 63* [ยกเลิกความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542] 
 
                    มาตรา 64* กรรมการบริหารพนจากตําแหนง เม่ือ 
                    (1) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนตําบล 
                    (2) มีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 
                    (3) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลส้ินสุดลงพรอมกัน 
ตามมาตรา 47 ตรี (9) 
                    (4) ผูวาราชการจังหวัดส่ังใหคณะกรรมการบริหารพนจากตําแหนงตามมาตรา 92 
                    (5) คณะกรรมการบริหารลาออก และในกรณีเชนนี้ใหถือวาพนจากตําแหนง 
นับแตวันที่คณะกรรมการบริหารมีมติลาออก 
                    (6) ความเปนกรรมการบริหารของประธานกรรมการบริหารส้ินสุดลง 
                    (7) สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติใหพนจากตําแหนงดวยคะแนนเสียง 
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยู 
                    (8) สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติไมรับหลักการแหงรางขอบังคับ 
งบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบังคับงบประมาณรายจายเพิ่มเติมที่คณะกรรมการบริหาร 



เสนอ และผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือสภาองคการ 
บริหารสวนตําบลไมรับหลักการแหงรางขอบังคับงบประมาณดังกลาว ดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยู 
                    ในกรณีที่มีคณะกรรมการบริหารพนจากตําแหนงตาม (1) (2) (3) (5) (6) (7) หรือ 
(8) คณะกรรมการบริหารนั้นตองอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินกิจการตอไปจนกวาคณะกรรมการ 
บริหารที่แตงตั้งข้ึนใหมจะเขารับหนาที ่
                    เม่ือคณะกรรมการบริหารพนจากตําแหนงตาม (4) (5) (6) (7) หรือ (8) ให 
สภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนคณะ
กรรมการบริหารข้ึนใหม แลวเสนอใหนายอําเภอแตงตั้งภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวาง
ลง และถาพนกําหนดเวลาสิบหาวันแลวไมอาจแตงตั้งคณะกรรมการบริหารดังกลาวไดโดยมี
สาเหตุสําคัญจากสภาองคการบริหารสวนตําบล ใหนายอําเภอเสนอผูวาราชการจังหวัดเพื่อ
พิจารณาส่ังยุบสภา 
องคการบริหารสวนตําบล 
                    เม่ือผูวาราชการจังหวัดส่ังยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคสามหรือ 
กรณีที่คณะกรรมการบริหารพนจากตําแหนงตาม (2) หรือ (3) และนายอําเภอเห็นวาการ 
ใหคณะกรรมการบริหารที่ปฏิบัติหนาที่อยูตามวรรคสองดําเนินกิจการตอไป จะเปนการเสียหาย 
แกองคการบริหารสวนตําบลหรือราชการ นายอําเภอจะส่ังใหคณะกรรมการบริหารนั้นพน 
จากหนาที่และแตงตั้งบุคคลที่เห็นสมควรเปนประธานกรรมการบริหารคนหนึ่งและกรรมการ 
บริหารจํานวนสองคนประกอบเปนคณะกรรมการบริหาร เพื่อดําเนินกิจการชั่วคราวจนกวา 
คณะกรรมการบริหารที่แตงตั้งข้ึนใหมจะเขารับหนาทีก่็ได 
                    ในระหวางที่ไมมีคณะกรรมการบริหาร ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
ทําหนาที่ของประธานกรรมการบริหารเทาที่จําเปนไดเปนการชั่วคราว  จนกวาคณะกรรมการ 
บริหารที่แตงตั้งข้ึนใหมจะเขารับหนาที ่
                    *[มาตรา 64  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542] 
 
                    มาตรา 64 ทวิ* นอกจากที่บัญญัติไวในมาตรา 64 แลว ความเปนกรรมการบริหาร 
ส้ินสุดลงเฉพาะตัว เม่ือ 
                    (1) พนจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
                    (2) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณีเชนนี้ใหถือวาพนจาก 
ตําแหนงนับตั้งแตวันลาออก 
                    (3) ผูวาราชการจังหวัดส่ังใหกรรมการบริหารพนจากตําแหนงตามมาตรา 92 



                    (4) สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติใหพนจากตําแหนงดวยคะแนนเสียง 
ไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยู 
                    (5) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนตําบลไดลงคะแนนเสียงให 
พนจากตําแหนงตามกฏหมายเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร 
ทองถิ่นพนจากตําแหนง 
                    ในกรณีที่สมาชิกภาพของกรรมการบริหารผูใดส้ินสุดลงตาม (4) ผูนั้นอาจ 
อุทธรณหรือโตแยงมติของสภาองคการบริหารสวนตําบลไปยังผูวาราชการจังหวัดไดภายใน 
สิบหาวันนับแตวันที่สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติ โดยระบุขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือ 
ขอกฎหมายประกอบดวย ใหผูวาราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว ในกรณีดังกลาว 
ยังไมตองดําเนินการเลือกกรรมการบริหารแทนตําแหนงที่วางจนกวาผูวาราชการจังหวัดจะไดมี 
คําวินิจฉัยแลว 
                    *[มาตรา 64 ทวิ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542] 
 
                    มาตรา 65  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสมาชิกสภาองคการ 
บริหารสวนตําบลและกรรมการบริหารเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
                                        สวนที่ 3 
              อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
                                     --------------- 
 
                    มาตรา 66  องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้ง 
ในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 
                    มาตรา 67  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที ่
ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี ้
                    (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
                    (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัด 
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
                    (3) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
                    (4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                    (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 



                    (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
                    (7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
                   *(8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ 
ทองถิ่น 
                   *(9) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ 
บุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร 
                    *[อนุ (8) ของมาตรา 67 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2542 และอนุ (9) เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542] 
 
                    มาตรา 68  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการ 
ในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี ้
                    (1) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
                    (2) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
                    (3) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
 
 
  
พระราชบัญญตัิสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (หนา 24/36)   
ไปที่หนา:     
         
                    (4) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
                    (5) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
                    (6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
                    (7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
                    (8) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
                    (9) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
                    (10) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 
                    (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย 
                   *(12) การทองเที่ยว 
                   *(13) การผังเมือง 
                    *[อนุ (12) (13) เพิ่มความโดยพระราชบัญญัตฯิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542] 



 
                    มาตรา 69  อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา 66 มาตรา 67 
และมาตรา 68 นั้น ไมเปนการตัดอํานาจหนาที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการหรือ 
หนวยงานของรัฐ ในอันที่จะดําเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชนของประชาชนในตําบล แตตองแจง
ใหองคการบริหารสวนตําบลทราบลวงหนาตามสมควร ในกรณีนี้หากองคการบริหาร 
สวนตําบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการดังกลาว ใหกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการ 
หรือหนวยงานของรัฐ นําความเห็นขององคการบริหารสวนตําบลไปประกอบการพิจารณาดําเนิน 
กิจการนั้นดวย 
 
                    มาตรา 70  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหองคการ 
บริหารสวนตําบลมีสิทธิไดรับทราบขอมูลและขาวสารจากทางราชการในเร่ืองที่เกี่ยวกับการดําเนิน 
กิจการของทางราชการในตําบล เวนแตขอมูลหรือขาวสารที่ทางราชการถอืวาเปนความลับ
เกี่ยวกับการรักษาความม่ันคงแหงชาต ิ
 
                    มาตรา 71  องคการบริหารสวนตําบลอาจออกขอบังคับตําบลเพื่อใชบังคับใน 
ตําบลไดเทาที่ไมขัดตอกฎหมายหรืออํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ในการนี้จะ 
กําหนดคาธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผูฝาฝนดวยก็ไดแตมิใหกําหนดโทษปรับ 
เกินหารอยบาท 
                    *รางขอบังคับตําบลจะเสนอไดก็แตโดยคณะกรรมการบริหาร หรือสมาชิกสภา 
องคการบริหารสวนตําบล หรือราษฎรในเขตองคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายเกี่ยวกับการ 
เขาชื่อใหสภาทองถิ่นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่น 
                    เม่ือสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายอําเภอใหความเห็นชอบรางขอบังคับ 
ตําบลตามวรรคหนึ่งแลว ใหประธานคณะกรรมการบริหารลงชื่อและประกาศเปนขอบังคับตําบล 
ตอไป 
                    ในกรณีที่นายอําเภอไมเห็นชอบดวยกับรางขอบังคับตําบลใด ใหสงคืนสภา 
องคการบริหารสวนตําบลภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายอําเภอไดรับรางขอบังคับตําบลดังกลาว 
เพื่อใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาทบทวนรางขอบังคับตําบลนั้นใหม แตถาเปนราง 
ขอบังคับตําบลที่กําหนดใหมีโทษปรับตามวรรคหนึ่ง เม่ือนายอําเภอไมเห็นชอบดวย ใหราง 
ขอบังคับตําบลนั้นเปนอันตกไป 
                    เม่ือสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาทบทวนรางขอบังคับตําบลตามวรรคส่ี 
แลว มีมติยืนยันตามรางขอบังคับตําบลเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน 



สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยู ใหประธานคณะกรรมการบริหารลงชื่อ 
และประกาศเปนขอบังคับตําบลไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจากนายอําเภอ แตถาสภาองคการ 
บริหารสวนตําบลไมยืนยันภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบังคับตําบลคืนจากนายอําเภอ 
หรือยืนยันดวยคะแนนเสียงนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ทั้งหมดเทาที่มีอยู ใหรางขอบังคับตําบลนั้นเปนอันตกไป 
                    *[วรรคสองของมาตรา 71 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2542] 
 
                    มาตรา 72  ใหองคการบริหารสวนตําบลมีพนกังานสวนตําบลและอาจจัดแบงการ 
บริหารงานออกเปน 
                    (1) สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
                    (2) สวนตาง ๆ ที่องคการบริหารสวนตําบลไดตั้งข้ึน 
                    ระเบียบพนักงานสวนตําบลใหตราข้ึนเปนพระราชกฤษฎีกา 
                    เพื่อประโยชนแกกิจการขององคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบล 
อาจขอใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ไปดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติกิจการขององคการบริหารสวน 
ตําบลเปนการชั่วคราวไดโดยไมขาดจากตนสังกัดเดิม  ทั้งนี้ ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจ 
อนุญาตไดตามความจําเปน และในกรณีที่เปนขาราชการซึ่งไมอยูในอํานาจของผูวาราชการ
จังหวัดใหกระทรวงมหาดไทยทําความตกลงกับหนวยงานตนสังกัดกอนแตงตั้ง 
 
                    มาตรา 73  องคการบริหารสวนตําบลอาจทํากิจการนอกเขตองคการบริหาร 
สวนตําบล หรือรวมกับสภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือ 
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอ่ืน เพื่อกระทํากิจการรวมกันได  ทั้งนี้ เม่ือไดรับความ 
ยินยอมจากสภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ และกิจการนั้นเปนกิจการที่จําเปนตองทําและเปนการ
เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยูในอํานาจหนาที่ของตน 
 
                                        สวนที่ 4 
          รายไดและรายจายขององคการบริหารสวนตําบล 
                                     --------------- 
 



                    มาตรา 74* ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย อากรการฆาสัตว 
และคาธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชนอ่ืนอันเกิดจากการฆาสัตว  ทั้งนี้ ในเขตองคการบริหารสวน 
ตําบลใด เม่ือไดมีการจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้นแลวใหเปนรายไดขององคการบริหาร 
สวนตําบลนั้น 
                    ในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินขององคการบริหารสวน 
ตําบลตามวรรคหนึ่ง ใหประธานกรรมการบริหารมีอํานาจและหนาทีเ่ชนเดียวกับอํานาจและหนาที ่
ของนายกเทศมนตรีตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่และกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินและใหคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจพิจารณาชี้ขาดคํารองขอให
พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินใหมในเขตองคการบริหารสวนตําบลนัน้ เวนแตจะมี
กฎหมายกําหนดไวเปนอยางอ่ืน  ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลอาจมอบอํานาจและหนาที่
ดังกลาวใหหนวยงานอ่ืนของรัฐดําเนินการแทนก็ได และใหหักคาใชจายไดตามที่กําหนดในมาตรา 
81 
                    *[มาตรา 74 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542] 
 
                    มาตรา 75  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือนที่จัดเก็บไดในจังหวัดใด 
ใหจัดสรรใหแกองคการบริหารสวนตําบลตามหลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติไวในกฎหมายวา
ดวย 
การนั้น 
 
                    มาตรา 76  องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจออกขอบังคับตําบลเพื่อเก็บภาษ ี
อากรและคาธรรมเนียมเพิ่มข้ึนไมเกินรอยละสิบของภาษีอากรและคาธรรมเนียมประเภทใด
ประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท ดังตอไปนี ้
                    (1) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากรซึ่งสถานประกอบการตั้งอยูในองคการ 
บริหารสวนตําบล 
                    (2) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุราซึ่งรานขายสุราตั้งอยู 
ในองคการบริหารสวนตําบล 
                    (3) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน 
ซึ่งสถานที่เลนการพนันอยูในองคการบริหารสวนตําบล 
                    การเสียภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทใหปดทิ้ง 
                    ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีอากรและคาธรรมเนียม 
ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 



 
                    มาตรา 77* รายไดจากคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล เงินอากร 
ประทานบัตร ใบอนุญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมายวาดวยการประมง คาภาคหลวงและ 
คาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม และคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม 
ประมวลกฎหมายที่ดินที่เก็บในองคการบริหารสวนตําบลใด ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 
สวนตําบลนั้น 
                    *[มาตรา 77 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542] 
 
                    มาตรา 78  คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแร และคาภาคหลวงปโตรเลียม 
ตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม  ทั้งนี้ ในองคการบริหารสวนตําบลใด เม่ือไดมีการจัดเก็บตาม 
กฎหมายวาดวยการนั้นแลว ใหจัดสรรใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้นตามหลักเกณฑและ 
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
                    มาตรา 79  เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติในองคการบริหารสวน 
ตําบลใด ใหแบงใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน 
กฎกระทรวง 
 
                    มาตรา 80  องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจออกขอบังคับตําบลเพื่อเก็บภาษ ี
มูลคาเพิ่ม โดยใหกําหนดเปนอัตราภาษีมูลคาเพิ่มเพิ่มข้ึนจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวล
รัษฎากร ดังตอไปนี ้
                    (1) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละศูนย ให 
องคการบริหารสวนตําบลเก็บในอัตรารอยละศูนย 
                    (2) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราอ่ืน ใหองคการ 
บริหารสวนตําบลเก็บหนึ่งในเกาของอัตราภาษีมูลคาเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร 
                    ภาษีมูลคาเพิ่มที่เก็บเพิ่มข้ึนตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวล 
รัษฎากร 
 
                    มาตรา 81  องคการบริหารสวนตําบลจะมอบใหกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหนาที ่
จัดเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมเพื่อองคการบริหารสวน 
ตําบลก็ได  ในกรณีเชนนี้เม่ือไดหักคาใชจายตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแลว ใหกระทรวง ทบวง 
กรมนั้นสงมอบใหแกองคการบริหารสวนตําบล 



 
                    มาตรา 82  องคการบริหารสวนตําบลอาจมีรายได ดังตอไปนี ้
                    (1) รายไดจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
                    (2) รายไดจากสาธารณูปโภคขององคการบริหารสวนตําบล 
                    (3) รายไดจากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชยขององคการบริหารสวนตําบล 
                    (4) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามที่จะมีกฎหมายกําหนดไว 
                    (5) เงินและทรัพยสินอ่ืนที่มีผูอุทิศให 
                    (6) รายไดอ่ืนตามที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให 
                    (7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
                    (8) รายไดอ่ืนตามที่จะมีกฎหมายกําหนดใหเปนขององคการบริหารสวนตําบล 
 
                    มาตรา 83  องคการบริหารสวนตําบลอาจกูเงินจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ 
หรือนิติบุคคลตาง ๆ ได เม่ือไดรับอนุญาตจากสภาองคการบริหารสวนตําบล 
                    การกูเงินตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
 
                    มาตรา 84  รายไดขององคการบริหารสวนตําบล ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษ ี
โดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 
 
                    มาตรา 85  องคการบริหารสวนตําบลอาจมีรายจาย ดังตอไปนี ้
                    (1) เงินเดือน 
                    (2) คาจาง 
                    (3) เงินคาตอบแทนอ่ืน ๆ 
                    (4) คาใชสอย 
                    (5) คาวัสด ุ
                    (6) คาครุภัณฑ 
                    (7) คาที่ดิน ส่ิงกอสราง และทรัพยสินอ่ืน ๆ 
                    (8) คาสาธารณูปโภค 
                    (9) เงินอุดหนุนหนวยงานอ่ืน 
                    (10) รายจายอ่ืนใดตามขอผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวง 
มหาดไทยกําหนดไว 
 



                    มาตรา 86  เงินคาตอบแทนประธานกรรมการบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร 
สวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรม 
การบริหารใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
 
                    มาตรา 87  งบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพิ่มเติมของ 
องคการบริหารสวนตําบลใหจัดทําเปนขอบังคับ  
และจะเสนอไดก็แตโดยคณะกรรมการบริหารตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
                    ถาในระหวางปงบประมาณใด รายจายซึ่งกําหนดไวในงบประมาณไมพอใชจาย 
ประจําปนั้น หรือมีความจําเปนตองตั้งรายจายข้ึนใหมระหวางปงบประมาณ ใหจัดทําขอบังคับ 
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
                    เม่ือสภาองคการบริหารสวนตําบลเห็นชอบดวยกับรางขอบังคับงบประมาณ 
รายจายประจําปหรือรางขอบังคับงบประมาณรายจายเพิ่มเติมแลวใหเสนอนายอําเภอเพื่อขอ
อนุมัติถานายอําเภอไมอนุมัติ ใหนายอําเภอสงคืนใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อพิจารณา
ทบทวนรางขอบังคับนั้นใหม ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบังคับดังกลาว 
                    ในกรณีที่สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติยืนยันตามรางขอบังคับงบประมาณ 
รายจายประจําปหรือรางขอบังคับงบประมาณรายจายเพิ่มเติมใหนายอําเภอสงรางขอบังคับ 
งบประมาณรายจายประจําป หรือรางขอบังคับงบประมาณรายจายเพิ่มเติมไปยังผูวาราชการ 
จังหวัดภายในกําหนดเวลาสิบหาวันนับแตวันที่สภาองคการบริหารสวนตําบลแจงมติยืนยัน 
ถาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปหรือราง 
ขอบังคับงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ใหผูวาราชการจังหวัดสงไปยังนายอําเภอเพื่อลงชื่อ 
อนุมัติ ถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นชอบดวยกับรางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําป 
 ีหรือรางขอบังคับงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ใหรางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําป 
 ีหรือรางขอบังคับงบประมาณรายจายเพิ่มเติมเปนอันตกไป 
                    ในการพิจารณารางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบังคับ 
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม สภาองคการบริหารสวนตําบลตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบังคับนั้น เม่ือพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวถาสภาองคการ 
บริหารสวนตําบลพิจารณาไมแลวเสร็จ ใหถือวาสภาองคการบริหารสวนตําบลใหความ 
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอและใหดําเนินการตามวรรคสามตอไป 
                    ถาขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปออกไมทันปใหม ใหใชขอบังคับ 
งบประมาณรายจายประจําปกอนนั้นไปพลางกอน 
 



                    มาตรา 88  ระเบียบวาดวยการคลัง การงบประมาณ การโอน การจัดการทรัพยสิน 
การซื้อ การจาง คาตอบแทน และคาจาง ใหเปนไปตามระเบยีบของกระทรวงมหาดไทย 
                    กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานอ่ืน ๆ ขององคการ 
บริหารสวนตําบลใหองคการบริหารสวนตําบลตองปฏิบัติดวยก็ได 
                    ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหคํานึงถึงความเปนอิสระ ความ 
คลองตัวและความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลดวย 
 
                    มาตรา 89  ใหนําบทบัญญัติมาตรา 37 มาใชบังคับกับการตรวจสอบการคลัง 
การบัญชี หรือการเงินอ่ืน ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลดวยโดยอนุโลม 
 
                                        สวนที่ 5 
                    การกํากับดูแลองคการบริหารสวนตําบล 
                                     --------------- 
 
                    มาตรา 90  ใหนายอําเภอมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ขององคการบริหาร 
สวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคบัของทางราชการ 
                    ในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ของนายอําเภอตามวรรคหนึ่ง ใหนายอําเภอ 
มีอํานาจเรียกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กรรมการบริหาร พนักงานสวนตําบล และ 
ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลมาชี้แจงหรือสอบสวน ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใด 
ๆจากองคการบริหารสวนตําบลมาตรวจสอบได 
 
                    มาตรา 91* เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
หรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม นายอําเภอจะรายงานเสนอความเห็นตอผูวาราชการ 
จังหวัดเพื่อยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลก็ได 
                    เม่ือมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอ่ืนตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ผูวา 
ราชการจังหวัดมีอํานาจยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลและใหแสดงเหตุผลไวในคําส่ังดวย 
                    เม่ือมีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือถือวามีการยุบสภาองคการบริหาร 
สวนตําบลตามพระราชบัญญัตินี้ ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลข้ึนใหม 
ภายในส่ีสิบหาวัน 
                    *[มาตรา 91 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542] 
 



                    มาตรา 92* หากปรากฏวาคณะกรรมการบริหารกระทําการฝาฝนตอความสงบ 
เรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจ 
หนาที่ ผูวาราชการจังหวัดอาจส่ังใหคณะกรรมการบริหารทั้งคณะหรือกรรมการบริหารบางคนพน 
จากตําแหนงไดตามคําเสนอแนะของนายอําเภอ ในกรณีนี้ใหสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ดําเนินการเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลข้ึนเปนกรรมการบริหารใหมภายในสิบหาวัน 
นับแตวันที่กรรมการบริหารพนจากตําแหนง 
                    *[วรรคสองของมาตรา 92 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542] 
 
                                        บทเฉพาะกาล 
                                         --------------- 
 
                    มาตรา 93  ใหถือวาบรรดากรรมการสภาตําบลผูทรงคุณวุฒิตามประกาศของ 
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอนวันที่พระราช 
บัญญัตินี้ใชบังคับ เฉพาะที่อยูในเขตตําบลตามพระราชบัญญัตินี้เปนสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับ 
เลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะพนจากตําแหนงตามวาระตามประกาศของคณะปฏิวัต ิ
ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 หรือพนจากตําแหนงตามมาตรา 12 ของพระราช 
บัญญัตินี ้
 
                    มาตรา 94  บรรดาบทกฎหมายใดที่อางถึงกรรมการสภาตําบลผูทรงคุณวุฒิให 
หมายถึงสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี ้
 
                    มาตรา 95  สภาตําบลตามประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 
ธันวาคม พ.ศ. 2515 ใด มีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกันสามป 
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเฉล่ียไมต่ํากวาปละหนึ่งแสนหาหม่ืนบาท 
ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี ้
ภายในเกาสิบวันนับแตวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
                    ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อสภาตําบลที่จะจัดตั้งเปนองคการบริหาร 
สวนตําบลตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
                    ในระหวางดําเนินการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่ง มิใหนํา 
มาตรา 6 มาใชบังคับแกตําบลดังกลาว และใหสภาตําบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 



ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปตามประกาศของคณะปฏิวัติดังกลาว
จนถึงวันที่มีการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลคร้ังแรก 
                    เม่ือจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่งแลว ใหโอนบรรดาสิทธิใน 
งบประมาณหรือเงินอุดหนุน ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี้ และเจาหนาที่ของสภาตําบลตาม 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ไปเปนขององคการบริหาร 
สวนตําบลที่จัดตัง้ข้ึนนั้น 
                    ในวาระเร่ิมแรกเปนเวลาส่ีปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมิใหนําความใน 
มาตรา 58 วรรคสอง มาใชบังคับกับองคการบริหารสวนตําบลที่จัดตั้งข้ึนตามวรรคหนึ่งหรือตาม 
พระราชบัญญัตินี้ และใหกํานันเปนประธานกรรมการบริหารโดยตําแหนง 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
       บัญญัติ บรรทัดฐาน 
       รองนายกรัฐมนตรี 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สภาตําบลซึง่จัดตั้งข้ึนตาม 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ไมมีฐานะเปนนิติบุคคล 
ทําใหการบริหารงานไมสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ขาดความคลองตัวในการ 
บริหารงาน สมควรปรับปรุงฐานะของสภาตําบลและการบริหารงานของสภาตําบลเสียใหม ให 
สามารถรองรับการกระจายอํานาจไปสูประชาชนไดมากยิ่งข้ึน รวมทั้งใหมีการยกฐานะสภาตําบล 
ซึ่งมีรายไดตามเกณฑที่กําหนดข้ึนเปนองคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนราชการสวนทองถิ่นได 
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 
-------------------------------------------------------------- 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 
หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติเกี่ยวกับ
คุณสมบัติในเร่ืองอายุของผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบล และของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ไม
สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538 สมควรแกไขเพิ่มเติม



บทบัญญัติในเร่ืองดังกลาวตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 ใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้
                    [รก.2538/48ก/1/28 พฤศจิกายน 2538] 
 
-------------------------------------------------------------- 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
บทเฉพาะกาล 
 
                    มาตรา 22  ในวาระเร่ิมแรกเปนเวลาส่ีปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
มิใหนําบทบัญญัติมาตรา 47 ทวิ (2) เฉพาะลักษณะตองหามตามมาตรา 9 (6) แหง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ มาใชบังคับกับผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล และถาผูดํารง 
ตําแหนงตามมาตรา 9 (6) ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ก็ใหพนจาก 
ตําแหนงตามมาตรา 9 (6) นับแตวันเลือกตั้ง 
 
                    มาตรา 23  บรรดาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและกรรมการบริหารซึ่ง 
ดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
                    ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่งวางลง 
ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ไมตองดําเนินการเลือกตั้งข้ึนแทนตําแหนงที่วางและใหสภาองคการ 
บริหารสวนตําบลประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู 
                    ในกรณีที่สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซึ่งวางลงตามวรรคสอง และเปน 
ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารดวย ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกสมาชิก 
สภาองคการบริหารสวนตําบลที่มีอยูเปนประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหาร แลวแต 
กรณี ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง 
                    ใหประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารซึ่งไดรับการเลือกข้ึนแทนนั้น 
ดํารงตําแหนงไดเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 
 
                    มาตรา 24  ในกรณีที่สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนสมาชิกโดย 



ตําแหนงพนจากสมาชิกภาพไปกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาสภาองคการบริหาร 
สวนตําบลประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู และบรรดากิจการที่สภาองคการบริหารสวนตําบล 
ดังกลาวไดกระทําไปในอํานาจหนาที่กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหมีผลใชบังคับได 
 
                    มาตรา 25  ในระหวางที่ไมมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ 
ผูบริหารทองถิ่น ใหนํากฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมาใชบังคับกับการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโดยอนุโลม  ทั้งนี้ ใหอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจงัหวัด 
ตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เปนอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ และ
ยกเวนไมตองเรียกเก็บเงินประกันการสมัคร 
                    การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา 45 ใหถือเขต 
หมูบานแตละหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลเปนเขตเลือกตั้ง 
                    ใบสมัครและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตาม 
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 
                    มาตรา 26  องคการบริหารสวนตําบลใดมีเหตุจะตองยุบและรวมกับองคการ 
บริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตามมาตรา 41 จัตวา แหงพระราช 
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตามมาตรา 41 จัตวา ดังกลาวใหแลวเสร็จ 
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
-------------------------------------------------------------- 
หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราช 
อาณาจักรไทยไดวางหลักการจัดองคกรปกครองทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการปกครองตนเอง 
ยิ่งข้ึนและใหสอดคลองกับเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น สมควรจัดระเบียบบริหาร 
ราชการทองถิ่นระบบองคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการ 
บริหารสวนตําบลใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว  จึงจําเปนตองตรา 
พระราชบัญญัตินี ้
                    [รก.2542/40ก/1/20 พฤษภาคม 2542] 
 
   
 



 


