พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
*********************
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗
เป็นปีที่ ๔๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารของตําบล
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขนึ้ ไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ เี้ รียกว่า “พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ธันวาคม พ.ศ.2๕๑๕
บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบญ
ั ญัตไิ ว้แล้วในพระราชบัญญัตนิ ี้ หรือซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินแี้ ทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาลและราชการ
ส่วนท้องถิน่ อื่นทีม่ ีกฎหมายจัดตัง้ ขึน้ แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเ้ ป็นหัวหน้าประจํากิง่ อําเภอด้วย
“ตําบล” หมายความว่า ตําบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ทอี่ ยู่ นอกเขต
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
และในกรณีที่ตําบลใดมีพื้นที่อยู่ทงั้ ในและนอกเขตหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้หมายความถึงเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น
“คณะผู้บริหาร” (ยกเลิก)
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินแี้ ละให้มี
อํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตนิ ี้
กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่มีผลเป็นการทั่วไปเมือ่ ได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
มาตรา 4 บทนิยาม”คณะผู้บริหาร” ยกเลิกโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546
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หมวด ๑
สภาตําบล
-----------มาตรา 6 ในตําบลหนึง่ ให้มีสภาตําบลหนึ่งมีอํานาจหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตินี้ ให้สภา
ตําบลมีฐานะเป็นนิตบิ ุคคล
ส่วนที่ ๑
สมาชิกสภาตําบล
-------------มาตรา ๗ สภาตําบลประกอบด้วยสมาชิกโดยตําแหน่งได้แก่ กํานัน ผู้ใหญ่บา้ นของทุก
หมู่บ้านในตําบล และแพทย์ประจําตําบล และสมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้านใน
ตําบลนั้นเป็นสมาชิกสภาตําบลหมูบ่ ้านละหนึ่งคน
มาตรา ๘ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซึง่ ได้รับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มี
ลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น
มาตรา ๙ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รับเลือกตัง้ ต้องมีคณ
ุ สมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมูบ่ ้านของตําบลที่
สมัครรับเลือกตัง้ เป็นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปีจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
(๒) ไม่เป็นผูม้ ีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาตําบลสมาชิกสภา
ท้องถิน่ คณะผู้บริหารท้องถิน่ หรือผู้บริหารท้องถิน่ รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุทมี่ ีส่วนได้เสียไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับ
สภาตําบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
(๓) มีคุณสมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้องห้ามประการอืน่ เช่นเดียวกับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตัง้
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผู้บริหารท้องถิ่น
มาตรา ๑๐ ให้นายอําเภอจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รับเลือกตั้งตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ําหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๑๑ สมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รบั เลือกตั้งมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสีป่ ี
นับแต่วันเลือกตัง้
ในกรณีที่สมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รบั เลือกตั้งดํารงตําแหน่งครบวาระแล้วแต่ยังมิได้มกี าร
เลือกตัง้ สมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รบั เลือกตั้งขึ้นใหม่ ให้สมาชิกสภาตําบลโดยตําแหน่งปฏิบัตหิ น้าทีไ่ ด้ต่อไป
มาตรา 8, มาตรา 9 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับ ที่ 5) พ.ศ.2546
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มาตรา ๑๒ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ สมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รบั เลือกตั้งพ้น
จาตําแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอําเภอ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าพ้นจากตําแหน่งนับ
แต่วันลาออก
(๓) มีการยุบสภาตําบล
(๔) เป็นผูม้ ีส่วนได้เสียไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับสภาตําบลที่ตนดํารงตําแหน่ง
หรือในกิจการที่กระทําให้แก่สภาตําบลนัน้
(๕) สภาตําบลมีมติให้พ้นจากตําแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึง่ ความ
เสื่อมเสียประโยชน์ของตําบล มติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิก
สภาตําบลทัง้ หมดเท่าที่มีอยู่
(๖) นายอําเภอสัง่ ให้พ้นจากตําแหน่ง เมื่อได้สอบสวนแล้วปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึง่ ตามมาตรา ๙ หรือมิได้อยู่ประจําในหมู่บา้ นที่ได้รับเลือกตั้งเป็น
เวลาติดต่อกันเกินหกเดือน หรือขาดการประชุมสภาตําบลติดต่อกันสามครัง้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๗) ผู้ว่าราชการจังหวัดสัง่ ให้พ้นจากตําแหน่ง เมื่อได้สอบสวนแล้วปรากฏว่าบกพร่องในทาง
ความประพฤติ
วรรคสอง(ยกเลิก)
มาตรา ๑๓ เมื่อตําแหน่งสมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รบั เลือกตั้งว่างลงเพราะครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง ให้มีการเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วนั ทีค่ รบวาระ
มาตรา ๑๔ เมื่อตําแหน่งสมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รบั เลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจาก
ครบวาระ ให้มีการเลือกตั้งแทนตําแหน่งทีว่ ่างภายในหกสิบวันนับแต่วนั ที่ตําแหน่งนัน้ ว่างลง เว้นแต่วาระ
การดํา รงตําแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึง่ ร้อยแปดสิบวันให้สภาตําบลประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่
สมาชิกสภาตําบลผูซ้ ึ่งได้รับเลือกตั้งแทนนัน้ ให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ
ผู้ซึ่งตนแทน
มาตรา ๑๕ เมื่อมีการยุบและรวมเขตหมูบ่ ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
ให้สมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รบั เลือกตั้งของหมู่บ้านเดิมทีถ่ ูกยุบหรือถูกรวมยังคงเป็นสมาชิกสภาตําบลซึ่ง
ได้รบั เลือกตั้งอยู่ต่อไปจนกว่าสมาชิกภาพจะสิน้ สุดลงตามมาตรา ๑๒

มาตรา 12(4) แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 และวรรคสอง
ยกเลิกโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับที่ 3 พ.ศ.2542
มาตรา 13 มาตรา 14 แก้ไขเพิม่ เติมโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546
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เมื่อมีการแยกพื้นที่บางส่วนของหมู่บ้านใดขึ้นเป็นหมู่บา้ นใหม่ ให้สมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รบั
เลือกตัง้ ของหมู่บ้านเดิมยังคงเป็นสมาชิกสภาตําบลซึง่ ได้รับเลือกตั้งอยู่ต่อไป โดยให้สมาชิกสภาตําบลทีม่ ี
ภูมิลําเนาอยู่ในหมูบ่ ้านใด ให้เป็นสมาชิกสภาตําบลของหมู่บ้านนัน้ จนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตาม
มาตรา ๑๒ และให้นายอําเภอจัดให้มีการเลือกตัง้ สมาชิกสภาตําบลซึง่ ได้รับเลือกตั้งให้ครบตามจํานวนที่
กฎหมายกําหนดทัง้ หมูบ่ ้านเดิมและหมู่บ้านที่จดั ตัง้ ขึ้นใหม่เพื่อเป็นสมาชิกสภาตําบลที่หมู่บา้ นนั้นตั้งอยู่
ในเขตภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันทีป่ ระกาศตั้งหมู่บา้ นใหม่ เว้นแต่วาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึง
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน
วรรคสาม(ยกเลิก)
มาตรา ๑๖ สภาตําบลมีกํานันเป็นประธานสภาตําบล และมีรองประธานสภาตําบลคนหนึ่ง
ซึ่งนายอําเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาตําบลตามมติของสภาตําบล
รองประธานสภาตําบลมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่
รองประธานสภาตําบลพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งตามวรรคสอง เมื่อ
(๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอําเภอ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าพ้นจากตําแหน่งนับ
แต่วันลาออก
(๒) พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาตําบลตามมาตรา ๑๒
มาตรา ๑๗ ประธานสภาตําบลเป็นผู้เรียกประชุมสภาตําบล และมีหน้าที่ดําเนินการประชุม
ให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
รองประธานสภาตําบลมีหน้าที่กระทํากิจการแทนประธานสภาตําบลเมื่อประธานสภาตําบล
ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือตามที่ประธานสภาตําบลมอบหมาย
เมื่อประธานสภาตําบลและรองประธานสภาตําบลไม่อยู่ในที่ประชุมให้สมาชิกสภาตําบล
ที่มาประชุมเลือกกันเองเป็นประธานในการประชุมคราวนั้น
มาตรา ๑๘ ให้มีการประชุมสภาตําบลไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้ง การประชุมต้องมีสมาชิก
สภาตําบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาตําบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์
ประชุม
การลงมติ ข องที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมาก
เว้ น แต่ ที่ มี บั ญ ญั ติ ไ ว้ เ ป็ น อย่ า งอื่ น ใน
พระราชบัญญัตินี้
สมาชิกสภาตําบลคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๙ สภาตําบลมีเลขานุการสภาตําบลคนหนึ่งซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการที่ปฏิบัติงาน
ในตําบลนั้นหรือจากบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘
มาตรา 15 วรรคสาม ยกเลิกโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546
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ให้นายอําเภอเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาตําบลตามมติของสภาตําบล
มาตรา ๒๐ เลขานุการสภาตําบลมีหน้าที่รบั ผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุมและ
งานอืน่ ใดตามที่สภาตําบลมอบหมาย
มาตรา ๒๑ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้สมาชิกสภาตําบลและเลขานุการ
สภาตําบลเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

ส่วนที่ ๒
อํานาจหน้าที่ของสภาตําบล
----------------------มาตรา ๒๒ สภาตําบลมีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลตามแผนงานโครงการและ
งบประมาณของสภาตําบล เสนอแนะส่วนราชการในการบริหารราชการและพัฒนาตําบลปฏิบตั ิหน้าที่
ของคณะกรรมการตําบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
และหน้าที่อื่นตามทีก่ ฎหมาย
กําหนด
มาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย สภาตําบลอาจดําเนินกิจการภายในตําบล ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มนี ้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(๒) จัดให้มแี ละบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
(๓) จัดให้มแี ละรักษาทางระบายน้ํา และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา
ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๔) คุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๕) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
มาตรา ๒๔ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจําตําบลซึง่ ปฏิบัตหิ น้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ต้องไม่เป็นผู้มีสว่ นได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับสภาตําบลทีต่ นดํารงตําแหน่งหรือใน
กิจการทีก่ ระทําให้แก่สภาตําบลนัน้
ในกรณีที่กาํ นัน ผู้ใหญ่บา้ น หรือแพทย์ประจําตําบลกระทําการฝ่าฝืนตามที่บญ
ั ญัติในวรรค
หนึ่ง
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวออกจากตําแหน่งกํานันผู้ใหญ่บา้ นหรือแพทย์ประจํา
ตําบล แล้วแต่กรณี โดยให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากตําแหน่งเพราะบกพร่องในทางความประพฤติหรือ
ความสามารถไม่เหมาะสมกับตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
มาตรา ๒๕ ในการปฏิบัติหน้าทีข่ องกํานันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ
ปกครองท้องที่ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการใดที่กําหนดไว้แล้วในแผนพัฒนาตําบล ให้กํานันและผู้ใหญ่บ้าน
ดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาตําบล
มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิม่ เติมโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับที่ 3 พ.ศ.2542
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มาตรา ๒๖ ในการจัดทําโครงการหรือแผนงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานใด ในพื้นที่
ตําบลใด ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานนัน้ คํานึงถึงแผนพัฒนาตําบลนั้นด้วย
มาตรา ๒๗ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของสภาตําบล ให้ประธานสภาตําบลเป็นผู้รบั ผิดชอบดําเนิน
กิจการตามมติของสภาตําบล แต่สภาตําบลอาจมอบหมายให้สมาชิกสภาตําบลผูอ้ ื่นดําเนินกิจการแทน
เฉพาะกรณีได้
ในการทํานิติกรรมของสภาตําบล ให้ประธานสภาตําบล เลขานุการสภาตําบลและสมาชิก
สภาตําบลอีกหนึ่งคนร่วมกันมีอํานาจกระทําการแทนสภาตําบล ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๒๘ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้วา่ ราชการจังหวัด สภาตําบลอาจทํากิจการนอก
เขตสภาตําบล หรือร่วมกับสภาตําบล องค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอืน่ เพื่อทํากิจการร่วมกันได้เมื่อได้รบั ความยินยอมจากสภาตําบล องค์การ
บริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและ
กิจการนั้นเป็นกิจการที่จําเป็นต้องทําและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอํานาจหน้าทีข่ องตน

ส่วนที่ ๓
รายได้และรายจ่ายของสภาตําบล
มาตรา ๒๙ สภาตําบลมีรายได้ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดสรรให้ตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อื่น
อันเกิดจากการฆ่าสัตว์ที่จดั เก็บได้ในตําบลนั้น
(๒) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามที่จะมีกฎหมายกําหนดไว้ที่จัดเก็บได้ใน
ตําบลนั้น
(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันที่เก็บเพิ่มขึ้นตาม
ข้อบัญญัติจังหวัดในเขตตําบลนั้น
(๔) ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่องค์การบริการส่วนจังหวัดได้รบั จัดสรร
(๕) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร
(๖) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร
มาตรา ๓๐ ทุกปีงบประมาณให้รัฐบาลจัดสรรเงินให้แก่สภาตําบลเป็นเงินอุดหนุน
มาตรา ๓๑ สภาตําบลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) รายได้จากทรัพย์สนิ ของสภาตําบล
(๒) รายได้จากสาธารณูปโภคของสภาตําบล
(๓) เงินและทรัพย์สินอื่นทีม่ ผี ู้อุทิศให้
(๔) เงินอุดหนุนและรายได้อนื่ ตามที่รฐั บาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้
(๕) รายได้อื่นตามที่จะมีกฎหมายกําหนดให้เป็นของสภาตําบล
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มาตรา ๓๒ รายได้ของสภาตําบล ให้ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งเสียภาษี โดยตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา ตามประมวลรัษฎากร และไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๓๓ สภาตําบลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้
(๑) เงินเดือน
(๒) ค่าจ้าง
(๓) เงินค่าตอบแทนอืน่ ๆ
(๔) ค่าใช้สอย
(๕) ค่าวัสดุ
(๖) ค่าครุภัณฑ์
(๗) ค่าที่ดนิ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอืน่ ๆ
(๘) ค่าสาธารณูปโภค
(๙) เงินอุดหนุนหน่วยงานอืน่
(๑๐) รายจ่ายอืน่ ใดตามข้อผูกพัน หรือตามทีม่ ีกฎหมายหรือระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้
มาตรา ๓๔ เงินค่าตอบแทนประธานสภาตําบล รองประธานสภาตําบลสมาชิกสภาตําบล
และเลขานุการสภาตําบล ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๓๕ งบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของสภาตําบลให้
จัดทําเป็นข้อบังคับตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใด รายจ่ายซึง่ กําหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่ายประจําปีนนั้
หรือมีความจําเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณให้จัดทําข้อบังคับงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม
เมื่อสภาตําบลจัดทําร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือร่างข้อบังคับงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมเสร็จแล้ว ให้เสนอนายอําเภอเพื่ออนุมตั ิ
ถ้าข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปีออกไม่ทนั ปีใหม่ ให้ใช้ข้อบังคับงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีก่อนนั้นไปพลางก่อน
มาตรา ๓๖ ให้กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบว่าด้วยการคลัง การงบประมาณการรักษา
ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจัดหาพัสดุและการจ้างเหมา
กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานอืน่ ๆ ของสภาตําบลให้สภา
ตําบลต้องปฏิบัตดิ ว้ ยก็ได้
ในการออกระเบียบตามวรรคหนึง่ และวรรคสอง ให้คํานึงถึงลักษณะของพื้นที่จํานวนประ
ชาร รายได้ ความคล่องตัว และความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของสภาตําบลด้วย
มาตรา ๓๗ ให้กระทรวงมหาดไทยจัดให้มกี ารตรวจสอบการคลัง การบัญชีหรือการเงินอืน่
ๆ ของสภาตําบล
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ส่วนที่ ๔
การกํากับดูแลสภาตําบล
------------------------มาตรา ๓๘ นายอําเภอมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของสภาตําบลให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
ในกรณีที่ปรากฏว่าการดําเนินการของสภาตําบลเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อหรืออาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ นายอําเภอมี
อํานาจยับยัง้ การดําเนินการดังกล่าวไว้เป็นการชัว่ คราวได้และรายงานไปยังผูว้ ่าราชการจังหวัดเพื่อ
วินิจฉัย
ในกรณีที่ผวู้ ่าราชการจังหวัดเห็นว่าการดําเนินการของสภาตําบลไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อ
หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมีอํานาจสัง่ การให้สภาตําบลระงับการดําเนินการดังกล่าว
ในกรณีที่ผวู้ ่าราชการจังหวัดเห็นว่าการดําเนินการของสภาตําบลเป็นไปโดยชอบแล้ว ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเพิกถอนการยับยั้งของนายอําเภอ แต่ถ้านายอําเภอไม่รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีย่ ับยั้ง หรือผู้วา่ ราชการจังหวัดไม่วนิ ิจฉัยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
เรื่อง ให้การยับยั้งของนายอําเภอและอํานาจสั่งการของผูว้ ่าราชการจังหวัดเป็นอันสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่
ครบกําหนดเวลาดังกล่าว
มาตรา ๓๙ หากปรากฏว่าสภาตําบลกระทําการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพ
ของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบตั ิตามหรือปฏิบัตกิ ารไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าที่ผวู้ ่าราชการจังหวัดอาจ
สั่งยุบสภาตําบลได้ตามคําเสนอแนะของนายอําเภอ และเมื่อผูว้ ่าราชการจังหวัดสัง่ ยุบสภาตําบลแล้วให้
สภาตําบลยังคงประกอบด้วยสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหน่งทัง้ หมดจนกว่าจะมีการเลือกตัง้ สมาชิกสภา
ตําบลซึ่งได้รับเลือกตัง้ ใหม่
ในกรณีที่การยุบสภาตําบลตามวรรคหนึง่ เป็นผลจากการกระทําของกํานันผู้ใหญ่บ้าน หรือ
แพทย์ประจําตําบล ซึ่งเป็นสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหน่ง หรือบุคคลดังกล่าวได้รว่ มกระทําการด้วย ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้บคุ คลดังกล่าวออกจากตําแหน่งกํานัน
ผู้ใหญ่บ้านหรือแพทย์ประจําตําบล
แล้วแต่กรณี
โดยให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากตําแหน่งเพราะบกพร่องในทางความประพฤติหรือ
ความสามารถไม่เหมาะสมกับตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และถ้าสมาชิกสภา
ตําบลโดยตําแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงกึง่ หนึ่งของสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหน่งทั้งหมด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งบุคคลตามจํานวนที่เห็นสมควรเข้าร่วมปฏิบตั ิหน้าที่กับสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหน่งที่เหลืออยู่
จนกว่าจะมีการเลือกตั้งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจําตําบลและสมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รับเลือกตัง้
ใหม่
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หมวด ๒
องค์การบริหารส่วนตําบล
------------------มาตรา ๔๐ สภาตําบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ลว่ งมาติดต่อกัน
สามปีเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท หรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยในวรรคสองอาจจัดตัง้ เป็น
องค์การบริหารส่วนตําบลได้ โดยทําเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ในประกาศนั้นให้ระบุชื่อและเขตขององค์การบริหารส่วนตําบลไว้ดว้ ย
การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์รายได้เฉลี่ยของสภาตําบลตามวรรคหนึ่งให้ทาํ เป็นประกาศของ
กระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๑ สภาตําบลที่ได้จดั ตัง้ เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลตามมาตรา ๔๐ให้พ้นจาก
สภาพแห่งสภาตําบลนับแต่วันทีไ่ ด้ประกาศจัดตัง้ ขึน้ เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นต้นไป
บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าทีข่ องสภาตําบลตาม
วรรคหนึ่ง ให้โอนไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตําบล
มาตรา ๔๑ ทวิ สภาตําบลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลอาจรวมกับองค์การบริหารส่วน
ตําบลทีม่ ีเขตติดต่อกันภายในเขตอําเภอเดียวกันได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตําบลนัน้ โดยให้
นํามาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๑ ตรี สภาตําบลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลอาจรวมกับหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นอืน่ ที่มเี ขตติดต่อกันภายในเขตอําเภอเดียวกันได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขต
ตําบลนั้น โดยทําเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย และให้กําหนดเขตใหม่ของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทยด้วย
ให้นํามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสามมาใช้บงั คับกับการรวมตามวรรค
หนึ่ง โดยอนุโลม
มาตรา ๔๑ จัตวา ให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินการประกาศยุบสภาตําบลทัง้ หมดและ
องค์การบริหารส่วนตําบลใดที่มีจํานวนประชากรไม่ถึงสองพันคน โดยให้รวมพื้นที่เข้ากับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลอืน่ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอําเภอเดียวกันภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันทีม่ ีเหตุดงั กล่าว
การรวมกับองค์การบริหารส่วนตําบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ใดตามวรรค
หนึ่ง ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตําบลนั้น
การสํารวจเจตนารมณ์ของประชาชนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด
องค์การบริหารส่วนตําบลใดมีจํานวนประชากรไม่ถึงสองพันคนแต่มีสภาพพื้นที่เป็นเกาะ
หรือโดยสภาพทางภูมศิ าสตร์ไม่สามารถติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลหรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน่ ที่จะไปรวมได้โดยสะดวก กระทรวงมหาดไทยจะไม่ดําเนินการตามวรรคหนึ่งกับองค์การ
บริหารส่วนตําบลนั้นก็ได้
มาตรา 41 ทวิ เพิ่มเติมโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับที่ 3 พ.ศ.2542
มาตรา 41 ตรี วรรคหนึ่งและ มาตรา 41 จัตวา แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล ฉบับ ที่ 5 พ.ศ.2546
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ให้นํามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับการยุบและรวม
ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
มาตรา ๔๑ เบญจ สภาตําบลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลอาจแยกพื้นที่บางส่วนไปรวม
กับองค์การบริหารส่วนตําบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ อื่น หรือรับพื้นที่บางส่วนของสภา
ตําบลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ อืน่ มารวมด้วยได้ โดยทํา
เป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย และให้กําหนดเขตใหม่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ไว้
ในประกาศกระทรวงมหาดไทยด้วย
การสํารวจเจตนารมณ์เกี่ยวกับการรวม ยุบรวม รับรวม และแยกพื้นที่ในเขตสภาตําบลหรือ
องค์การบริหารส่วนตําบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
การโอนงบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง หนี้ เจ้าหน้าที่ของสภาตําบล หรือพนักงาน
ส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้สภาตําบลหรือหน่วยการบริหารราชกาส่วน
ท้องถิน่ ผู้โอนและผู้รับโอนตกลงกัน ในกรณีทตี่ กลงกันไม่ได้ให้เป็นไปตามที่ผู้วา่ ราชการจังหวัดประกาศ
กําหนด
มาตรา ๔๑ ฉ ในกรณีทมี่ ีการดําเนินการตามมาตรา ๔๑ ทวิ มาตรา ๔๑ ตรีมาตรา ๔๑
จัตวา หรือมาตรา ๔๑ เบญจ และเป็นเหตุให้ต้องเพิ่มจํานวนสมาชิกสภาของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน่ ให้ดําเนินการเลือกตั้งเพื่อให้มีสมาชิกครบจํานวนตามที่กฎหมายกําหนด และให้ผู้ได้รบั เลือก
ตั้งอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของสมาชิกอื่นในหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ นัน้ เว้นแต่
วาระการดํารงตําแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถงึ หนึ่งร้อยแปดสิบวันให้สมาชิกของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิน่ นัน้ ประกอบด้วยสมาชิกเท่าทีม่ ีอยู่
มาตรา ๔๒ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการเทศบาล อาจจัดตั้งองค์การบริหารส่วน
ตําบลขึ้นเป็นเทศบาลได้โดยทําเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย
องค์การบริหารส่วนตําบลทีไ่ ด้จดั ตัง้ เป็นเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้พ้นจากสภาพแห่ง
องค์การบริหารส่วนตําบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสิ้นสุดลง และ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตํา แหน่งนับแต่วันทีไ่ ด้มปี ระกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตัง้ ขึน้
เป็นเทศบาลเป็นต้นไป
บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตามวรรคหนึง่ ให้โอนไปเป็นของเทศบาลที่จดั ตั้งขึน้ นัน้
บรรดาข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่กอ่ นแล้วให้ยงั คงใช้
บังคับได้ต่อไปเป็นการชัว่ คราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนัน้ ขึน้ ใหม่
มาตรา ๔๓ องค์การบริหารส่วนตําบลมีฐานะเป็นนิตบิ ุคคลและเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิน่
มาตรา ๔๔ องค์การบริหารส่วนตําบลประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มาตรา 41 เบญจ มาตรา 41 ฉ มาตรา 42 และมาตรา 44 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล ฉบับ ที่ 5 พ.ศ.2546
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ส่วนที่ ๑
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
มาตรา ๔๕ สภาองค์การบริหารส่วนตําบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลจํานวนหมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึน้ โดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลนั้น
ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตําบลใดมีเพียงหนึง่ หมู่บ้านให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนหกคน และในกรณีที่เขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลใดมีเพียงสองหมูบ่ ้านให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลนัน้ ประกอบด้วยสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนหมู่บ้านละสามคน
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีกําหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
มาตรา 46 สภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
( 1 ) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
กิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล
( 2 ) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตําบล ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี และร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
( 3 ) ควบคุมการปฏิบตั ิงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เป็นไปตามกฏหมาย
นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
มาตรา ๔๗ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผู้บริหารท้องถิ่น
ให้นําบทบัญญัตมิ าตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับกับการเลือกตัง้ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลโดยอนุโลม
มาตรา ๔๗ ทวิ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมูบ่ ้านของตําบลที่
สมัครรับเลือกตัง้ เป็นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปีจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
(๒) ไม่เป็นผูม้ ีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาตําบลสมาชิกสภา
ท้องถิน่ คณะผู้บริหารท้องถิน่ หรือผู้บริหารท้องถิน่ รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุทมี่ ีส่วนได้เสียไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับ
สภาตําบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
(๓)
มีคุณสมบัตแิ ละไม่มีลักษณะต้องห้ามประการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผู้บริหารท้องถิน่
มาตรา 45 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับที่ 3 พ.ศ.2542
มาตรา 46 และมาตรา 47 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับ ที่ 5 พ.ศ.2546
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มาตรา ๔๗ ตรี สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสิ้นสุดลงเมือ่
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือมีการยุบสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยืน่ หนังสือลาออกต่อนายอําเภอ
(๔) ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
(๕) มิได้อยูป่ ระจําในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน
(๖) เป็นผู้มีสว่ นได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาทีอ่ งค์การบริหารส่วนตําบล
นั้นเป็นคู่สญ
ั ญาหรือในกิจการที่กระทําให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลนั้นหรือที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลนั้นจะกระทํา
(๗) ขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๗ ทวิ
(๘) สภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติ
ในทางที่จะนํามาซึง่ ความเสือ่ มเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนตําบลหรือกระทํา
การอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทัง้ หมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อ
เสนอให้สภาองค์การบริการส่วนตําบลพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่
ของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทั้งหมดเท่าทีม่ ีอยู่ ทั้งนี้ ถ้าสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลผูน้ ั้นมิได้อุทธรณ์หรือโต้แย้งมติของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลภายในกําหนดเวลาอุทธรณ์
หรือโต้แย้งให้สมาชิกสภาพสิ้นสุดลงนับแต่วนั ที่ครบระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่าว
ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม(๘) ผู้นั้น
อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งมติของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไปยังนายอําเภอได้ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่รบั ทราบมติของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล โดยระบุข้ออุทธรณ์หรือข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือ
ข้อกฎหมายประกอบด้วย และให้นายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัยให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รบั คําอุทธรณ์หรือโต้แย้ง คําวินิจฉัยของนายอําเภอให้เป็นที่สดุ
(๙) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตัง้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลใดมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง
เห็นว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลผู้ใดไม่
สมควรดํารงตําแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิสภาท้องถิน่ หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น
เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลผู้ใดสิน้ สุดลง
ตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ให้นายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของนายอําเภอให้เป็น
ที่สุด
ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสิน้ สุดลงตาม (๙)พร้อมกัน
ทั้งหมด ให้ถือว่าเป็นการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
มาตรา 47 ตรี แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับ ที่ 5 พ.ศ.2546
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มาตรา ๔๘ สภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่งซึง่
เลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ให้นายอําเภอแต่งตั้งประธานและรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
มาตรา ๔๙ ประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดํารงตําแหน่งจน
ครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
มาตรา ๕๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๔๙ ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่งเมือ่
(๑) ลาออก โดยยืน่ หนังสือลาออกต่อนายอําเภอ
(๒) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดสัง่ ให้พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๙๒
ผู้ซึ่งผูว้ ่าราชการจังหวัดสัง่ ให้พ้นจากตําแหน่งตาม (๓) จะดํารงตําแหน่งประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลอีกไม่ได้ตลอดอายุของสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลนัน้
มาตรา ๕๑ เมื่อตําแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลว่างลง
เพราะเหตุอนื่ ใดนอกจากครบวาระ
ให้มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลแทนตําแหน่งทีว่ ่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีต่ ําแหน่งนัน้ ว่างลงและให้ผู้ซงึ่ ได้รับเลือกแทนนั้นอยู่
ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องผูซ้ ึ่งตนแทน
มาตรา ๕๒ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าทีด่ ําเนินการประชุมและดําเนิน
กิจการอืน่ ให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ชว่ ยประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลปฎิบัตกิ ารตามหน้าที่ และกระทํากิจการตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย
ในกรณีที่ไม่มปี ระธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลไม่อยูห่ รือไม่สามารถปฎิบัตหิ น้าทีไ่ ด้หรือไม่ปฎิบตั ิหน้าที่ ให้รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลปฏิบัตหิ น้าที่แทน
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลครัง้ ใด ถ้าไม่มีผู้ปฏิบตั ิหน้าทีป่ ระธานในที่
ประชุม
ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลที่มาประชุมเลือกกันเองเพื่อทําหน้าที่ประธานในที่
ประชุมสําหรับการประชุมในครัง้ นัน้

มาตรา 49 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับ ที่ 4 พ.ศ.2546
มาตรา 50 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับ ที่ 5 พ.ศ.2546
มาตรา ๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖

14

ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลครัง้ ใด ถ้าผู้ทําหน้าที่ประธานในทีป่ ระชุมสั่ง
ปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระการประชุม แต่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลอยู่ในที่ประชุม
ครบองค์ประชุมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ ของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเท่าที่มีอยู่ในที่ประชุมเสนอให้เปิดประชุม ให้ดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมนั้นต่อไปจนกว่าจะหมดระเบียบวาระการประชุมหรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจะ
ได้มมี ติให้ปิดประชุม และให้นําความในวรรคสามและวรรคสี่มาใช้บังคับกับกรณีดังกล่าว
มาตรา ๕๓ ในปีหนึง่ ให้มสี มัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลจะกําหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลกําหนด
นายอําเภอต้องกําหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล
กรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครัง้ แรกได้ตามกําหนดเวลา
ในวรรคสอง หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลได้ นายอําเภออาจ
เสนอผู้วา่ ราชการจังหวัดให้มีคําสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึง่ ๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถา้ จะขยายเวลาออกไปอีก
จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอําเภอ
มาตรา ๕๔ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลตามสมัยประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม
ในกรณีที่ยังไม่มปี ระธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย ให้นายอําเภอเป็นผู้เรียกประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม
มาตรา ๕๕ นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทัง้ หมดเท่าที่มีอยู่ อาจทําคําร้องยืน่ ต่อนายอําเภอขอเปิดประชุมวิสามัญ ถ้าเห็นสมควรให้
นายอําเภอเรียกประชุมวิสามัญได้
สมัยประชุมวิสามัญให้กําหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับ
อนุญาตจากนายอําเภอ

มาตรา ๕๒ วรรคห้า และมาตรา 53 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา 55 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทัง้ หมดเท่าที่มี
อยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้นําบทบัญญัตติ ามมาตรา ๑๘ วรรคสองและวรรคสามมาใช้บงั คับกับการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๕๖/๑ ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลมีสิทธิตั้งกระทูถ้ ามนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในเรื่อง
ใดอันเกี่ยวกับงานในหน้าทีไ่ ด้
มาตรา ๕๗ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหรือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล โดยมีหน้าที่
รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมและงานอืน่ ใดตามทีป่ ระธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
มอบหมาย ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่งเมื่อครบอายุของสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล หรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมี
มติให้พ้นจากตําแหน่ง
ส่วนที่ ๒
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
----------------------มาตรา ๕๘ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคนหนึ่งซึ่งมา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิน่
มาตรา ๕๘/๑ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครับเลือกตัง้ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิน่ และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนีด้ ้วย
(๑) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบปีบริบรู ณ์ในวันเลือกตั้ง
(๒) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิก
สภาตําบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิน่ หรือสมาชิกรัฐสภา
(๓) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาตําบลสมาชิกสภา
ท้องถิน่ คณะผู้บริหารท้องถิน่ หรือผู้บริหารท้องถิน่ รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือเลขานุการหรือที่ปรึกษาของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถงึ ห้าปีนบั ถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
มาตรา ๕6/1 มาตรา 57 มาตรา 58 และมาตรา 58/1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๕๘/๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดํารงตําแหน่งนับตัง้ แต่วนั เลือกตัง้ และ
มีระยะการดํารงตําแหน่งคราวละสีป่ ีนับแต่วนั เลือกตั้ง
มาตรา ๕๘/๓ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตามทีน่ ายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายได้ไม่เกินสองคน
และอาจแต่งตั้ง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคนหนึง่ ซึง่ มิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้
มาตรา ๕๘/๔ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มลี ักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑
มาตรา 58/5 ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแถลง
นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล โดยไม่มกี ารลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ประกาศผล
การเลือกตัง้ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
กรณีที่ไม่มีผดู้ ํารงตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบลถูกยุบตามมาตรา ๕๓ หากมีกรณีที่สําคัญ
และจําเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สําคัญของราชการหรือราษฎร นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลจะดําเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จําเป็นก็ได้เมื่อได้มีการเลือกประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลแล้ว ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแถลงนโยบายโดยไม่มกี ารลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่มกี ารเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้กระทําโดยเปิดเผย
โดยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลต้องจัดทํานโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุกคนทีม่ าประชุมด้วย
หากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลได้ ให้นายอําเภอแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจัดทํานโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้นําวิธีการแจ้งคําสัง่ ทางปกครองเป็นหนังสือ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่านายก
องค์การบริหารส่วนตําบลได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแล้ว
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบตั ิงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นประจําทุกปี
คําแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลด้วย
มาตรา 58/3 มาตรา 58/4 มาตรา 58/5 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔6
มาตรา 58/2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
๒๕52
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มาตรา ๕๘/๖ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือ
ผู้ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย มีสิทธิเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและมี
สิทธิแถลงข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
มาตรา ๕๘/๗ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทัง้ หมดเท่าที่มีอยู่ มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปราย
ทั่วไปในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแถลงข้อเท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลโดยไม่มีการลงมติ
ญัตติตามวรรคหนึง่ ให้ยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดวันสําหรับการอภิปรายทั่วไปซึ่งต้องไม่เร็วกว่าห้าวันและไม่ชา้ กว่าสิบ
ห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รบั ญัตติ แล้วแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทราบ
การขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะทําได้ครัง้ เดียวในสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง
มาตรา ๕๙ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายโดยไม่ขดั ต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมตั ิเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล
(๔) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
(๖) ปฏิบัตหิ น้าทีอ่ ื่นตามทีบ่ ญ
ั ญัติไว้ในพระราชบัญญัตินแี้ ละกฎหมายอืน่
มาตรา ๖๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตําบลและ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
อํานาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบตั ิราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ให้
เป็นไปตามทีน่ ายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย
ในกรณีทนี่ ายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม่อาจปฏิบัตหิ น้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลตามลําดับที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตัง้ ไว้เป็นผู้รกั ษาราชการแทน ถ้าไม่มี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
เป็นผูร้ ักษาราชการแทน
ในกรณีที่มกี ฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําสัง่ ใด แต่งตัง้ ให้นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นกรรมการหรือให้มอี ํานาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนทําหน้าที่
กรรมการหรือมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในระหว่างรักษาราชการแทน
ด้วย
มาตรา 58/6 มาตรา 58/7 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔6
มาตรา 59 มาตรา 60 แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔6
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อํานาจในการสัง่ การอนุญาต การอนุมตั ิ หรือการปฏิบตั ิราชการทีน่ ายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลจะพึงปฏิบตั ิหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัตหิ รือคําสั่งใด หรือ
มติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติหรือคําสั่งนัน้ หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนัน้ ไม่ได้กาํ หนดในเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอื่น นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลอาจมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ปฏิบัตริ าชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหรือรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลปฏิบัตริ าชการแทน ให้ทําเป็นคําสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ
การปฏิบตั ิราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตามวรรคห้า ต้องกระทําภายใต้
การกํากับดูแลและกรอบนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดไว้
มาตรา ๖๐/๑ ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคนหนึง่ เป็นผูบ้ ังคับบัญชาพนักงานส่วน
ตําบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจําขององค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอํานาจหน้าที่อนื่
ตามทีม่ ีกฎหมายกําหนดหรือตามทีน่ ายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย
มาตรา ๖๑ (ยกเลิก)
มาตรา ๖๒ (ยกเลิก)
มาตรา ๖๓ (ยกเลิก)
มาตรา ๖๔ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยืน่ หนังสือลาออกต่อนายอําเภอ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑
(๕) กระทําการฝ่าฝืนมาตรา ๖๔/๒
(๖) ผู้ว่าราชการจังหวัดสัง่ ให้พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคห้า หรือมาตรา ๙๒
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้จําคุก
(๘) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตัง้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม่สมควรดํารง
ตําแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหาร
ท้องถิน่
เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสิ้งสุดลงตาม(๔) หรือ (๕)
ให้นายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของนายอําเภอให้เป็นที่สดุ
ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบัติ
หน้าทีข่ องนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเท่าที่จําเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการ
เลือกตัง้ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มาตรา 60/1 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔6
มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕๔2
มาตรา 64 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔6
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มาตรา ๖๔/๑ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่ง
(๒) นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีคาํ สั่งให้พ้นจากตําแหน่ง
(๓) ตาย
(๔) ลาออก โดยยืน่ หนังสือลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๔
(๖) กระทําการฝ่าฝืนมาตรา ๖๔/๒
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้จําคุก
(๘) ผู้ว่าราชการจังหวัดสัง่ ให้พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๙๒
ให้นําความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใช้บังคับกับการพ้นจากตําแหน่งของ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลด้วยโดยอนุโลม
ให้นําความในวรรคสองของมาตรา ๖๔ มาใช้บังคับกับกรณีรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๖๔/๒ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ต้องไม่กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อนื่ ใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ เว้นแต่ตําแหน่งที่ดํารงตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจนอกเหนือไปจากที่ส่วนราชกาหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบตั ิกับบุคคลในธุรกิจการ
งานตามปกติ
(๓) เป็นผู้มีสว่ นได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตําบล
นั้นเป็นคู่สญ
ั ญาหรือในกิจการที่กระทําให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลนั้น หรือที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลนั้นจะกระทํา
บทบัญญัตมิ าตรานี้มิให้ใช้บงั คับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึง่ ได้รับเบี้ยหวัด
บําเหน็จบํานาญ หรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษะเดียวกันและมิให้ใช้บงั คับกับกรณี
ที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใดเนื่องจากการดํารงตําแหน่ง
กรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฏร วุฒิสภา สภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือสภาท้องถิน่ อื่น
หรือกรรมการทีม่ ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยตําแหน่ง

มาตรา 64/1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔6
มาตรา 64/2 เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔6
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มาตรา ๖๕ ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามพระราชบัญญัตินี้ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล และพนักงานส่วนตําบล เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล
และพนักงานส่วนตําบลซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตั้ง
มีอํานาจ
เปรียบเทียบคดีละเมิดข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลได้ตามระเบียบและวิธกี ารที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
เมื่อได้ชําระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มกี ารเปรียบเทียบ ให้
ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ส่วนที่ ๓
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล
--------------------มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฏหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าทีต่ ้องทําในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มแี ละบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้าํ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทัง้ กําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(๗) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๘) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน่ และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๙) ปฏิบัตหิ น้าทีอ่ ื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ตามความจําเป็นและสมควร

มาตรา 65 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔6
มาตรา 67(8),(9) เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 3)พ.ศ.๒๕๔2
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มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฏหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลอาจจัดทํากิจการใน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(๒) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอนื่
(๓) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
(๔) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(๕) ให้มีและส่งเสริมกลุม่ เกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(๖) ส่งเสริมให้มีอตุ สาหกรรมในครอบครัว
(๗) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(๘) การคุม้ ครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน
(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล
(๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(๑๒) การท่องเที่ยว
(๑๓) การผังเมือง
มาตรา ๖๙ อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และ
มาตรา ๖๘ นั้น ไม่เป็นการตัดอํานาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ
ในอันที่จะดําเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตําบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลทราบล่วงหน้าตามสมควรในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตําบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดําเนิน
กิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ นําความเห็นขององค์การ
บริหารส่วนตําบลไปประกอบการพิจารณาดําเนินกิจการนั้นด้วย
มาตรา 69/1 การปฏิบัตงิ านตามอํานาจหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนตําบล ต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สขุ ของประชาชน โดยใช้วธิ ีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี และให้คาํ นึงถึงการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการ ทีก่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๗๐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการ ในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับการดําเนินกิจการของทาง
ราชการในตําบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
แห่งชาติ

มาตรา 68(12),(13) เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
๒๕๔2
มาตรา 69/1 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.๒๕๔6
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มาตรา 71 องค์การบริหารส่วนตําบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อใช้
บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลได้เท่าที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย หรืออํานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล
ในการนี้จะกําหนดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผูฝ้ ่าฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้
กําหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาทเว้นแต่จะมีกฏหมายบัยญญัตไิ ว้เป็นอย่างอืน่
ร่างข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตําบล จะเสนอได้กแ็ ต่คณะผูบ้ ริหาร หรือสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตามกฏหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัตทิ ้องถิ่น
ในกรณีทนี่ ายอําเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลใด
ให้
ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนตําบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีน่ ายอําเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตําบลดังกล่าวเพือ่ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตําบลนั้นใหม่ หากนายอําเภอไม่ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคืนสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่นายอําเภอได้รบั ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
ดังกล่าว ให้ถือว่านายอําเภอเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตําบลนัน้
เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตําบลตามวรรคสีแ่ ล้ว มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตําบลเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทั้งหมดเท่าทีม่ อี ยู่ ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลได้โดยไม่ตอ้ งขอความ
เห็นชอบจากนายอําเภอ แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไม่ยนื ยันภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รับ
ร่างข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตําบลคืนจากนายอําเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองใน
สามของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทัง้ หมดเท่าทีม่ ีอยู่ ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนั้นเป็นอันตกไป
มาตรา ๗๒ การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการนัน้
เพื่อประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลอาจ
ขอให้ขา้ ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นการ
ชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอาํ นาจอนุญาตได้ตามความ
จําเป็น และในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอํานาจของผูว้ ่าราชการจังหวัดให้กระทรวงมหาดไทยทํา
ความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตัง้
มาตรา ๗๓ องค์การบริหารส่วนตําบลอาจทํากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
หรือร่วมกับสภาตําบล องค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นอืน่ เพื่อกระทํากิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รบั ความยินยอมจากสภาตําบล องค์การ
บริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ
กิจการนั้นเป็นกิจการที่จําเป็นต้องทําและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอํานาจหน้าทีข่ องตน
มาตรา 71 มาตรา 72 แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔6
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รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตําบล
------------------------------มาตรา 74 ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และ
ค่าธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชน์อนื่ อันเกิดจากการฆ่าสัตว์ ทั้งนี้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลใดเมื่อ
ได้มกี ารจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ แล้วให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลนัน้
ในการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ขององค์การบริหารส่วนตําบลตาม
วรรคหนึ่ง ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับอํานาจและหน้าทีข่ อง
นายกเทศมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุงท้องที่และกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดนิ เว้นแต่
จะมีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลอาจมอบอํานาจและหน้าทีด่ ังกล่าว
ให้หน่วยงานอื่นของรัฐดําเนินการแทนก็ได้ และให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามทีก่ ําหนดในมาตรา ๘๑
มาตรา ๗๕ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือ่ นที่จัดเก็บได้ในจังหวัดใดให้จัดสรร
ให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัตไิ ว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๗๖ องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
เพื่อเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึน้ ไม่เกินร้อยละสิบของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทใด
ประเภทหนึง่ หรือทุกประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลกฎหมายรัษฎากรซึ่งสถานประกอบการตั้งอยู่ในองค์การ
บริหารส่วนตําบล
(๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุราซึ่งร้านขายสุราตั้งอยูใ่ น
องค์การบริหารส่วนตําบล
(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันซึ่งสถานที่เล่น
การพนันอยู่ในองค์การบริหารส่วนตําบล
การเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทให้ปดั ทิ้ง
ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมายว่าด้วยการนัน้
มาตรา ๗๗ รายได้จากค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยน้ําบาดาล เงินอากรประทานบัตร
ใบอนุญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ค่าภาคหลวง และค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
ว่าด้วยป่าไม้ และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีด่ ินที่เก็บในองค์การ
บริหารส่วนตําบลใด ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลนั้น

มาตรา 74 มาตรา 77 แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕๔2
มาตรา 74 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔6
มาตรา 76 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕๔6
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มาตรา ๗๘ ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตาม
กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ทั้งนี้ ในองค์การบริหารส่วนตําบลใดเมื่อได้มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วย
การนัน้ แล้ว ให้จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลนัน้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๗๙ เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติในองค์การบริหารส่วนตําบลใด
ให้แบ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘๐ องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อ
เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้กาํ หนดเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวล
รัษฎากรดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละศูนย์ ให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลเก็บในอัตราร้อยละศูนย์
(๒) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราอืน่ ให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลเก็บหนึ่งในเก้าของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร
มาตรา ๘๑ องค์การบริหารส่วนตําบลจะมอบให้กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหน้าที่จดั เก็บ
ภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพื่อองค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้ ใน
กรณีเช่นนี้เมื่อได้หกั ค่าใช้จ่ายตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวงแล้ว ให้กระทรวง ทบวง กรมนั้นส่งมอบให้แก่
องค์การบริหารส่วนตําบล
มาตรา ๘๒ องค์การบริหารส่วนตําบลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) รายได้จากทรัพย์สนิ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
(๒) รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนตําบล
(๓) รายได้จากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามที่จะมีกฎหมายกําหนดไว้
(๕) เงินและทรัพย์สินอื่นทีม่ ผี ู้อุทิศให้
(๖) รายได้อื่นตามทีร่ ัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้
(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๘) รายได้อื่นตามที่จะมีกฎหมายกําหนดให้เป็นขององค์การบริหารส่วนตําบล
มาตรา ๘๓ องค์การบริหารส่วนตําบลอาจกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรมองค์การ หรือนิติ
บุคคลต่างๆ ได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
การกู้เงินตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๘๔ รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีโดยการตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร
มาตรา 80 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕๔6

25

มาตรา ๘๕ องค์การบริหารส่วนตําบลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้
(๑) เงินเดือน
(๒) ค่าจ้าง
(๓) เงินค่าตอบแทนอืน่ ๆ
(๔) ค่าใช้สอย
(๕) ค่าวัสดุ
(๖) ค่าครุภัณฑ์
(๗) ค่าที่ดนิ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอืน่ ๆ
(๘) ค่าสาธารณูปโภค
(๙) เงินอุดหนุนหน่วยงานอืน่
(๑๐) รายจ่ายอืน่ ใดตามข้อผูกพัน หรือตามทีม่ ีกฎหมายหรือระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้
มาตรา ๘๖ เงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล ให้เป็นไปตามระเบียบทีก่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๘๗ งบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ให้จัดทําเป็นข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตําบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลตามระเบียบและวิธกี ารทีก่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด
ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใดรายจ่ายซึ่งกําหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่ายประจําปีนนั้
หรือมีความจําเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณ ให้จัดทําข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม
เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีหรือร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้ว ให้เสนอนายอําเภอเพือ่ ขออนุมัติ และให้
นายอําเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดงั กล่าว
ถ้านายอําเภอไม่อนุมัตติ ้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อ
พิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัตนิ ั้นใหม่ หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้วนายอําเภอพิจารณาไม่แล้วเสร็จ
ให้ถือว่านายอําเภออนุมัตริ ่างข้อบัญญัติดงั กล่าว
ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีหรือร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณร่ายจ่ายเพิ่มเติม ให้นายอําเภอส่งร่างข้อบัญญัตนิ ั้นไปยังผูว้ ่า
ราชการจังหวัดภายในกําหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วนั ที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลแจ้งมติยืนยัน
เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาภายในสิบห้าวัน ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติ
นั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งไปยังนายอําเภอเพื่อลงชื่ออนุมตั ิ ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยกับ
ร่างข้อบัญญัตนิ ั้นให้ร่างข้อบัญญัตินนั้ เป็นอันตกไป หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้วยังพิจารณาไม่แล้ว
เสร็จ ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตนิ ั้น
มาตรา 86 มาตรา 87 แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕๔6
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ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม สภาองค์การบริหารส่วนตําบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วนั ที่
ได้รบั ร่างข้อบัญญัตนิ ั้น เมื่อพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาไม่
แล้วเสร็จ ให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนตําบลให้ความเห็นชอบตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เสนอและให้ดําเนินการตามวรรคสามต่อไป
ถ้าข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปีออกไม่ทนั ปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในปีงบประมาณที่แล้วไปพลางก่อน
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจํานวนใน
รายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ตน้
เงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่กําหนดให้จ่ายตามกฎหมาย และในการพิจารณาของสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทําด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลมีสว่ นไม่วา่ โดยทางตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระทํามิได้
มาตรา ๘๗/๑ ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ให้นายอําเภอตัง้
คณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการจํานวนเจ็ดคน เพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งโดย
แก้ไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระสําคัญที่บญ
ั ญัติไว้ในร่างข้อบัญญัตนิ ั้น ทั้งนี้ ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตาม
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชนเป็นสําคัญ
คณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ให้ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเสนอจํานวนสามคน และบุคคลซึง่ เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอจํานวนสามคน โดยให้ตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่สภา
องค์การบริหารส่วนตําบลมีมติไม่รับหลักการ และให้กรรมการทัง้ หกคนร่วมกันปรึกษาและเสนอบุคคล
ซึ่งมิได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล
และมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคนหนึง่ ทําหน้าที่เป็นประธาน
กรรมการดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่กรรมการครบจํานวนหกคน
ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นกรรมการหรือประธานกรรมการได้ภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ปฏิบัตหิ รือไม่อาจปฏิบัตหิ น้าที่ได้ ให้
นายอําเภอตั้งบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทําหน้าที่
กรรมการหรือประธานกรรมการดังกล่าวให้ครบตามจํานวน

มาตรา 87/1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕๔6
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ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาร่างข้อบัญญัตใิ ห้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับตัง้ แต่
วันทีไ่ ด้แต่งตัง้ ประธานกรรมการในคราวแรกแล้วรายงานต่อนายอําเภอ
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่
สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด ให้ประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณา
แล้ววินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็วแล้วรายงานต่อนายอําเภอ
ให้นายอําเภอส่งร่างข้อบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธานกรรมการ
ในวรรคสี่ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโดยเร็ว
แล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอร่าง
ข้อบัญญัติดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตามมาตรา ๘๗ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันทีไ่ ด้รับร่าง
ข้อบัญญัติจากนายอําเภอ หากนายองค์การบริหารส่วนตําบลไม่เสนอร่างข้อบัญญัตินนั้ ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลภายในเวลาที่กําหนด
ให้นายอําเภอรายงานต่อผูว้ ่าราชการจังหวัดเพื่อสั่งให้นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่ง
มาตรา ๘๗/๒
ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันทีไ่ ด้รับร่างข้อบัญญัติจาก
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล หากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกําหนด
หรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราข้อบัญญัตินนั้ ให้ร่างข้อบัญญัตินนั้ ตกไป และให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายในปีงบประมาณปีทแี่ ล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ให้นายอําเภอเสนอผูว้ ่าราชการจังหวัดให้มี
คําสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
มาตรา ๘๘ ระเบียบว่าด้วยการคลัง การงบประมาณ การโอนการจัดการทรัพย์สนิ การซื้อ
การจ้าง ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานอืน่ ๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลให้องค์การบริหารส่วนตําบลต้องปฏิบตั ดิ ้วยก็ได้
ในการออกระเบียบตามวรรคหนึง่ และวรรคสอง ให้คาํ นึงถึงความเป็นอิสระความคล่องตัว
และความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลด้วย
มาตรา ๘๙ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๓๗ มาใช้บังคับกับการตรวจสอบการคลังการบัญชี
หรือการเงินอืน่ ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลโดยอนุโลม

ส่วนที่ ๕
การกํากับดูแลองค์การบริหารส่วนตําบล
มาตรา ๙๐ ให้นายอําเภอมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ ององค์การบริหารส่วน
ตําบลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ

มาตรา 87/2 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕๔6
มาตรา90 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕๔6
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ในการปฏิบัตกิ ารตามอํานาจหน้าทีข่ องนายอําเภอตามวรรคหนึ่ง ให้นายอําเภอมีอํานาจ
เรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล และลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลมาชี้แจงหรือสอบสวน ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใดๆ จากองค์การบริหารส่วน
ตําบลมาตรวจสอบก็ได้
เมื่อนายอําเภอเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตําบลผู้ใดปฏิบตั ิการในทางที่อาจเป็นการ
เสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเสียหายแก่ราชการและนายอําเภอได้ชี้แจงแนะนําตักเตือนแล้ว
ไม่ปฏิบตั ิตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเร่งด่วนที่จะรอช้ามิได้ ให้นายอําเภอมีอํานาจออกคําสัง่ ระงับการ
ปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไว้ตามที่เห็นสมควรได้ แล้วให้รบี รายงานผู้วา่ ราชการ
จังหวัดทราบภายในสิบห้าวัน เพื่อให้ผวู้ ่าราชการจังหวัดวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว
การกระทําของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลที่ฝ่าฝืนคําสั่งของนายอําเภอหรือผู้วา่
ราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีตามวรรคสาม ไม่มีผลผูกพันองค์การบริหารส่วนตําบล
มาตรา ๙๑ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหรือ
ประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม นายอําเภอจะรายงานเสนอความเห็นต่อผูว้ ่าราชการจังหวัดเพื่อยุบ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอนื่ ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตนิ ี้
ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมีอํานาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและให้แสดงเหตุผลไว้ในคําสัง่ ด้วย
เมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือถือว่ามีการยุบสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้มีการเลือกตัง้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลขึ้นใหม่ภายในสี่สิบ
ห้าวัน
มาตรา ๙๒ หากปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กระทํา
การฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบตั ิตามหรือปฏิบตั ิการ
ไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าที่ ให้นายอําเภอดําเนินการสอบสวนโดยเร็ว
ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนตําบล
รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล มีพฤติการณ์ตามวรรคหนึ่งจริง ให้นายอําเภอเสนอให้ผู้วา่ ราชการจังหวัดสัง่ ให้บุคคลดังกล่าวพ้น
จากตําแหน่ง ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมด้วยก็ได้คําสั่งของผู้วา่ ราชการ
จังหวัดให้เป็นที่สดุ

มาตรา ๙๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๙๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
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บทเฉพาะกาล

------------------มาตรา ๙๓ ให้ถือว่าบรรดากรรมการสภาตําบลผูท้ รงคุณวุฒติ ามประกาศของคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บงั คับ
เฉพาะที่อยู่ในเขตตําบลตามพระราชบัญญัตนิ ี้เป็นสมาชิกสภาตําบลซึง่ ได้รับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ
นี้จนกว่าจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัตนิ ี้
มาตรา ๙๔ บรรดาบทกฎหมายใดทีอ่ ้างถึงกรรมการสภาตําบลผู้ทรงคุณวุฒิให้หมายถึง
สมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๙๕ สภาตําบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม
พ.ศ. 2๕๑๕ ใด มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ลว่ งมาติดต่อกันสามปีก่อนวันที่
พระราชบัญญัตนิ ี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทให้พระทรวง
มหาดไทยดําเนินการจัดตัง้ เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ทั้งนี้ภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันที่พระราชบัญญัตนิ ี้ใช้บังคับ
ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อสภาตําบลที่จะจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล
ตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระหว่างดําเนินการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลตามวรรคหนึง่ มิให้นํามาตรา ๖ มาใช้
บังคับแก่ตําบลดังกล่าว และให้สภาตําบลตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๑๕ ยังคงปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปตามประกาศของคณะปฏิวัตดิ ังกล่าวจนถึงวันที่มีการประชุมสภา
องค์กา รบริหารส่วนตําบลครั้งแรก
เมื่อจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้โอนบรรดาสิทธิในงบประมาณ
หรือเงินอุดหนุน ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าทีข่ องสภาตําบลตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตําบลที่จัดตั้งขึ้น
นั้น
ในวาระเริม่ แรกเป็นเวลาสีป่ นี ับแต่วันที่พระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บังคับมิให้นาํ ความในมาตรา ๕๘
วรรคสอง มาใช้บังคับกับองค์การบริหารส่วนตําบลทีจ่ ัดตัง้ ขึน้ ตามวรรคหนึง่ หรือตามพระราชบัญญัตนิ ี้
และให้กํานันเป็นประธานกรรมการบริหารโดยตําแหน่ง

  ก
 
 ก 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม
11 ตอน 53 ก ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2537
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สภาตําบลซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไม่มฐี านะเป็นนิติบุคคลทําให้
การบริหารงานไม่สามารถดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน สมควร
ปรับปรุงฐานะของสภาตําบลและการบริหารงานของสภาตําบลเสียใหม่ให้สามารถรองรับการกระจาย
อํานาจไปสู่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้มีการยกฐานะสภาตําบลซึ่งมีรายได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดขึน้
เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิน่ ได้ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ี้
------------------------------------------พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓8
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัตเิ กี่ยวกับคุณสมบัติใน
เรื่องอายุของผูม้ ีสิทธิเลือกตัง้ สมาชิสภาตําบล และของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาตําบล
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ ๒๕๓๗ ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในเรือ่ งดังกล่าวตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ี้
------------------------------------------พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยที่รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยได้วางหลักการจัดองค์กรปกครองท้องถิน่ ให้เป็นไปตามหลักการปกครองตนเองยิง่ ขึ้นและให้
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น สมควรจัดระเบียบบริหารราชการท้องถิ่น ระบบ
องค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตาม
บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ี้
------------------------------------------พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖๗๒
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ คือ เนื่องจากในปัจจุบนั บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการ
จัดระเบียบบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตําบลตามพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มีเนื้อหาสาระที่ไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการจัดระเบียบ
บริหารราชการขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่ อื่น โดยแม้ว่าสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
จะเป็นหน่วยการปกครองพื้นฐานที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็นการแตกต่างจากองค์การปกครองส่วนท้องถิน่
อื่นก็ตาม แต่บทบัญญัติบางประการก็ควรจะมีลักษณะที่เหมือนกัน เช่น คุณสมบัติผมู้ ีสิทธิสมัครรับ
เลือกตัง้ ระยะเวลาการเลือกตั้ง การขาดคุณสมบัติ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล การ
บริหาร และการกํากับดูแล เป็นต้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ี้
-------------------------------------------------พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ เนื่องจากเป็นการสมควรกําหนดให้
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ประกอบกับบทบัญญัติบาง
มาตราในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ยังไม่สอดคล้องกับ
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผู้บริหารท้องถิน่ และไม่เหมาะสมกับการบริหารงาน
ของสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อให้การบริหารงานของสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
-------------------------------------------------

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ประกาศราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 126 ตอน 84 ก ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล มีบทบัญญัตบิ างประการไม่เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน เป็นการจํากัดสิทธิ
ของประชาชนทัง้ สิทธิของผูส้ มัครรับเลือกตัง้ และสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตัง้ สมควรเปิดกว้างให้
เป็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ี้
------------------------------------------------------

