๖๑

พระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗
[แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒]
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๕๓๗
เป็ นปี ที่ ๔๙ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพ ลอดุ ลยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ
ให้ ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้ วยการจัดระเบียบบริหารของตาบล
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้ โดยคาแนะนาและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ ใี ห้ ใช้ บังคับเมื่อพ้ นกาหนดเก้ าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็ นต้ นไป
[รก.๒๕๓๗/๕๓ ก/๑๑/๒ ธันวาคม ๒๕๓๗]

มาตรา ๓ ให้ ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
บรรดากฎหมาย กฎ และข้ อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้ แล้ วในพระราชบัญญัติน้ ี หรือซึ่ง
ขัดหรือแย้ งกับบทแห่ งพระราชบัญญัติน้ ี ให้ ใช้ พระราชบัญญัติน้ แี ทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่น ” หมายความว่ า เทศบาล สุขาภิบาล และราชการ
ส่วนท้ องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
“นายอาเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอาเภอผู้เป็ นหัวหน้ าประจากิ่งอาเภอด้ วย
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๖๒
“ตาบล” หมายความว่ า ตาบลตามกฎหมายว่ าด้ วยลักษณะปกครองท้ องที่ท่อี ยู่นอกเขต
หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่น และในกรณีท่ตี าบลใดมีพ้ ืนที่อยู่ท้งั ในและนอกเขตหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้ องถิ่น ให้ หมายความถึงเฉพาะพื้นที่ท่อี ยู่นอกเขตหน่ วยการบริหารราชการส่วน
ท้ องถิ่น
[บทนิยามคาว่า คณะผูบ้ ริหาร มาตรา ๔ ยกเลิก โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๕ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ีและให้ มี
อานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ และแต่ งตั้งเจ้ าหน้ าที่เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวง ระเบียบ ข้ อบังคับ หรือประกาศที่มีผลเป็ นการทั่วไป เมื่อได้ ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ ว ให้ ใช้ บังคับได้
หมวด ๑
สภาตาบล
มาตรา ๖ ในตาบลหนึ่งให้ มีสภาตาบลสภาหนึ่งมีอานาจหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี
ให้ สภาตาบลมีฐานะเป็ นนิติบุคคล
ส่วนที่ ๑
สมาชิกสภาตาบล
มาตรา ๗ สภาตาบลประกอบด้ วยสมาชิกโดยตาแหน่งได้ แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้านของทุกหมู่บ้าน
ในตาบล และแพทย์ประจาตาบล และสมาชิกซึ่งได้ รับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้านในตาบลนั้น
เป็ นสมาชิกสภาตาบลหมู่บ้านละหนึ่งคน
มาตรา ๘ ผู้มีสทิ ธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้ รับการเลือกตั้งต้ องมีคุณสมบัติและไม่ มี
ลักษณะต้ องห้ ามเช่ นเดียวกับผู้มีสิทธิเลื อกตั้งตามกฎหมายว่าด้ วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้ องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้ องถิ่น
[มาตรา ๘ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖]

มาตรา ๙ ผู้มีสทิ ธิสมัครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้ รับเลือกตั้งต้ องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้ องห้ ามดังต่อไปนี้
(๑) มีช่ ือในทะเบียนบ้ านตามกฎหมายว่ าด้ วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของตาบลที่สมัคร
รับเลือกตั้งเป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี จนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๖๓
(๒) ไม่เป็ นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้ นจากตาแหน่งสมาชิกสภาตาบล สมาชิกสภา
ท้ องถิ่น คณะผู้บริหารท้ องถิ่นหรือผู้ บริหารท้ องถิ่น รองผู้บริหารท้ องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการ
ของผู้บริหารท้ องถิ่น เพราะเหตุท่มี ีส่วนได้ เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้ อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทา
กับสภาตาบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ยังไม่ถึงห้ าปี นับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
(๓) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามประการอื่นเช่นเดียวกับผู้มีสทิ ธิสมัครรับเลือกตั้ง
ตามกฎหมายว่าด้ วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้ องถิ่นหรือผู้บริหารท้ องถิ่น
[มาตรา ๙ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖]

มาตรา ๑๐ ให้ นายอ าเภอจั ด ให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาต าบลซึ่ ง ได้ รั บ เลื อ กตั้ ง ตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กาหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๑๑ สมาชิ ก สภาตาบลซึ่ ง ได้ รั บ เลือ กตั้ ง มีวาระอยู่ ใ นตาแหน่ ง คราวละสี่ปี นับ แต่
วันเลือกตั้ง
ในกรณีท่ีสมาชิ กสภาตาบลซึ่ง ได้ รับ เลือ กตั้ง ดารงตาแหน่ ง ครบวาระแล้ วแต่ ยัง มิได้ มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้ รับเลือกตั้งขึ้นใหม่ ให้ สมาชิกสภาตาบลโดยตาแหน่งปฏิบัติหน้ าที่ได้
ต่อไป
มาตรา ๑๒ นอกจากการพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ สมาชิกสภาตาบลซึ่งได้ รับเลือกตั้ ง
พ้ นจากตาแหน่งด้ วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอาเภอ ในกรณีเช่ นนี้ให้ ถือว่าพ้ นจากตาแหน่งนับ
แต่วันลาออก
(๓) มีการยุบสภาตาบล
(๔) เป็ นผู้ มี ส่ ว นได้ เ สีย ไม่ ว่ า ทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มในสั ญ ญากั บ สภาต าบลที่ ต นด ารง
ตาแหน่งหรือในกิจการที่กระทาให้ แก่สภาตาบลนั้น
(๕) สภาต าบลมีมติ ให้ พ้ นจากตาแหน่ ง โดยเห็นว่ ามีค วามประพฤติใ นทางที่จ ะนามาซึ่ ง
ความเสื่อมเสียประโยชน์ของตาบล มติดังกล่าวต้ องมีคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสองในสามของจานวน
สมาชิกสภาตาบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
(๖) นายอาเภอสั่งให้ พ้นจากตาแหน่ง เมื่อได้ สอบสวนแล้ วปรากฏว่าเป็ นผู้ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้ องห้ ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๙ หรือมิได้ อยู่ประจาในหมู่บ้านที่ได้ รับเลือกตั้ง
เป็ นเวลาติดต่ อกันเกินหกเดือน หรื อ ขาดการประชุ ม สภาตาบลติด ต่ อ กันสามครั้ ง โดยไม่ มีเหตุผ ล
อันสมควร
(๗) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ พ้นจากตาแหน่ง เมื่อได้ สอบสวนแล้ วปรากฏว่าบกพร่ องในทาง
ความประพฤติ
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๖๔
[อนุ (๔) ของมาตรา ๑๒ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
(ฉบับที ่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และวรรคสองของมาตรา ๑๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒]

มาตรา ๑๓ เมื่อตาแหน่งสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้ รับเลือกตั้งว่างลงเพราะครบวาระการดารง
ตาแหน่ง ให้ มีการเลือกตั้งภายในสี่สบิ ห้ าวันนับแต่วันที่ครบวาระ
[มาตรา ๑๓ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ ห ารส่ว นตาบล (ฉบับที ่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๑๔ เมื่อตาแหน่งสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้ รับเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอ่ นื ใดนอกจาก
ครบวาระ ให้ มีการเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตาแหน่งนั้นว่างลง เว้ นแต่
วาระการดารงตาแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้ อยแปดสิบวันให้ สภาตาบลประกอบด้ วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่
สมาชิกสภาตาบลผู้ซ่งึ ได้ รับเลือกตั้งแทนนั้นให้ อยู่ในตาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ
ผู้ซ่งึ ตนแทน
[มาตรา ๑๔ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖]
มาตรา ๑๕ เมื่อมีการยุบและรวมเขตหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้ วยลักษณะปกครองท้ องที่ให้
สมาชิกสภาตาบลซึ่งได้ รับเลือกตั้งของหมู่บ้านเดิมที่ถูกยุบหรือถูกรวมยังคงเป็ นสมาชิกสภาตาบล ซึ่ง
ได้ รับเลือกตั้งอยู่ต่อไปจนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒
เมื่อมีการแยกพื้นที่บางส่วนของหมู่บ้านใดขึ้นเป็ นหมู่บ้านใหม่ ให้ สมาชิกสภาตาบลซึ่งได้ รับ
เลือกตั้งของหมู่บ้านเดิมยังคงเป็ นสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้ รับเลือกตั้งอยู่ต่อ ไป โดยให้ สมาชิกสภาตาบล
ที่มีภูมิลาเนาอยู่ในหมู่บ้านใดเป็ นสมาชิกสภาตาบลของหมู่บ้านนั้นจนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตาม
มาตรา ๑๒ และให้ นายอาเภอจัดให้ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้ รับเลือกตั้งให้ ครบตามจานวน
ที่กฎหมายกาหนดทั้งหมู่บ้านเดิมและหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อเป็ นสมาชิกสภาตาบลที่หมู่บ้านนั้น
ตั้งอยู่ในเขตภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศตั้งหมู่บ้านใหม่ และให้ ผ้ ูได้ รับเลือกตั้งอยู่ในตาแหน่ง
เท่า กับ วาระที่เหลือ อยู่ ข องสมาชิ ก อื่น ในตาบลนั้ น เว้ น แต่ ว าระการดารงตาแหน่ ง ที่เ หลือ อยู่ ไ ม่ ถึง
หนึ่งร้ อยแปดสิบวันให้ สภาตาบลประกอบด้ วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่
[มาตรา ๑๕ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ ห ารส่ว นตาบล (ฉบับที ่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๑๖ สภาตาบลมีกานันเป็ นประธานสภาตาบล และมีรองประธานสภาตาบลคนหนึ่ง
ซึ่งนายอาเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาตาบลตามมติของสภาตาบล
รองประธานสภาตาบลมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี
รองประธานสภาตาบลพ้ นจากตาแหน่งก่อนครบวาระการดารงตาแหน่งตามวรรคสอง เมื่อ
(๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอาเภอ ในกรณีเช่นนี้ให้ ถือว่าพ้ นจากตาแหน่งนับแต่
วันลาออก
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๖๕
(๒) พ้ นจากตาแหน่งสมาชิกสภาตาบลตามมาตรา ๑๒
มาตรา ๑๗ ประธานสภาตาบลเป็ นผู้เรียกประชุมสภาตาบล และมีหน้ าที่ดาเนินการประชุม
ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
รองประธานสภาตาบลมีหน้ าที่กระทากิจการแทนประธานสภาตาบลเมื่อประธานสภาตาบล
ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้ าที่ได้ หรือตามที่ประธานสภาตาบลมอบหมาย
เมื่อประธานสภาตาบลและรองประธานสภาตาบลไม่อยู่ในที่ประชุม ให้ สมาชิกสภาตาบลที่มา
ประชุมเลือกกันเองเป็ นประธานในการประชุมคราวนั้น
มาตรา ๑๘ ให้ มีการประชุ มสภาตาบลไม่ น้อยกว่ าเดือนละหนึ่งครั้ง การประชุ มต้ องมี
สมาชิกสภาตาบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกสภาตาบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็ น
องค์ประชุม
การลงมติของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก เว้ นแต่ท่มี ีบัญญัติไว้ เป็ นอย่างอื่นในพระราชบัญญัติน้ ี
สมาชิกสภาตาบลคนหนึ่งให้ มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมมี
สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๙ สภาตาบลมีเลขานุการสภาตาบลคนหนึ่งซึ่งแต่งตั้งจากข้ าราชการที่ปฏิบัติงาน
ในตาบลนั้นหรือจากบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามมาตรา ๘
ให้ นายอาเภอเป็ นผู้แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาตาบลตามมติของสภาตาบล
มาตรา ๒๐ เลขานุ การสภาตาบลมีหน้ าที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุมและ
งานอื่นใดตามที่สภาตาบลมอบหมาย
มาตรา ๒๑ ในการปฏิบัติหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้ สมาชิกสภาตาบลและเลขานุการ
สภาตาบลเป็ นเจ้ าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ส่วนที่ ๒
อานาจหน้าที่ของสภาตาบล
มาตรา ๒๒ สภาต าบลมี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการพั ฒ นาต าบลตามแผนงานโครงการและ
งบประมาณของสภาตาบล เสนอแนะส่วนราชการในการบริหารราชการและพัฒนาตาบลปฏิบัติหน้ าที่
ของคณะกรรมการตาบลตามกฎหมายว่ าด้ วยลักษณะปกครองท้ องที่ และหน้ าที่อ่ ืนตามที่กฎหมาย
กาหนด
มาตรา ๒๓ ภายใต้ บังคับแห่ งกฎหมาย สภาตาบลอาจดาเนินกิจการภายในตาบลดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้ มีนา้ เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(๒) จัดให้ มีและบารุงรักษาทางนา้ และทางบก
(๓) จัดให้ มีและรักษาทางระบายนา้ และรัก ษาความสะอาดของถนน ทางนา้ ทางเดิน
และที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๖๖
(๔) คุ้มครองดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
(๕) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สงู อายุ และผู้พิการ
มาตรา ๒๔ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจาตาบลซึ่งปฏิบัติหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี
ต้ องไม่ เป็ นผู้มีส่วนได้ เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้ อมในสัญญากับสภาตาบลที่ตนดารงตาแหน่งหรือใน
กิจการที่กระทาให้ แก่สภาตาบลนั้น
ในกรณีท่กี านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจาตาบลกระทาการฝ่ าฝื นตามที่บัญญัติในวรรคหนึ่ง
ให้ ผ้ ูว่าราชการจังหวัดสั่งให้ บุคคลดังกล่าวออกจากตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจาตาบล
แล้ วแต่ กรณี โดยให้ ถือว่ าเป็ นการให้ ออกจากตาแหน่ งเพราะบกพร่ องในทางความประพฤติหรื อ
ความสามารถไม่เหมาะสมกับตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้ วยลักษณะปกครองท้ องที่
[มาตรา ๒๔ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ว นตาบล (ฉบับที ่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๒]

มาตรา ๒๕ ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ข องก านั น และผู้ ใ หญ่ บ้ านตามกฎหมายว่ า ด้ วยลั ก ษณะ
ปกครองท้ องที่ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการใดที่กาหนดไว้ แล้ วในแผนพัฒนาตาบล ให้ กานันและผู้ใหญ่บ้าน
ดาเนินการให้ สอดคล้ องกับแผนพัฒนาตาบล
มาตรา ๒๖ ในการจัดทาโครงการหรือแผนงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานใดในพื้นที่
ตาบลใด ให้ ส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นคานึงถึงแผนพัฒนาตาบลนั้นด้ วย
มาตรา ๒๗ ในการปฏิบัติหน้ าที่ของสภาตาบล ให้ ประธานสภาตาบลเป็ นผู้รับผิดชอบ
ดาเนินกิจการตามมติของสภาตาบล แต่สภาตาบลอาจมอบหมายให้ สมาชิกสภาตาบลผู้อ่ นื ดาเนินกิจการ
แทนเฉพาะกรณีได้
ในการทานิติกรรมของสภาตาบล ให้ ประธานสภาตาบล เลขานุการสภาตาบลและสมาชิกสภา
ตาบลอีกหนึ่งคนร่ วมกันมีอานาจกระทาการแทนสภาตาบล ทั้งนี้ ให้ เป็ นไปตามระเบียบของกระทรวง
มหาดไทย
มาตรา ๒๘ เมื่อได้ รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด สภาตาบลอาจทากิจการนอกเขต
สภาตาบล หรือร่วมกับสภาตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้ องถิ่นอื่นเพื่อทากิจการร่ วมกันได้ เมื่อได้ รับความยินยอมจากสภาตาบล องค์การ
บริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ อง
และกิจการนั้นเป็ นกิจการที่จาเป็ นต้ องทาและเป็ นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอานาจหน้ าที่ของตน
ส่วนที่ ๓
รายได้และรายจ่ ายของสภาตาบล

สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๖๗
มาตรา ๒๙ สภาตาบลมีรายได้ ซ่ึงองค์การบริ หารส่วนจังหวัดจัดสรรให้ ตามหลักเกณฑ์ท่ี
กระทรวงมหาดไทยกาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ภาษีบารุงท้ องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และผลประโยชน์
อื่น อันเกิดจากการฆ่าสัตว์ท่จี ัดเก็บได้ ในตาบลนั้น
(๒) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามที่จะมีกฎหมายกาหนดไว้ ท่จี ัดเก็บได้ ใน
ตาบลนั้น
(๓) ค่ าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตการพนัน ตามกฎหมายว่ าด้ วยการพนั นที่เ ก็บ เพิ่ ม ขึ้นตาม
ข้ อบัญญัติจังหวัดในเขตตาบลนั้น
(๔) ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ รับจัดสรร
(๕) ภาษีสรุ า และภาษีสรรพสามิต ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ รับจัดสรร
(๖) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้ อเลื่อน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ รับจัดสรร
มาตรา ๓๐ ทุกปี งบประมาณให้ รัฐบาลจัดสรรเงินให้ แก่สภาตาบลเป็ นเงินอุดหนุน
มาตรา ๓๑ สภาตาบลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) รายได้ จากทรัพย์สนิ ของสภาตาบล
(๒) รายได้ จากสาธารณูปโภคของสภาตาบล
(๓) เงินและทรัพย์สนิ อื่นที่มีผ้ ูอุทศิ ให้
(๔) เงินอุดหนุนและรายได้ อ่นื ตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้
(๕) รายได้ อ่นื ตามที่จะมีกฎหมายกาหนดให้ เป็ นของสภาตาบล
มาตรา ๓๒ รายได้ ของสภาตาบล ให้ ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องเสียภาษี โดยตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา
ตามประมวลรัษฎากร และไม่ต้องนาส่งคลังเป็ นรายได้ แผ่นดิน
มาตรา ๓๓ สภาตาบลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้
(๑) เงินเดือน
(๒) ค่าจ้ าง
(๓) เงินค่าตอบแทนอื่นๆ
(๔) ค่าใช้ สอย
(๕) ค่าวัสดุ
(๖) ค่าครุภัณฑ์
(๗) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้ าง และทรัพย์สนิ อื่นๆ
(๘) ค่าสาธารณูปโภค
(๙) เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น

สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๖๘
(๑๐) รายจ่ ายอื่นใดตามข้ อผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กาหนดไว้
มาตรา ๓๔ เงินค่าตอบแทนประธานสภาตาบล รองประธานสภาตาบล สมาชิกสภาตาบล
และเลขานุการสภาตาบล ให้ เป็ นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๓๕ งบประมาณรายจ่ายประจาปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของสภาตาบลให้
จัดทาเป็ นข้ อบังคับตามระเบียบและวิธกี ารที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ถ้ าในระหว่างปี งบประมาณใด รายจ่ายซึ่งกาหนดไว้ ในงบประมาณไม่พอใช้ จ่ายประจาปี นั้น
หรือมีความจาเป็ นต้ องตั้งรายจ่ ายขึ้นใหม่ ระหว่ างปี งบประมาณให้ จัดทาข้ อบังคับงบประมาณรายจ่ าย
เพิ่มเติม
เมื่อสภาตาบลจัดทาร่ างข้ อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือร่ างข้ อบังคับงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมเสร็จแล้ ว ให้ เสนอนายอาเภอเพื่ออนุมัติ
ถ้ าข้ อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจาปี ออกไม่ทนั ปี ใหม่ ให้ ใช้ ข้อบังคับงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ก่อนนั้นไปพลางก่อน
มาตรา ๓๖ ให้ กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบว่าด้ วยการคลัง การงบประมาณ การรักษา
ทรัพย์สนิ การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ การจัดหาพัสดุและการจ้ างเหมา
กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินงานอื่นๆ ของสภาตาบลให้ สภาตาบล
ต้ องปฏิบัติด้วยก็ได้
ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ คานึงถึงลักษณะของพื้นที่ จานวน
ประชากร รายได้ ความคล่องตัว และความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของสภาตาบลด้ วย
มาตรา ๓๗ ให้ กระทรวงมหาดไทยจัดให้ มีการตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรือการเงิน
อื่นๆ ของสภาตาบล
ส่วนที่ ๔
การกากับดู แลสภาตาบล
มาตรา ๓๘ นายอาเภอมีอานาจกากับดู แลการปฏิบัติหน้ าที่ของสภาตาบลให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายและระเบียบข้ อบังคับของทางราชการ
ในกรณีท่ปี รากฏว่าการดาเนินการของสภาตาบลเป็ นไปโดยไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ก่อหรืออาจ
ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือไม่เป็ นไปตามระเบียบข้ อบังคับของทางราชการ นายอาเภอ
มีอานาจยับยั้งการดาเนินการดังกล่ าวไว้ เป็ นการชั่วคราวได้ และรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่ อ
วินิจฉัย

สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๖๙
ในกรณีท่ผี ้ ูว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการดาเนินการของสภาตาบลไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ก่อ
หรืออาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือไม่ เป็ นไปตามระเบียบข้ อบังคับของทางราชการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจสั่งการให้ สภาตาบลระงับการดาเนินการดังกล่าว
ในกรณีท่ผี ้ ูว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการดาเนินการของสภาตาบลเป็ นไปโดยชอบแล้ ว ให้ ผ้ ูว่า
ราชการจังหวัดสั่งเพิกถอนการยับยั้งของนายอาเภอ แต่ ถ้านายอาเภอไม่รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ภายในสิบห้ าวันนับแต่วันที่ยับยั้ง หรือผู้ว่าราชการจังหวัดไม่วินิจฉัยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับ
เรื่องให้ การยับยั้งของนายอาเภอและอานาจสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็ นอันสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่
ครบกาหนดเวลาดังกล่าว
มาตรา ๓๙ หากปรากฏว่าสภาตาบลกระทาการฝ่ าฝื นต่อความสงบเรียบร้ อยหรือสวัสดิภาพ
ของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้ วยอานาจหน้ าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจ
สั่งยุบสภาตาบลได้ ตามคาเสนอแนะของนายอาเภอ และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งยุบสภาตาบลแล้ วให้
สภาตาบลยังคงประกอบด้ วยสมาชิกสภาตาบลโดยตาแหน่งทั้งหมดจนกว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ตาบลซึ่งได้ รับเลือกตั้งใหม่
ในกรณีท่กี ารยุบสภาตาบลตามวรรคหนึ่งเป็ นผลจากการกระทาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ
แพทย์ประจาตาบล ซึ่งเป็ นสมาชิกสภาตาบลโดยตาแหน่ง หรือบุคคลดังกล่าวได้ ร่วมกระทาการด้ วย ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ บุคคลดังกล่าวออกจากตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจาตาบล
แล้ วแต่ กรณี โดยให้ ถือว่ าเป็ นการให้ ออกจากตาแหน่ งเพราะบกพร่ องในทางความประพฤติหรื อ
ความสามารถไม่เหมาะสมกับตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้ วยลักษณะปกครองท้ องที่ และถ้ าสมาชิกสภา
ตาบลโดยตาแหน่ งเหลืออยู่ไม่ ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาตาบลโดยตาแหน่ งทั้งหมด ให้ ผ้ ูว่าราชการ
จังหวัดแต่ งตั้งบุคคลตามจานวนที่เห็นสมควรเข้ าร่ วมปฏิบัติหน้ าที่กับสมาชิกสภาตาบลโดยตาแหน่งที่
เหลืออยู่จนกว่ าจะมีการเลือกตั้งกานัน ผู้ใหญ่ บ้าน หรือแพทย์ประจาตาบลและสมาชิกสภาตาบลซึ่ง
ได้ รับเลือกตั้งใหม่
หมวด ๒
องค์การบริหารส่วนตาบล
มาตรา ๔๐ สภาตาบลที่มีรายได้ โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปี งบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน
สามปี เฉลี่ยไม่ ต่ ากว่ าปี ละหนึ่งแสนห้ าหมื่นบาทหรือตามเกณฑ์รายได้ เฉลี่ยในวรรคสองอาจจัดตั้งเป็ น
องค์การบริหารส่วนตาบลได้ โดยทาเป็ นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ในประกาศนั้นให้ ระบุช่ ือและเขตขององค์การบริหารส่วนตาบลไว้ ด้วย
การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์รายได้ เฉลี่ยของสภาตาบลตามวรรคหนึ่ง ให้ ทาเป็ นประกาศของ
กระทรวงมหาดไทยและให้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๗๐
มาตรา ๔๑ สภาตาบลที่ได้ จัดตั้งเป็ นองค์การบริหารส่วนตาบลตามมาตรา ๔๐ ให้ พ้นจาก
สภาพแห่ งสภาตาบลนับแต่วันที่ได้ ประกาศจัดตั้งขึ้นเป็ นองค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นต้ นไป
บรรดางบประมาณ ทรัพย์สนิ สิทธิ สิทธิเรียกร้ อง หนี้ และเจ้ าหน้ าที่ของสภาตาบลตามวรรค
หนึ่ง ให้ โอนไปเป็ นขององค์การบริหารส่วนตาบล
มาตรา ๔๑ ทวิ สภาตาบลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลอาจรวมกับองค์การบริหารส่วน
ตาบล ที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอาเภอเดียวกันได้ ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตาบลนั้น โดย
ให้ นามาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
[มาตรา ๔๑ ทวิ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๒]

มาตรา ๔๑ ตรี สภาตาบลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลอาจรวมกับหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้ องถิ่น อื่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอาเภอเดียวกันได้ ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขต
ตาบลนั้น โดยทาเป็ นประกาศของกระทรวงมหาดไทย และให้ กาหนดเขตใหม่ของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้ องถิ่นไว้ ในประกาศกระทรวงมหาดไทยด้ วย
ให้ นามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสามมาใช้ บังคับกับการรวมตามวรรคหนึ่ง
โดยอนุโลม
[มาตรา ๔๑ ตรี วรรคหนึง่ แก้ไขเพิ่มเติ ม โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖]
มาตรา ๔๑ จัตวา ให้ กระทรวงมหาดไทยดาเนินการประกาศยุบสภาตาบลทั้งหมดและ
องค์การบริ หารส่วนตาบลใดที่มีจานวนประชากรไม่ ถึงสองพันคน โดยให้ รวมพื้นที่เข้ ากับองค์การ
บริ หารส่ ว นต าบลอื่น หรื อ หน่ วยการบริ หารราชการส่ วนท้ องถิ่น ที่มีเ ขตติด ต่ อกันภายในเขตอ าเภอ
เดียวกันภายในเก้ าสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว
การรวมกับองค์การบริหารส่วนตาบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่นใดตามวรรคหนึ่ง
ให้ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตาบลนั้น
การสารวจเจตนารมณ์ของประชาชนตามวรรคสอง ให้ เป็ นไปตามที่กระทรวงมหาดไทย
กาหนด
องค์การบริหารส่วนตาบลใดมีจานวนประชากรไม่ถึงสองพันคนแต่มีสภาพพื้นที่เป็ นเกาะหรือ
โดยสภาพทางภูมิศาสตร์ไม่ สามารถติดต่ อกับองค์การบริหารส่วนตาบลหรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้ องถิ่นที่จะไปรวมได้ โดยสะดวก กระทรวงมหาดไทยจะไม่ดาเนินการตามวรรคหนึ่งกับองค์การ
บริหารส่วนตาบลนั้นก็ได้
ให้ นามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้ บังคับการยุบและรวมตาม
วรรคหนึ่งโดยอนุโลม
๕)

[มาตรา ๔๑ จัตวา แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่
พ.ศ. ๒๕๔๖]

สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๗๑
มาตรา ๔๑ เบญจ สภาตาบลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลอาจแยกพื้นที่บางส่วนไปรวม
กับองค์การบริหารส่วนตาบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่นอื่ น หรือรับพื้นที่บางส่วนของ
สภาตาบลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลหรือหน่ วยการบริ หารราชการส่วนท้ องถิ่นอื่นมารวมด้ วยได้
โดยทาเป็ นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ กาหนดเขตใหม่ ของหน่ วยการบริหารราชการส่วน
ท้ องถิ่นไว้ ในประกาศกระทรวงมหาดไทยด้ วย
การสารวจเจตนารมณ์เกี่ยวกับการรวม ยุบรวม รับรวม และแยกพื้นที่ในเขตสภาตาบลหรือ
องค์การบริ หารส่วนตาบลหรื อหน่ วยการบริ หารราชการส่วนท้ องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้ เป็ นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
การโอนงบประมาณ ทรัพย์สนิ สิทธิเรียกร้ อง หนี้ เจ้ าหน้ าที่ของสภาตาบล หรือพนักงาน
ส่วนตาบลและลูกจ้ างขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้ สภาตาบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่น
ผู้โอนและผู้รับโอนตกลงกัน ในกรณีท่ตี กลงกันไม่ได้ ให้ เป็ นไปตามที่ผ้ ูว่าราชการจังหวัดประกาศกาหนด
[มาตรา ๔๑ เบญจ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๔๑ ฉ ในกรณีท่มี ีการดาเนินการตามมาตรา ๔๑ ทวิ มาตรา ๔๑ ตรี มาตรา ๔๑
จัตวา หรือมาตรา ๔๑ เบญจ และเป็ นเหตุให้ ต้องเพิ่มจานวนสมาชิกสภาของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้ องถิ่น ให้ ดาเนินการเลือ กตั้ง เพื่ อให้ มีสมาชิกครบจานวนตามที่กฎหมายกาหนด และให้ ผ้ ู
ได้ รับเลือกตั้ง อยู่ ในตาแหน่ ง เท่ากับ วาระที่เหลือ อยู่ ของสมาชิก อื่นในหน่ วยการบริหารราชการส่วน
ท้ อ งถิ่ น เว้ นแต่วาระการดารงตาแหน่ งที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้ อยแปดสิบวันให้ สมาชิกของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้ องถิ่นนั้นประกอบด้ วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่
[มาตรา ๔๑ ฉ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๔๒ ภายใต้ บังคับแห่ งกฎหมายว่าด้ วยการเทศบาล อาจจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบล
ขึ้นเป็ นเทศบาลได้ โดยทาเป็ นประกาศของกระทรวงมหาดไทย
องค์การบริ หารส่วนตาบลที่ได้ จัดตั้งเป็ นเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้ พ้นจากสภาพแห่ ง
องค์การบริหารส่วนตาบล รวมทั้งให้ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสิ้นสุดลง
และนายกองค์การบริหารส่วนตาบลพ้ นจากตาแหน่งนับแต่วันที่ได้ มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้น
เป็ นเทศบาลเป็ นต้ นไป
บรรดางบประมาณ ทรัพย์สนิ สิทธิ สิทธิเรียกร้ อง หนี้ พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้ างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลตามวรรคหนึ่ง ให้ โอนไปเป็ นของเทศบาลที่จัดตั้งขึ้นนั้น
บรรดาข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้ ใช้ บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้ วให้ ยังคงใช้
บังคับได้ ต่อไปเป็ นการชั่วคราว จนกว่าจะได้ มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่
[มาตรา ๔๒ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ ห ารส่ว นตาบล (ฉบับที ่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖]
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๗๒
มาตรา ๔๓ องค์การบริหารส่วนตาบลมีฐานะเป็ นนิติบุคคลและเป็ นราชการบริหารส่วนท้ องถิ่น
มาตรา ๔๔ องค์การบริหารส่วนตาบลประกอบด้ วยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
[มาตรา ๔๔ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖]

ส่วนที่ ๑
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
มาตรา ๔๕ สภาองค์การบริ หารส่วนตาบลประกอบด้ วยสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่วน
ตาบล จานวนหมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ ละหมู่บ้านในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
ในกรณีท่ีเขตองค์การบริหารส่วนตาบลใดมีเพี ยงหนึ่งหมู่ บ้านให้ สภาองค์การบริ หารส่วน
ตาบลนั้นประกอบด้ วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจานวนหกคน และในกรณีท่เี ขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลใดมีเพียงสองหมู่ บ้านให้ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนั้นประกอบด้ วยสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลจานวนหมู่บ้านละสามคน
หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่ าด้ วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้ องถิ่นหรือผู้บริหารท้ องถิ่น
อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีกาหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
[มาตรา ๔๕ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๒]

มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้ าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อเป็ นแนวทางในการบริหาร
กิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๒) พิจารณาและให้ ความเห็นชอบร่ างข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ร่ างข้ อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี และร่างข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(๓) ควบคุ มการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ข้ อบัญญัติ ระเบียบ และข้ อบังคับของทางราชการ
[มาตรา ๔๖ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖]
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๗๓
มาตรา ๔๗ ผู้มีสทิ ธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลต้ องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้ องถิ่นหรือผู้บริหารท้ องถิ่น
ให้ นาบทบัญญัติมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้ บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลโดยอนุโลม
[มาตรา ๔๗ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๔๗ ทวิ ผู้มีสทิ ธิสมัครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลต้ องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามดังต่อไปนี้
(๑) มีช่ ือในทะเบียนบ้ านตามกฎหมายว่ าด้ วยการทะเบียนราษฎรในหมู่ บ้านของตาบลที่
สมัครรับเลือกตั้งเป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี จนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
(๒) ไม่เป็ นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้ นจากตาแหน่งสมาชิกสภาตาบล สมาชิกสภา
ท้ องถิ่น คณะผู้บริหารท้ องถิ่นหรือผู้บริหารท้ องถิ่น รองผู้บริหารท้ องถิ่น หรือที่ปรึกษา หรือเลขานุการ
ของผู้บริหารท้ องถิ่นเพราะเหตุมีส่วนได้ เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้ อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทากับ
สภาตาบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ยังไม่ถึงห้ าปี นับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
(๓) มีคุณสมบัติและไม่ มีลักษณะต้ องห้ ามประการอื่นตามกฎหมายว่ าด้ วยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาท้ องถิ่นหรือผู้บริหารท้ องถิ่น
[มาตรา ๔๗ ทวิ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๔๗ ตรี สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หรือมีการยุบสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอาเภอ
(๔) ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
(๕) มิได้ อยู่ประจาในหมู่บ้านที่ได้ รับเลือกตั้งเป็ นระยะเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน
(๖) เป็ นผู้มีส่วนได้ เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้ อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตาบล
นั้นเป็ นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทาให้ แก่องค์การบริหารส่วนตาบลนั้นหรือที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลนั้นจะกระทา
(๗) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้ องห้ ามตามมาตรา ๔๗ ทวิ
(๘) สภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีมติให้ พ้นจากตาแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติ
ในทางที่จะนามาซึ่งความเสื่อมเสียหรื อก่ อความไม่ สงบเรี ยบร้ อยแก่ องค์การบริ หารส่วนตาบลหรื อ
กระทาการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๗๔
ส่วนตาบลจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมดเท่าที่
มีอยู่เข้ าชื่อเสนอให้ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณา และมีมติดังกล่าวต้ องมีคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ถ้ าสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลผู้ น้ันมิได้ อุทธรณ์หรื อโต้ แย้ งมติของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลภายใน
กาหนดเวลาอุทธรณ์หรือโต้ แย้ งให้ สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่ วันที่ครบระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้ แย้ ง
ดังกล่าว
ในกรณีท่สี มาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๘) ผู้น้ัน
อาจอุทธรณ์หรือโต้ แย้ งมติของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไปยังนายอาเภอได้ ภายในสิบห้ าวัน นับแต่
วันที่รับทราบมติของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล โดยระบุข้ออุทธรณ์หรือข้ อโต้ แย้ งและข้ อเท็จจริง
หรือข้ อกฎหมายประกอบด้ วย และให้ นายอาเภอสอบสวนและวินิจฉัยให้ เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้ รับ คาอุทธรณ์หรือโต้ แย้ ง คาวินิจฉัยของนายอาเภอให้ เป็ นที่สดุ
(๙) ราษฎรผู้มีสทิ ธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลใดมีจานวนไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ของจานวนผู้มีสทิ ธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผู้ใดไม่
สมควรดารงตาแหน่ งต่อไปตามกฎหมายว่ าด้ วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้ องถิ่น
หรือผู้บริหารท้ องถิ่น
เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผู้ใดสิ้นสุดลง
ตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ให้ นายอาเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คาวินิจฉัยของนายอาเภอให้
เป็ นที่สดุ
ในกรณีท่สี มาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสิ้นสุดลงตาม (๙) พร้ อมกัน
ทั้งหมด ให้ ถือว่าเป็ นการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
[มาตรา ๔๗ ตรี แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่
๕) พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๔๘ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่งซึ่ง
เลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ นายอาเภอแต่ งตั้งประธานและรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
มาตรา ๔๙ ประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดารงตาแหน่ งจน
ครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
[มาตรา ๔๙ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ ห ารส่ว นตาบล (ฉบับที ่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๕๐ นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามมาตรา ๔๙ ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอาเภอ
(๒) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๗๕
(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ พ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๙๒
ผู้ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ พ้นจากตาแหน่ งตาม (๓) จะดารงตาแหน่ งประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลอีกไม่ได้ ตลอดอายุของสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
[มาตรา ๕๐ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ ห ารส่ว นตาบล (ฉบับที ่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๕๑ เมื่อตาแหน่ งประธานหรื อรองประธานสภาองค์ การบริ ห ารส่วนตาบลว่ างลง
เพราะเหตุอ่ ืนใดนอกจากครบวาระ ให้ มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
แทนตาแหน่งที่ว่างภายในสิบห้ าวันนับแต่วันที่ตาแหน่งนั้นว่างลง และให้ ผ้ ูซ่ึงได้ รับเลือกแทนนั้นอยู่ใน
ตาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซ่งึ ตนแทน
มาตรา ๕๒ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้ าที่ดาเนินการประชุมและดาเนิน
กิจการอื่นให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้ าที่ช่วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ปฏิบัติการตามหน้ าที่ และกระทากิจการตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย
ในกรณีท่ไี ม่ มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหรือประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ หรือไม่ปฏิบัติหน้ าที่ ให้ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปฏิบัติหน้ าที่แทน
ในการประชุมสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลครั้ งใด ถ้ าไม่ มีผ้ ูปฏิบัติหน้ าที่ประธานในที่
ประชุ มให้ สมาชิ ก สภาองค์การบริ หารส่วนตาบลที่มาประชุ มเลือกกันเองเพื่ อทาหน้ าที่ประธานในที่
ประชุมสาหรับการประชุมในครั้งนั้น
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลครั้ งใด ถ้ าผู้ ทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุมสั่ง
ปิ ดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระการประชุม แต่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลอยู่ในที่ประชุม
ครบองค์ประชุ มและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจานวนไม่ น้อยกว่ ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลเท่าที่มีอยู่ในที่ประชุมเสนอให้ เปิ ดประชุม ให้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมนั้นต่ อไปจนกว่ าจะหมดระเบียบวาระการประชุมหรือ สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
จะได้ มีมติให้ ปิดประชุมและให้ นาความในวรรคสามและวรรคสี่มาใช้ บังคับกับกรณีดังกล่าว
[วรรคห้าของ มาตรา ๕๒ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล
(ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๕๓ ในปี หนึ่งให้ มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้ วแต่ สภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลจะกาหนด แต่ ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปี ให้ สภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลกาหนด
นายอ าเภอต้ อ งก าหนดให้ สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่วนต าบลด าเนินการประชุ ม สภา
องค์การบริหารส่วนตาบลครั้งแรกภายในสิบห้ าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๗๖
บริหารส่วนตาบล และให้ ท่ปี ระชุมเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล
กรณีท่สี ภาองค์การบริหารส่วนตาบลไม่อาจจัดให้ มีการประชุมครั้งแรกได้ ตามกาหนดเวลาใน
วรรคสอง หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลได้ นายอาเภออาจ
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้ มีคาสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้ มีกาหนดไม่ เกินสิบห้ าวัน แต่ ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก
จะต้ องได้ รับอนุญาตจากนายอาเภอ
[มาตรา ๕๓ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖]
มาตรา ๕๔ ให้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลตามสมัยประชุม และเป็ นผู้เปิ ดหรือปิ ดประชุม
ในกรณีท่ยี ังไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หรือประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย ให้ นายอาเภอเป็ นผู้เรียกประชุม และเป็ นผู้เปิ ดหรือปิ ดประชุม
มาตรา ๕๕ นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ ว เมื่อเห็นว่าเป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ อาจทาคาร้ องยื่นต่อนายอาเภอขอเปิ ดประชุมวิสามัญ ถ้ าเห็นสมควรให้
นายอาเภอเรียกประชุมวิสามัญได้
สมัยประชุมวิสามัญให้ กาหนดไม่ เกินสิบห้ าวัน แต่ ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้ องได้ รับ
อนุญาตจากนายอาเภอ
[มาตรา ๕๕ วรรคหนึง่ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่
๔) พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลต้ องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลมาประชุมไม่ น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้ นาบทบัญญัติตามมาตรา ๑๘ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้ บังคับกับการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลด้ วยโดยอนุโลม
มาตรา ๕๖/๑ ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
มีสทิ ธิต้ังกระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือรองนายกองค์ การบริหารส่วนตาบลในเรื่องใด
อันเกี่ยวกับงานในหน้ าที่ได้
[มาตรา ๕๖/๑ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖]
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๗๗
มาตรา ๕๗ ให้ สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่วนต าบลเลือ กปลัด องค์ ก ารบริ ห ารส่วนต าบลหรื อ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคนหนึ่งเป็ นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล โดยมีหน้ าที่
รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
มอบหมาย ทั้งนี้ ให้ คานึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็ นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เลขานุ การสภาองค์ก ารบริ ห ารส่วนต าบลพ้ นจากต าแหน่ งเมื่อ ครบอายุ ของสภาองค์ก าร
บริหารส่วนตาบล หรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมี
มติให้ พ้นจากตาแหน่ง
[มาตรา ๕๗ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖]

ส่วนที่ ๒
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
[ชือ่ ของส่วนทีส่ อง แก้ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
(ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๕๘ ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตาบลคนหนึ่งซึ่งมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่ าด้ วยการเลือกตั้งสมาชิ กสภาท้ องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้ องถิ่น
[มาตรา ๕๘ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ ห ารส่ว นตาบล (ฉบับที ่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๕๘/๑ บุคคลผู้ มีสิทธิสมัครรั บเลือกตั้งเป็ นนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลต้ องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้ องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้ องถิ่น และต้ องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบปี บริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
(๒) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็ นสมาชิก
สภาตาบล สมาชิกสภาท้ องถิ่น ผู้บริหารท้ องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
(๓) ไม่เป็ นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้ นจากตาแหน่งสมาชิกสภาตาบล สมาชิกสภา
ท้ องถิ่น คณะผู้บริหารท้ องถิ่น หรือผู้บริหารท้ องถิ่น รองผู้บริหารท้ องถิ่นหรือเลขานุการ หรือที่ปรึกษา
ของผู้บริ หารท้ องถิ่นเพราะเหตุท่ีมีส่วนได้ เสียไม่ ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้ อมในสัญญาหรือกิจการที่
กระทากับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นยังไม่ถึงห้ าปี นับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
มาตรา ๕๘/๒ ให้ นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลดารงตาแหน่ งนับแต่ วันเลือกตั้งและมี
ระยะการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง

สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๗๘
[มาตรา ๕๘/๒ แก้ไ ขโดยพระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๕๒]

มาตรา ๕๘/๓ นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลอาจแต่ งตั้งรองนายกองค์การบริ หารส่วน
ตาบลซึ่งมิใช่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายได้ ไม่เกินสองคน และอาจแต่งตั้งเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคนหนึ่งซึ่งมิได้ เป็ นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหรือเจ้ าหน้ าที่
ของรัฐได้
มาตรา ๕๘/๔ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลต้ องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ าม
ตามมาตรา ๕๘/๑
มาตรา ๕๘/๕ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเข้ ารับหน้ าที่ ให้ ประธานสภาองค์การ
บริ หารส่วนตาบลเรียกประชุ มสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
กรณีท่ีไ ม่ มี ผ้ ู ด ารงต าแหน่ ง ประธานสภาองค์ ก ารบริ หารส่ ว นต าบลและรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตาบลถูกยุบตามมาตรา ๕๓ หากมีกรณีท่สี าคัญ
และจาเป็ นเร่ งด่ วนซึ่งปล่อยให้ เนิ่นช้ าไปจะกระทบต่ อประโยชน์สาคัญของราชการหรือราษฎร นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จาเป็ นก็ได้ เมื่อได้ มีการเลือกประธานสภา
องค์การบริหาร ส่วนตาบลแล้ ว ให้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเพื่อให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภ ายในสิบห้ า
วันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลให้ กระทาโดยเปิ ดเผย โดย
นายกองค์บริหารส่วนตาบลต้ องจัดทานโยบายเป็ นลายลักษณ์อักษรแจกให้ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลทุกคนที่มาประชุมด้ วย
หากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลได้
ให้ นายอาเภอแจ้ งให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจัดทานโยบายแจ้ งเป็ นหนังสือส่งให้ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้ นาวิธีการแจ้ งคาสั่งทางปกครองเป็ นหนังสือตาม
กฎหมายว่ าด้ วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้ บังคับโดยอนุ โลม ในกรณีเช่ นนี้ให้ ถือว่ านายก
องค์การบริหารส่วนตาบลได้ แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแล้ ว
ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นประจาทุกปี
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๗๙
คาแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบาย ให้ ประกาศไว้ โดยเปิ ดเผย ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลด้ วย
มาตรา ๕๘/๖ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือผู้ซ่ึง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย มีสทิ ธิเข้ าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและมีสทิ ธิแถลง
ข้ อเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้ าที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน
มาตรา ๕๘/๗ สมาชิ ก สภาองค์ก ารบริ ห ารส่วนตาบลจานวนไม่ น้อ ยกว่ าหนึ่ง ในสามของ
จานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ มีสทิ ธิเข้ าชื่อเสนอญัตติขอเปิ ดอภิปราย
ทั่วไปในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแถลงข้ อเท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลโดยไม่มีการลงมติ
ญัตติตามวรรคหนึ่ง ให้ ย่ ืนต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและให้ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดวันสาหรับการอภิปรายทั่วไปซึ่งต้ องไม่ เร็วกว่ าห้ าวันและไม่ ช้ากว่ า
สิบห้ าวันนับแต่วันที่ได้ รับญัตติ แล้ วแจ้ งให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทราบ
การขอเปิ ดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะทาได้ ครั้งเดียวในสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง
[มาตรา ๕๘/๑ มาตรา ๕๘/๒ มาตรา ๕๘/๓ มาตรา ๕๘/๔ มาตรา ๕๘/๕ มาตรา ๕๘/๖ มาตรา ๕๘/๗
เพิ่ มเติ ม โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๕๙ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้ าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายโดยไม่ ขัดต่ อกฎหมาย และรั บผิดชอบในการบริ หารราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลให้ เป็ นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ข้ อบัญญัติ
ระเบียบ และข้ อบังคับของทางราชการ
(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล
(๔) วางระเบียบเพื่อให้ งานขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย
(๕) รักษาการให้ เป็ นไปตามข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
(๖) ปฏิบัติหน้ าที่อ่นื ตามที่บัญญัติไว้ ในพระราชบัญญัติน้ แี ละกฎหมายอื่น
[มาตรา ๕๙ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ ห ารส่ว นตาบล (ฉบับที ่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๖๐ ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามกฎหมาย และเป็ นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้ าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
อานาจหน้ าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ เป็ นไป
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๘๐
ในกรณีท่นี ายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม่อาจปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลตามลาดับ ที่น ายกองค์ก ารบริ ห ารส่วนตาบลแต่ ง ตั้ ง ไว้ เ ป็ นผู้ รั ก ษาราชการแทน ถ้ าไม่ มี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็ นผู้รักษาราชการแทน
ในกรณีท่มี ีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ข้ อบัญญัติ หรือคาสั่งใด แต่งตั้งให้ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นกรรมการหรือให้ มีอานาจหน้ าที่อย่างใด ให้ ผ้ ูรักษาราชการแทนทาหน้ าที่
กรรมการหรือมีอานาจหน้ าที่เช่ นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในระหว่างรักษาราชการแทน
ด้ วย
อานาจหน้ าที่ในการสั่ง การอนุ ญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลจะพึงปฏิบัติหรือดาเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ข้ อบัญญัติ หรือ
คาสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ข้ อบัญญัติ หรือคาสั่ง
นั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไม่ได้ กาหนดในเรื่องการมอบอานาจไว้ เป็ นอย่างอื่น นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลอาจมอบอานาจโดยทาเป็ นหนังสือให้ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็ น
ผู้ปฏิบัติร าชการแทนนายกองค์ก ารบริ ห ารส่วนตาบลก็ไ ด้ แต่ ถ้ ามอบให้ ปลัด องค์ก ารบริ ห ารส่วน
ตาบล หรื อ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบัติราชการแทน ให้ ทาเป็ นคาสั่งและประกาศให้
ประชาชนทราบ
การปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตามวรรคห้ า ต้ องกระทาภายใต้ การ
กากับดูแลและกรอบนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดไว้
[มาตรา ๖๐ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ ห ารส่ว นตาบล (ฉบับที ่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๖๐/๑ ให้ มีปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคนหนึ่งเป็ นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วน
ตาบลและลูกจ้ างองค์การบริ หารส่วนตาบลรองจากนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลและรั บผิดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจาขององค์การบริหารส่วนตาบลให้ เป็ นไปตามนโยบายและมีอานาจหน้ าที่อ่ นื
ตามที่มีกฎหมายกาหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย
[มาตรา ๖๐/๑ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๖๑ ยกเลิก
[มาตรา ๖๑ ยกเลิก โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๒]

มาตรา ๖๒ ยกเลิก
[มาตรา ๖๒ ยกเลิก โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๒]

มาตรา ๖๓ ยกเลิก
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๘๑
[มาตรา ๖๓ ยกเลิก โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๒]

มาตรา ๖๔ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอาเภอ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้ องห้ ามตามมาตรา ๕๘/๑
(๕) กระทาการฝ่ าฝื นมาตรา ๖๔/๒
(๖) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ พ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคห้ าหรือมาตรา ๙๒
(๗) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก
(๘) ราษฎรผู้มีสทิ ธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลมีจานวนไม่ น้อยกว่ าสามในสี่
ของจานวนผู้มีสทิ ธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเห็นว่ านายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม่สมควรดารง
ตาแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่ าด้ วยการลงคะแนนเสียงเพื่ อถอดถอนสมาชิกสภาท้ องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้ องถิ่น
เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็ นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสิ้นสุดลงตาม (๔) หรือ
(๕) ให้ นายอาเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คาวินิจฉัยของนายอาเภอให้ เป็ นที่สดุ
ในระหว่ างที่ไม่ มีนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบัติ
หน้ าที่ของนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลเท่ าที่จ าเป็ นได้ เ ป็ นการชั่ วคราวจนถึง วันประกาศผลการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
[มาตรา ๖๔ แก้ไ ข โดยพระราชบัญ ญัติ ส ภาตาบลและองค์การบริ ห ารส่ว นตาบล (ฉบับที ่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๖๔/๑ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพ้ นจากตาแหน่ง
(๒) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมีคาสั่งให้ พ้นจากตาแหน่ง
(๓) ตาย
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้ องห้ ามตามมาตรา ๕๘/๔
(๖) กระทาการฝ่ าฝื นมาตรา ๖๔/๒
(๗) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก
(๘) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ พ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๙๒

สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๘๒
ให้ นาความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใช้ บังคับกับการพ้ นจากตาแหน่งของ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลด้ วยโดยอนุโลม
ให้ นาความในวรรคสองของมาตรา ๖๔ มาใช้ บังคับกับกรณีรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลด้ วยโดยอนุโลม
[มาตรา ๖๔/๑ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๖๔/๒ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ต้ องไม่กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้ าที่อ่นื ใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
เว้ นแต่ตาแหน่งที่ดารงตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย
(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ เป็ นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงาน
ตามปกติ
(๓) เป็ นผู้มีส่วนได้ เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้ อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตาบล
นั้นเป็ นคู่สญ
ั ญาหรือในกิจการที่กระทาให้ แก่องค์การบริหารส่วนตาบลนั้น หรือที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลนั้นจะกระทา
บทบั ญ ญั ติ ม าตรานี้ มิ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ กับ กรณีท่ีบุ ค คลดั ง กล่ าวตามวรรคหนึ่ ง ได้ รั บ เบี้ ยหวั ด
บาเหน็จบานาญ หรือเงินปี พระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันและมิให้ ใช้ บังคับกับ
กรณีท่บี ุ คคลดังกล่ าวตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่ าเบี้ยประชุมหรื อเงินอื่นใดเนื่องจากการดารง
ตาแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สภาองค์การบริหารส่วนตาบล หรือสภา
ท้ องถิ่นอื่น หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติให้ เป็ นโดยตาแหน่ง
[มาตรา ๖๔/๒ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๖๕ ในการปฏิบัติหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
และพนักงานส่วนตาบล เป็ นเจ้ าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล และพนักงานส่วนตาบลซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้ง มีอานาจเปรียบเทียบคดี
ละเมิดข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลได้ ตามระเบียบและวิธกี ารที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
เมื่อได้ ชาระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ ให้ ถือ
ว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
[มาตรา ๖๕ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ ห ารส่ว นตาบล (ฉบับที ่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖]
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๘๓

ส่วนที่ ๓
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
มาตรา ๖๖ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมี อ านาจหน้ าที่ ใ นการพั ฒ นาต าบลทั้ ง ในด้ าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
มาตรา ๖๗ ภายใต้ บังคับแห่ งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้ าที่ต้องทาในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้ มีและบารุงรักษาทางนา้ และทางบก
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางนา้ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
(๓) ป้ องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(๔) ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สงู อายุ และผู้พิการ
(๗) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
(๘) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้ องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้ องถิ่น
(๙) ปฏิบัติหน้ าที่อ่ นื ตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ตามความจาเป็ นและสมควร
[อนุ (๘) (๙) ของมาตรา ๖๗ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
(ฉบับที ่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒]

มาตรา ๖๘ ภายใต้ บังคับแห่ งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลอาจจัดทากิจการในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ มีนา้ เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(๒) ให้ มีและบารุงการไฟฟ้ าหรือแสงสว่างโดยวิธอี ่นื
(๓) ให้ มีและบารุงรักษาทางระบายนา้
(๔) ให้ มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(๕) ให้ มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(๖) ส่งเสริมให้ มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(๗) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สนิ อันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๘๔
(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๑๐) ให้ มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้ าม
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(๑๒) การท่องเที่ยว
(๑๓) การผังเมือง
[อนุ (๑๒) (๑๓) ของมาตรา ๖๘ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล (ฉบับที ่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒]

มาตรา ๖๙ อานาจหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และ
มาตรา ๖๘ นั้น ไม่เป็ นการตัดอานาจหน้ าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงานของ
รัฐ ในอันที่จะดาเนินกิจการใดๆ เพื่ อประโยชน์ของประชาชนในตาบล แต่ ต้ องแจ้ งให้ องค์การ
บริห ารส่วนตาบลทราบล่ วงหน้ าตามสมควร ในกรณีน้ ีหากองค์การบริ หารส่วนตาบลมีความเห็น
เกี่ยวกับการดาเนินกิจการดังกล่าว ให้ กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ นา
ความเห็นขององค์การบริหารส่วนตาบลไปประกอบการพิจารณาดาเนินกิจการนั้นด้ วย
มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอานาจหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลต้ องเป็ นไป
เพื่อประโยชน์สขุ ของประชาชน โดยใช้ วิธกี ารบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี และให้ คานึงถึงการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้ าง
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับว่าด้ วยการนั้น และหลักเกณฑ์ และวิธกี ารที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
[มาตรา ๖๙/๑ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๗๐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้ องค์การบริหารส่วน
ตาบลมีสิทธิได้ รับทราบข้ อมูลและข่ าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินกิจการของทาง
ราชการในตาบล เว้ นแต่ ข้อมู ลหรือข่ าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็ นความลับเกี่ยวกับการรักษาความ
มั่นคงแห่ งชาติ
มาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนตาบลอาจออกข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อใช้
บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลได้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้ เป็ นไปตาม
อานาจหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้ องค์การบริหารส่วนตาบล
ออกข้ อบัญญัติหรื อให้ มีอานาจออกข้ อบัญญัติ ในการนี้จะกาหนดค่ าธรรมเนียมที่จะเรี ยกเก็บและ
กาหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝื นด้ วยก็ได้ แต่มิให้ กาหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้ นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติ
ไว้ เป็ นอย่างอื่น

สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๘๕
ร่างข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลจะเสนอได้ กแ็ ต่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตามกฎหมายว่าด้ วย
การเข้ าชื่อเสนอข้ อบัญญัติท้องถิ่น
เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและนายอาเภอให้ ความเห็น ชอบร่ างข้ อบัญญัติองค์การ
บริ ห ารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่งแล้ ว ให้ นายกองค์ การบริ หารส่วนตาบลลงชื่ อ และประกาศเป็ น
ข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลต่อไป
ในกรณีท่นี ายอาเภอไม่เห็นชอบด้ วยกับร่ างข้ อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตาบลใด ให้ ส่งคืน
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลภายในสิบห้ าวันนับแต่วันที่นายอาเภอได้ รับร่างข้ อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดังกล่าวเพื่อให้ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาทบทวนร่ างข้ อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนั้นใหม่ หากนายอาเภอไม่ส่งร่างข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลคืนสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลภายในสิบห้ าวันนับแต่วันที่นายอาเภอได้ รับร่ างข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลดังกล่าว
ให้ ถือว่านายอาเภอเห็นชอบกับร่างข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาทบทวนร่ างข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
ตามวรรคสี่แล้ ว มีมติยืนยันตามร่ างข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเดิมด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ า
สองในสามของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลลงชื่อและประกาศเป็ นข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลได้ โดยไม่ ต้องขอความเห็นชอบ
จากนายอาเภอ แต่ ถ้ าสภาองค์ก ารบริ ห ารส่วนตาบลไม่ ยืน ยัน ภายในสามสิบ วัน นับ แต่ วัน ที่ไ ด้ รั บ
ร่ างข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลคืนจากนายอาเภอหรือยืนยันด้ วยคะแนนเสียงน้ อยกว่าสองใน
สามของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ ร่างข้ อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนั้นเป็ นอันตกไป
[มาตรา ๗๑ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๗๒ การบริ หารงานบุ คคลขององค์การบริ หารส่วนตาบลให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ว่าด้ วยการนั้น
เพื่อประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลอาจขอให้
ข้ าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้ างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้ องถิ่น ไปดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นการชั่วคราว
ได้ โดยไม่ขาดจากต้ นสังกัดเดิม ทั้งนี้ ให้ ผ้ ูว่าราชการจังหวัดเป็ นผู้มีอานาจอนุญาตได้ ตามความจาเป็ น
และในกรณีท่เี ป็ นข้ าราชการซึ่งไม่อยู่ในอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ กระทรวงมหาดไทยทาความ
ตกลงกับหน่วยงานต้ นสังกัดก่อนแต่งตั้ง
[มาตรา ๗๒ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖]
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๘๖
มาตรา ๗๓ องค์การบริหารส่วนตาบลอาจทากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบล หรือ
ร่วมกับสภาตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้ องถิ่นอื่น เพื่อกระทากิจการร่ วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้ รับความยินยอมจากสภาตาบล องค์การ
บริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ อง
และกิจการนั้นเป็ นกิจการที่จาเป็ นต้ องทาและเป็ นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอานาจหน้ าที่ของตน
ส่วนที่ ๔
รายได้และรายจ่ ายขององค์การบริหารส่วนตาบล
มาตรา ๗๔ ภาษีบารุงท้ องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่ าสัตว์และ
ค่าธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชน์อ่ นื อันเกิดจากการฆ่าสัตว์ ทั้งนี้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลใด
เมื่อได้ มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้ วยการนั้นแล้ วให้ เป็ นรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
ในการจัดเก็บภาษีบารุงท้ องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินขององค์การบริหารส่วนตาบลตาม
วรรคหนึ่ง ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจและหน้ าที่เช่ นเดียวกับอานาจและหน้ าที่ของ
นายกเทศมนตรีตามกฎหมายว่าด้ วยภาษีบารุงท้ องที่และกฎหมายว่าด้ วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน เว้ นแต่
จะมีกฎหมายไว้ เป็ นอย่างอื่น ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลอาจมอบอานาจและหน้ าที่ดังกล่าวให้
หน่วยงานอื่นของรัฐดาเนินการแทนก็ได้ และให้ หักค่าใช้ จ่ายได้ ตามที่กาหนดในมาตรา ๘๑
[วรรคสองของมาตรา ๗๔ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖]
มาตรา ๗๕ ภาษีและค่ าธรรมเนียมรถยนต์และล้ อเลื่อนที่จัดเก็บได้ ในจังหวัดใดให้ จัดสรร
ให้ แก่องค์การบริหารส่วนตาบลตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่บัญญัติไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยการนั้น
มาตรา ๗๖ องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจออกข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อ
เก็บภาษีอากรและค่ าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไม่ เกินร้ อยละสิบของภาษีอากรและค่ าธรรมเนียมประเภทใด
ประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลกฎหมายรัษฎากรซึ่งสถานประกอบการตั้งอยู่ในองค์การ
บริหารส่วนตาบล
(๒) ค่ าธรรมเนียมใบอนุ ญาตขายสุร าตามกฎหมายว่ าด้ วยสุร าซึ่ง ร้ านขายสุร าตั้ ง อยู่ ใ น
องค์การบริหารส่วนตาบล
(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุ ญาตในการเล่ นการพนันตามกฎหมายว่าด้ วยการพนันซึ่งสถานที่เล่ น
การพนันอยู่ในองค์การบริหารส่วนตาบล
การเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทให้ ปัดทิ้ง

สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๘๗
ภาษีอากรและค่ าธรรมเนียมตามมาตรานี้
กฎหมายว่าด้ วยการนั้น

ให้ ถือเป็ นภาษีอากรและค่ าธรรมเนียมตาม

[มาตรา ๗๖ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๗๗ รายได้ จากค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้ วยนา้ บาดาล เงินอากรประทานบัตร
ใบอนุ ญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมายว่ าด้ วยการประมง ค่ าภาคหลวงและค่ าธรรมเนียมตาม
กฎหมายว่าด้ วยป่ าไม้ และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินที่เก็บ
ในองค์การบริหารส่วนตาบลใด ให้ เป็ นรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
[มาตรา ๗๗ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๒]

มาตรา ๗๘ ค่ าภาคหลวงแร่ ตามกฎหมายว่ าด้ วยแร่ และค่ าภาคหลวงปิ โตรเลียมตาม
กฎหมายว่ าด้ วยปิ โตรเลียม ทั้งนี้ ในองค์การบริหารส่วนตาบลใด เมื่อได้ มีการจัดเก็บตามกฎหมาย
ว่าด้ วยการนั้นแล้ ว ให้ จัดสรรให้ แก่องค์การบริหารส่วนตาบลนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๗๙ เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้ วยอุทยานแห่ งชาติในองค์การบริหารส่วนตาบลใด
ให้ แบ่งให้ แก่องค์การบริหารส่วนตาบลนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘๐ องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจออกข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อ
เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้ กาหนดเป็ นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ มเพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวล
รัษฎากร ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีท่ปี ระมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้ อยละศูนย์ ให้ องค์การ
บริหารส่วนตาบลเก็บในอัตราร้ อยละศูนย์
(๒) ในกรณีท่ปี ระมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราอื่น ให้ องค์การบริหารส่วน
ตาบลเก็บหนึ่งในเก้ าของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ ให้ ถือเป็ นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร
[มาตรา ๘๐ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ ห ารส่ว นตาบล (ฉบับที ่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๘๑ องค์การบริหารส่วนตาบลจะมอบให้ กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหน้ าที่จัดเก็บ
ภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพื่อองค์การบริหารส่วนตาบลก็ได้
ในกรณีเช่ นนี้เมื่อได้ หักค่าใช้ จ่ายตามที่กาหนดในกฎกระทรวงแล้ ว ให้ กระทรวง ทบวงกรมนั้นส่งมอบ
ให้ แก่องค์การบริหารส่วนตาบล
มาตรา ๘๒ องค์การบริหารส่วนตาบลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) รายได้ จากทรัพย์สนิ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๒) รายได้ จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนตาบล
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๘๘
(๓) รายได้ จากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามที่จะมีกฎหมายกาหนดไว้
(๕) เงินและทรัพย์สนิ อื่นที่มีผ้ ูอุทศิ ให้
(๖) รายได้ อ่นื ตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้
(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๘) รายได้ อ่นื ตามที่จะมีกฎหมายกาหนดให้ เป็ นขององค์การบริหารส่วนตาบล
มาตรา ๘๓ องค์การบริหารส่วนตาบลอาจกู้ เงินจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การหรือ
นิติบุคคลต่างๆ ได้ เมื่อได้ รับอนุญาตจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
การกู้เงินตามวรรคหนึ่งให้ เป็ นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๘๔ รายได้ ขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้ ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องเสียภาษีโดยการ
ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร
มาตรา ๘๕ องค์การบริหารส่วนตาบลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้
(๑) เงินเดือน
(๒) ค่าจ้ าง
(๓) เงินค่าตอบแทนอื่นๆ
(๔) ค่าใช้ สอย
(๕) ค่าวัสดุ
(๖) ค่าครุภัณฑ์
(๗) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้ าง และทรัพย์สนิ อื่นๆ
(๘) ค่าสาธารณูปโภค
(๙) เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น
(๑๐) รายจ่ ายอื่นใดตามข้ อผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กาหนดไว้
มาตรา ๘๖ เงินค่ าตอบแทนประธานสภาองค์การบริ หารส่วนตาบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุ การนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
[มาตรา ๘๖ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ ห ารส่ว นตาบล (ฉบับที ่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๘๗ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ ายเพิ่ ม เติ ม ขององค์ ก าร
บริหารส่วนตาบล ให้ จัดทาเป็ นข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลและจะเสนอได้ กแ็ ต่ โดยนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลตามระเบียบและวิธกี ารที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๘๙
ถ้ าในระหว่ างปี งบประมาณใดรายจ่ ายซึ่งกาหนดไว้ ในงบประมาณไม่ พอใช้ จ่ายประจาปี นั้น
หรือมีความจาเป็ นต้ องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปี งบประมาณ ให้ จัดทาข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม
เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเห็นชอบด้ วยกับร่างข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
หรื อร่ างข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายเพิ่ มเติมแล้ ว ให้ เสนอนายอาเภอเพื่ อขออนุ มัติ และให้
นายอาเภอพิจารณาให้ แล้ วเสร็จภายในสิบห้ าวันนับแต่วันที่ได้ รับร่างข้ อบัญญัติดังกล่าว
ถ้ านายอาเภอไม่ อนุ มัติต้องแจ้ งเหตุผลและส่งคืนให้ สภาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่ อ
พิจารณาทบทวนร่ างข้ อบัญญัติน้ันใหม่ หากพ้ นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ วนายอาเภอพิจารณาไม่แล้ ว
เสร็จ ให้ ถือว่านายอาเภออนุมัติร่างข้ อบัญญัติดังกล่าว
ในกรณีท่สี ภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีมติยืนยันตามร่ างข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี หรื อ ร่ างข้ อ บัญญัติง บประมาณรายจ่ ายเพิ่ ม เติม ให้ นายอาเภอส่ง ร่ างข้ อ บัญญัติน้ันไปยัง
ผู้ว่าราชการจังหวัดภายในกาหนดเวลาสิบห้ าวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลแจ้ งมติยืนยัน
เพื่ อให้ ผ้ ู ว่าราชการจัง หวัดพิ จารณาภายในสิบ ห้ าวัน ถ้ าผู้ ว่าราชการจั งหวัด เห็นชอบด้ วยกับร่ าง
ข้ อบัญญัติน้นั ให้ ผ้ ูว่าราชการจังหวัดส่งไปยังนายอาเภอเพื่อลงชื่ออนุมัติ ถ้ าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบ
ด้ วยกับร่างข้ อบัญญัติน้นั ให้ ร่างข้ อบัญญัติน้นั เป็ นอันตกไป หากพ้ นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ วยังพิจารณา
ไม่แล้ วเสร็จ ให้ ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้ วยกับร่างข้ อบัญญัติน้นั
ในการพิ จารณาร่ างข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจาปี หรื อร่ างข้ อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม สภาองค์การบริหารส่วนตาบลต้ องพิจารณาให้ แล้ วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้ รับร่ างข้ อบัญญัติน้ัน เมื่อพ้ นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ ว ถ้ าสภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาไม่
แล้ วเสร็จ ให้ ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนตาบลให้ ความเห็นชอบตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เสนอและให้ ดาเนินการตามวรรคสามต่อไป
ถ้ าข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจาปี ออกไม่ ทันปี งบประมาณใหม่ ให้ ใช้ ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ในปี งบประมาณที่แล้ วไปพลางก่อน
ในการพิ จารณาร่ างข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจาปี หรื อร่ างข้ อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ ายเพิ่มเติม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจานวนใน
รายการไม่ได้ แต่อาจแปรญัตติได้ ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้ เป็ นรายจ่ายที่เป็ นเงินส่งใช้ ต้น
เงินกู้ หรือเงินที่กาหนดให้ จ่ายตามกฎหมาย และในการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทาด้ วยประการใดๆ ที่มีผลให้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้ อมในการใช้ งบประมาณรายจ่ายจะกระทามิได้
[มาตรา ๘๗ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๘๗/๑ ในกรณีท่ีสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลไม่ รับหลักการแห่ งร่ างข้ อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี หรื อ ร่ า งข้ อบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ให้ นายอ าเภอตั้ ง
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๙๐
คณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้ วยกรรมการจานวนเจ็ดคน เพื่อพิจารณาหาข้ อยุติความขัดแย้ งโดย
แก้ ไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระสาคัญที่บัญญัติไว้ ในร่ างข้ อบัญญัติน้ัน ทั้งนี้ ให้ ยึดถือหลักเกณฑ์ตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนประโยชน์ของท้ องถิ่นและประชาชนเป็ นสาคัญ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้ ประกอบด้ วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอจานวนสามคน และบุ คคลซึ่งเป็ นหรือมิได้ เป็ นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเสนอจานวนสามคน โดยให้ ต้ังภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีมติไม่รับหลักการ และให้ กรรมการทั้งหกคนร่ วมกันปรึกษาและ
เสนอบุคคลซึ่งมิได้ เป็ นนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล และมิได้ เป็ นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคนหนึ่งทาหน้ าที่เป็ น
ประธานกรรมการดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่กรรมการครบจานวนหกคน
ในกรณีท่ไี ม่สามารถเสนอบุคคลที่จะทาหน้ าที่เป็ นกรรมการหรือประธานกรรมการได้ ภายใน
กาหนดเวลาตามวรรคสอง หรือคณะกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ปฏิบัติหรือไม่อาจปฏิบัติหน้ าที่
ได้ ให้ นายอาเภอตั้งบุคคล ซึ่งมิได้ เป็ นนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และมิได้ เป็ นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทา
หน้ าที่กรรมการหรือประธานกรรมการดังกล่าวให้ ครบตามจานวน
ให้ คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาร่างข้ อบัญญัติให้ แล้ วเสร็จภายในสิบห้ าวันนับตั้งแต่
วันที่ได้ แต่ งตั้งประธานกรรมการในคราวแรกแล้ วรายงานต่ อนายอาเภอ ในกรณีท่คี ณะกรรมการไม่
สามารถพิจารณาให้ แล้ วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ ประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณา
แล้ ววินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็วแล้ วรายงานต่อนายอาเภอ
ให้ นายอาเภอส่งร่ างข้ อบัญญัติท่ผี ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธานกรรมการ
ในวรรคสี่ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโดยเร็ว แล้ วให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเสนอร่ าง
ข้ อบัญญัติดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตามมาตรา ๘๗ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ รับร่ าง
ข้ อบัญญัติจากนายอาเภอ หากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม่เสนอร่างข้ อบัญญัติน้นั ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลในเวลาที่กาหนด ให้ นายอาเภอรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสั่งให้ นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลพ้ นจากตาแหน่ง
[มาตรา ๘๗/๑ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๘๗/๒ ให้ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาร่ างข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคห้ า ให้ แล้ วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับร่ างข้ อบัญญัติจากนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล หากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาไม่แล้ วเสร็จภายในกาหนด หรือ
มีมติไม่ เห็นชอบให้ ตราข้ อบัญญัติน้ัน ให้ ร่างข้ อบัญญัติน้ันตกไป และให้ ใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายในปี งบประมาณปี ที่แล้ วไปพลางก่อน ในกรณีเช่ นว่านี้ให้ นายอาเภอเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้
มีคาสั่ง ยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๙๑
[มาตรา ๘๗/๒ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๘๘ ระเบียบว่าด้ วยการคลัง การงบประมาณ การโอน การจัดการทรัพย์สนิ การซื้อ
การจ้ าง ค่าตอบแทน และค่าจ้ าง ให้ เป็ นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินงานอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลต้ องปฏิบัติด้วยก็ได้
ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ คานึงถึงความเป็ นอิสระ ความคล่องตัว
และความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลด้ วย
มาตรา ๘๙ ให้ นาบทบัญญัติมาตรา ๓๗ มาใช้ บังคับกับการตรวจสอบการคลัง การบัญชี
หรือการเงินอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๕
การกากับดู แลองค์การบริหารส่วนตาบล
มาตรา ๙๐ ให้ นายอาเภอมีอานาจกากับดูแลการปฏิบัติหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับของทางราชการ
ในการปฏิบัติการตามอานาจหน้ าที่ของนายอาเภอตามวรรคหนึ่ง ให้ นายอาเภอมีอานาจเรียก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล และลูกจ้ างขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลมาชี้แจงหรือสอบสวน ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตาบล
มาตรวจสอบก็ได้
เมื่อนายอาเภอเห็นว่ านายกองค์การบริหารส่วนตาบลผู้ใดปฏิบัติการในทางที่อาจเป็ นการ
เสียหายแก่ องค์การบริหารส่วนตาบลหรือเสียหายแก่ราชการและนายอาเภอได้ ช้ ีแจงแนะนาตักเตือน
แล้ วไม่ปฏิบัติตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ นเร่ งด่วนที่จะรอช้ ามิได้ ให้ นายอาเภอมีอานาจออกคาสั่ง
ระงับการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลไว้ ตามที่เห็นสมควรได้ แล้ วให้ รีบรายงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในสิบห้ าวันเพื่ อให้ ผ้ ูว่าราชการจังหวัดวินิจฉั ย สั่งการตามที่เห็นสมควร
โดยเร็ว
การกระทาของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลที่ฝ่าฝื นคาสั่งของนายอาเภอหรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดแล้ วแต่กรณีตามวรรคสาม ไม่มีผลผูกพันองค์การบริหารส่วนตาบล
[มาตรา ๙๐ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ ห ารส่ว นตาบล (ฉบับที ่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖]

สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๙๒
มาตรา ๙๑ เพื่ อ คุ้ ม ครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์ก ารบริ หารส่วนตาบลหรื อ
ประโยชน์ของประเทศเป็ นส่วนรวม นายอาเภอจะรายงานเสนอความเห็นต่ อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่ อ
ยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบลก็ได้
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอ่ ืนตามที่กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติน้ ี ผู้ ว่าราชการ
จังหวัด มีอานาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและให้ แสดงเหตุผลไว้ ในคาสั่งด้ วย
เมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหรือถือว่ามีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลขึ้นใหม่ภายในสี่สบิ ห้ าวัน
[มาตรา ๙๑ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๒]

มาตรา ๙๒ หากปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล กระทา
การฝ่ าฝื นต่อความสงบเรียบร้ อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการ
ไม่ชอบด้ วยอานาจหน้ าที่ ให้ นายอาเภอดาเนินการสอบสวนโดยเร็ว
ในกรณีท่ผี ลการสอบสวนปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมี
พฤติการณ์ตามวรรคหนึ่งจริง ให้ นายอาเภอเสนอให้ ผ้ ูว่าราชการจังหวัดสั่งให้ บุคคลดังกล่าวพ้ นจาก
ตาแหน่ง ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจดาเนินการสอบสวนเพิ่มเติมด้ วยก็ได้ คาสั่งของผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้ เป็ นที่สดุ
[มาตรา ๙๒ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖]

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๙๓ ให้ ถือว่ าบรรดากรรมการสภาตาบลผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้
บังคับ เฉพาะที่อยู่ ในเขตตาบลตามพระราชบัญญัติน้ ีเป็ นสมาชิ กสภาตาบลซึ่งได้ รับเลือกตั้งตาม
พระราชบัญญัติน้ ี จนกว่าจะพ้ นจากตาแหน่งตามวาระตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่
๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือพ้ นจากตาแหน่งตามมาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๙๔ บรรดาบทกฎหมายใดที่อ้างถึงกรรมการสภาตาบลผู้ ทรงคุ ณวุฒิให้ หมายถึง
สมาชิกสภาตาบลซึ่งได้ รับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๙๕ สภาตาบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๑๕ ใด มีรายได้ โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปี งบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติน้ ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเฉลี่ยไม่ต่ากว่าปี ละหนึ่งแสนห้ าหมื่นบาท ให้ กระทรวง
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๙๓
มหาดไทยดาเนินการจัดตั้งเป็ นองค์การบริหารส่วนตาบลตามพระราชบัญญัติน้ ี ทั้งนี้ภายในเก้ าสิบวัน
นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ใี ช้ บังคับ
ให้ กระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อสภาตาบลที่จะจัดตั้งเป็ นองค์การบริหารส่วนตาบลตาม
วรรคหนึ่งให้ แล้ วเสร็จภายในวันที่พระราชบัญญัติน้ ใี ช้ บังคับ
ในระหว่างดาเนินการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลตามวรรคหนึ่ง มิให้ นามาตรา ๖ มาใช้
บังคับแก่ตาบลดังกล่าว และให้ สภาตาบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ยังคงปฏิบัติหน้ าที่ต่อไปตามประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าวจนถึงวันที่มีการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลครั้งแรก
เมื่อจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลตามวรรคหนึ่งแล้ ว ให้ โอนบรรดาสิทธิในงบประมาณหรือ
เงินอุดหนุน ทรัพย์สนิ สิทธิ สิทธิเรียกร้ อง หนี้ และเจ้ าหน้ าที่ของสภาตาบลตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไปเป็ นขององค์การบริหารส่วนตาบลที่จัดตั้ง
ขึ้นนั้น
ในวาระเริ่มแรกเป็ นเวลาสี่ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้ บังคับมิให้ นาความในมาตรา ๕๘
วรรคสอง มาใช้ บังคับกับองค์การบริหารส่วนตาบลที่จัดตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่งหรือตามพระราชบัญญัติน้ ี
และให้ กานันเป็ นประธานกรรมการบริหารโดยตาแหน่ง
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
บัญญัติ บรรทัดฐาน
รองนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ : เหตุผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบัญ ญัติฉ บับ นี้ คือ โดยที่สภาตาบลซึ่ ง จัด ตั้ ง ขึ้ น
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไม่มีฐานะเป็ นนิติบุคคล
ทาให้ การบริหารงานไม่สามารถดาเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน
สมควรปรับปรุงฐานะของสภาตาบลและการบริหารงานของสภาตาบลเสียใหม่ ให้ สามารถรองรับการ
กระจายอานาจไปสู่ประชาชนได้ มากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ มีการยกฐานะสภาตาบลซึ่งมีรายได้ ตามเกณฑ์ท่ี
กาหนดขึ้นเป็ นองค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งเป็ นราชการส่วนท้ องถิ่นได้ จึงจาเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัติน้ ี

สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๙๔

พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติเกี่ยวกับ
คุณสมบัติในเรื่องอายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตาบล และของผู้มีสทิ ธิสมัครรับเลือกตั้งเป็ น
สมาชิกสภาตาบลตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ไม่
สอดคล้ องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ สมควรแก้ ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติใน
เรื่องดังกล่าวตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้ สอดคล้ อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย จึงจาเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัติน้ ี
[รก.๒๕๓๘/๔๘ก/๑/๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๘]
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๒ ในวาระเริ่ ม แรกเป็ นเวลาสี่ปี นั บ แต่ วั น ที่พ ระราชบั ญ ญั ติ น้ ี ใช้ บั ง คั บ มิ ใ ห้ น า
บทบัญญัติมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) เฉพาะลักษณะต้ องห้ ามตามมาตรา ๙ (๖) แห่ งพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ ี มาใช้ บังคับ
กับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และถ้ าผู้ดารงตาแหน่ งตาม
มาตรา ๙ (๖) ได้ รับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ก็ให้ พ้นจากตาแหน่งตาม
มาตรา ๙ (๖) นับแต่วันเลือกตั้ง
มาตรา ๒๓ บรรดาสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่วนต าบลและกรรมการบริ ห ารซึ่ง ด ารง
ตาแหน่ ง อยู่ ใ นวั น ที่พ ระราชบั ญ ญั ติ น้ ี ใช้ บั ง คั บ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ต่ อไปจนกว่ าจะครบวาระตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
ในกรณีท่ตี าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตามวรรคหนึ่งว่างลงไม่ว่าด้ วยเหตุใด
ก็ต าม ไม่ ต้ อ งด าเนินการเลือ กตั้ ง ขึ้ นแทนต าแหน่ ง ที่ว่างและให้ สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ประกอบด้ วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่
ในกรณีท่สี มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งว่ างลงตามวรรคสอง และเป็ นประธาน
กรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารด้ วย ให้ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเลือกสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลที่มีอยู่เป็ นประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหาร แล้ วแต่กรณี ภายในสิบห้ า
วันนับแต่วันที่ตาแหน่งนั้นว่างลง
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๙๕
ให้ ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหาร ซึ่งได้ รับการเลือกขึ้นแทนนั้น ดารงตาแหน่ง
ได้ เท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซ่งึ ตนแทน
มาตรา ๒๔ ในกรณีท่สี มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งเป็ นสมาชิกโดยตาแหน่งพ้ นจาก
สมาชิกภาพไปก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ใี ช้ บังคับ ให้ ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนตาบลประกอบด้ วย
สมาชิกเท่าที่มีอยู่ และบรรดากิจการที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลดังกล่ าวได้ กระทาไปในอานาจ
หน้ าที่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ใี ช้ บังคับให้ มีผลใช้ บังคับได้
มาตรา ๒๕ ในระหว่างที่ไม่มีกฎหมายว่าด้ วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้ องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้ องถิ่น ให้ นากฎหมายว่าด้ วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมาใช้ บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้ อานาจหน้ าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามกฎหมายว่าด้ วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เป็ นอานาจหน้ าที่ของนายอาเภอ และยกเว้ นไม่ ต้องเรียกเก็บเงิน
ประกันการสมัคร
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตามมาตรา ๔๕ ให้ ถือเขตหมู่บ้านแต่ละ
หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นเขตเลือกตั้ง
ใบสมั ค รและบั ต รเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ให้ เป็ นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา ๒๖ องค์การบริหารส่วนตาบลใดมีเหตุจะต้ องยุบและรวมกับองค์การบริหารส่วนตาบล
หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่นตามมาตรา ๔๑ จัตวา แห่ งพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ กี ่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้
บังคับ ให้ ดาเนินการตามมาตรา ๔๑ จัตวา ดังกล่าวให้ แล้ วเสร็จภายในเก้ าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้ บังคับ
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
ได้ วางหลักการจัดองค์กรปกครองท้ องถิ่นให้ เป็ นไปตามหลักการปกครองตนเองยิ่งขึ้นและให้ สอดคล้ อง
กับเจตนารมณ์ของประชาชนในท้ องถิ่น สมควรจัดระเบียบบริหารราชการท้ องถิ่น ระบบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลตามกฎหมายว่ าด้ วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่ วนตาบลให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงจาเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัติน้ ี
[รก.๒๕๔๒/๔๐ก/๑/๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๒]
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖
บทเฉพาะกาล

สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๙๖
มาตรา ๓๑ ให้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติน้ ใี ช้ บังคับ อยู่ในตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบอายุ
ของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
มาตรา ๓๒ ให้ ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลและกรรมการบริ หาร
องค์การบริ หารส่วนตาบลซึ่งดารงตาแหน่ งอยู่ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้ บังคับยังอยู่ ในตาแหน่ ง
ต่อไป และให้ ถือว่าประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
และกรรมการบริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเป็ นรองนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
บทบัญญัติแห่ งกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ ข้ อบัญญัติ ประกาศ หรือคาสั่งใดที่ได้ กาหนดให้
เป็ นอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล หรือ
กรรมการบริหาร ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติน้ ีใช้ บังคับ ให้ ถือว่าบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ ข้ อบัญญัติ ประกาศ
หรือคาสั่งนั้นอ้ างถึงคณะผู้บริหาร นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลตามพระราชบัญญัติน้ ี ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ งกับบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๓๓ บทบัญญัติแห่ งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ข้ อบัญญัติ ประกาศ หรือคาสั่งใด
ที่อ้างถึงข้ อบังคับตาบล ให้ ถือว่าบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ข้ อบัญญัติ ประกาศ
หรือคาสั่งนั้น อ้ างถึงข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลตามพระราชบัญญัติน้ ี ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้ งกับบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติน้ ี
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปั จจุ บันบทบัญญัติท่ี
เกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตาบลตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ มีเนื้อหาสาระที่ไม่สอดคล้ องและไม่เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
กับการจัดระเบียบบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่น โดยแม้ ว่าสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบลจะเป็ นหน่วยการปกครองพื้นฐานที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็ นการแตกต่ างจากองค์การ
ปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่นก็ตาม แต่บทบัญญัติบางประการก็ควรจะมีลักษณะที่เหมือนกัน เช่ น คุณสมบัติ
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ระยะเวลาการเลือกตั้ง การขาดคุณสมบัติ การประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล การบริหาร และการกากับดูแล เป็ นต้ น จึงจาเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัติน้ ี
[รก.๒๕๔๖/๕๕ ก/ ๑๒๐ /๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖]

สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๙๗

พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๗ บรรดาสมาชิ กสภาตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลและคณะ
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้ บังคับ ให้ ดารง
ตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบอายุของสภาตาบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หรือมีการยุบสภา
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง มิให้ นาบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๖ มาตรา
๔๗ มาตรา ๔๗ ทวิ มาตรา ๔๗ ตรี ชื่อของส่วนที่ ๒ ในหมวด ๒ มาตรา ๕๘ มาตรา๕๘/๑ มาตรา
๕๘/๒ มาตรา ๕๘/๓ มาตรา๕๘/๔ มาตรา ๕๘/๕ มาตรา ๕๘/๖ มาตรา ๕๘/๗ มาตรา ๕๙ มาตรา
๖๐ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๔/๑ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๔ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗ มาตรา ๘๗/๑ มาตรา
๘๗/๒ และมาตรา ๙๒ ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ ี มาใช้ บังคับจนกว่าจะครบอายุของสภา
ตาบล สภาองค์การบริหารส่วนตาบล หรือมีการยุบสภา และมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของสภาตาบล
หรือองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น หลังจากวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้ บังคับ และให้ นาบทบัญญัติเดิม
ก่อนการแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ ใี ช้ บังคับแทนในระหว่างเวลาดังกล่าว
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากเป็ นการสมควรกาหนดให้
นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลมาจากการเลือ กตั้ ง โดยตรงของประชาชน ประกอบกับ บทบัญญัติ
บางมาตราในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ยังไม่สอดคล้ อง
กับกฎหมายว่ าด้ วยการเลือกตั้งสมาชิ กสภาท้ องถิ่นหรือผู้บริหารท้ องถิ่น และไม่ เหมาะสมกับ การ
บริ หารงานของสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานของสภาตาบลและ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเป็ นไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและมี ประสิท ธิภ าพ
จึ ง จ าเป็ นต้ อ งตรา
พระราชบัญญัติน้ ี
[รก.๒๕๔๖/๑๒๔ ก/๑๒๐/๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖]

สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

