๑

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
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ ให้ ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้ วยการจัดระเบียบบริหารของตาบล
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ตราพระราชบัญญัติข้ นึ ไว้ โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ เี รียกว่า “พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ ใี ห้ ใช้ บังคับเมื่อพ้ นกาหนดเก้ าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ 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 ี หรือซึ่งขัดหรือแย้ งกับบท
แห่ งพระราชบัญญัติน้ ี ให้ ใช้ พระราชบัญญัติน้ แี ทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่น ” หมายความว่ า เทศบาล สุขาภิบาล และราชการส่วนท้ องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
“นายอาเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอาเภอผู้เป็ นหัวหน้ าประจากิ่งอาเภอด้ วย
“ตาบล” หมายความว่า ตาบลตามกฎหมายว่าด้ วยลักษณะปกครองท้ องที่ท่อี ยู่นอกเขตหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้ องถิ่น และในกรณีท่ตี าบลใดมีพ้ ื นที่อยู่ท้งั ในและนอกเขตหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่น ให้ หมายความถึง
เฉพาะพื้นที่ท่อี ยู่นอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่น
[บทนิยามคาว่า คณะผูบ้ ริหาร มาตรา ๔ ยกเลิก โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๕ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยรั ก ษาการตามพระราชบั ญ ญั ติ น้ ี และให้ มี อ านาจออก
กฎกระทรวง ระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ และแต่งตั้งเจ้ าหน้ าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวง ระเบียบ ข้ อบังคับ หรือประกาศที่มีผลเป็ นการทั่วไป เมื่อได้ ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้ ว ให้ ใช้
บังคับได้
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๒

หมวด ๑
สภาตาบล
มาตรา ๖ ในตาบลหนึ่งให้ มีสภาตาบลสภาหนึ่งมีอานาจหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี
ให้ สภาตาบลมีฐานะเป็ นนิติบุคคล
ส่วนที่ ๑
สมาชิกสภาตาบล
มาตรา ๗ สภาตาบลประกอบด้ วยสมาชิ กโดยตาแหน่ งได้ แก่ กานัน ผู้ ใหญ่ บ้ านของทุ กหมู่ บ้ าน ในตาบล และ
แพทย์ประจาตาบล และสมาชิกซึ่งได้ รับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้านในตาบลนั้นเป็ นสมาชิกสภาตาบลหมู่บ้านละ
หนึ่งคน
มาตรา ๘ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้ รับการเลือกตั้งต้ องมีคุณสมบัติและไม่ มีลักษณะต้ องห้ าม
เช่นเดียวกับผู้มีสทิ ธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้ วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้ องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้ องถิ่น
[มาตรา ๘ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๙ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้ รับเลือกตั้งต้ องมีคุณสมบัติและไม่ มีลักษณะ
ต้ องห้ ามดังต่อไปนี้
(๑) มีช่ ือในทะเบียนบ้ านตามกฎหมายว่าด้ วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของตาบลที่สมัครรับเลือกตั้งเป็ นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี จนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
(๒) ไม่ เป็ นผู้ มี พ ฤติ ก รรมในทางทุ จริ ต หรื อ พ้ น จากต าแหน่ งสมาชิ ก สภาต าบล สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น คณะ
ผู้บริหารท้ องถิ่นหรือผู้บริหารท้ องถิ่น รองผู้บริหารท้ องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้ องถิ่น เพราะเหตุท่มี ี
ส่วนได้ เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้ อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทากับสภาตาบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ยังไม่ถึง
ห้ าปี นับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
(๓) มีคุณสมบัติและไม่ มีลักษณะต้ องห้ ามประการอื่นเช่ นเดียวกับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายว่ า
ด้ วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้ องถิ่นหรือผู้บริหารท้ องถิ่น
[มาตรา ๙ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๑๐ ให้ นายอาเภอจัดให้ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้ รับเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๑๑ สมาชิ กสภาตาบลซึ่งได้ รับเลือกตั้งมีวาระอยู่ ในตาแหน่ งคราวละสี่ปีนับแต่ วันเลือกตั้ง
ในกรณีท่สี มาชิกสภาตาบลซึ่งได้ รับเลือกตั้งดารงตาแหน่งครบวาระแล้ วแต่ยังมิได้ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตาบล
ซึ่งได้ รับเลือกตั้งขึ้นใหม่ ให้ สมาชิกสภาตาบลโดยตาแหน่งปฏิบัติหน้ าที่ได้ ต่อไป
มาตรา ๑๒ นอกจากการพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ สมาชิกสภาตาบลซึ่งได้ รับเลือกตั้งพ้ น จากตาแหน่งด้ วย
เหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอาเภอ ในกรณีเช่นนี้ให้ ถือว่าพ้ นจากตาแหน่งนับแต่วันลาออก
(๓) มีการยุบสภาตาบล
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๓
(๔) เป็ นผู้มีส่วนได้ เสียไม่ ว่าทางตรงหรือทางอ้ อมในสัญญากับสภาตาบลที่ตนดารงตาแหน่ งหรือในกิจการที่
กระทาให้ แก่สภาตาบลนั้น
(๕) สภาตาบลมีมติให้ พ้นจากตาแหน่งโดยเห็นว่ ามีความประพฤติในทางที่จะนามาซึ่งความเสื่อมเสียประโยชน์
ของตาบล มติดังกล่าวต้ องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกสภาตาบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
(๖) นายอ าเภอสั่งให้ พ้ น จากต าแหน่ ง เมื่ อ ได้ สอบสวนแล้ วปรากฏว่ าเป็ นผู้ ขาดคุ ณ สมบั ติ ห รื อ มี ลัก ษณะ
ต้ องห้ ามอย่ างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๙ หรือมิได้ อยู่ประจาในหมู่บ้านที่ได้ รับเลือกตั้งเป็ นเวลาติด ต่ อ กันเกินหกเดือ น
หรื อขาดการประชุ มสภาตาบลติดต่ อกันสามครั้ งโดยไม่ มีเหตุผลอัน สมควร
(๗) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ พ้นจากตาแหน่ง เมื่อได้ สอบสวนแล้ วปรากฏว่าบกพร่องในทางความประพฤติ
[อนุ (๔) ของมาตรา ๑๒ แก้ไข โดยพระราชบัญ ญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๒ และวรรคสองของมาตรา ๑๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญ ญัติสภาตาบลและองค์การบริห ารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๒]

มาตรา ๑๓ เมื่อตาแหน่ งสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้ รับเลือกตั้งว่างลงเพราะครบวาระการดารงตาแหน่ ง ให้ มีการ
เลือกตั้งภายในสี่สบิ ห้ าวันนับแต่วันที่ครบวาระ
[มาตรา ๑๓ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๑๔ เมื่อตาแหน่งสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้ รับเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอ่นื ใดนอกจาก ครบวาระ ให้ มีการ
เลือกตั้งแทนตาแหน่ งที่ว่างภายในหกสิบวันนับแต่ วันที่ตาแหน่งนั้นว่างลง เว้ นแต่ วาระการดารงตาแหน่ งที่เหลืออยู่ไม่ ถึง
หนึ่งร้ อยแปดสิบวันให้ สภาตาบลประกอบด้ วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่
สมาชิกสภาตาบลผู้ซ่งึ ได้ รับเลือกตั้งแทนนั้นให้ อยู่ในตาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซ่งึ ตนแทน
[มาตรา ๑๔ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖]
มาตรา ๑๕ เมื่อมีการยุบและรวมเขตหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้ วยลักษณะปกครองท้ องที่ให้ สมาชิกสภาตาบล
ซึ่งได้ รับเลือกตั้งของหมู่บ้านเดิมที่ถูกยุบหรือถูกรวมยังคงเป็ นสมาชิกสภาตาบล ซึ่งได้ รับเลือกตั้งอยู่ต่อไปจนกว่าสมาชิก
ภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒
เมื่อมีการแยกพื้นที่บางส่วนของหมู่บ้านใดขึ้นเป็ นหมู่บ้านใหม่ ให้ สมาชิกสภาตาบลซึ่งได้ รับเลือกตั้งของหมู่บ้าน
เดิมยังคงเป็ นสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้ รับเลือกตั้งอยู่ต่อ ไป โดยให้ สมาชิกสภาตาบลที่มีภมู ิลาเนาอยู่ในหมู่บ้านใดเป็ นสมาชิก
สภาตาบลของหมู่บ้านนั้นจนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒ และให้ นายอาเภอจัดให้ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ตาบลซึ่งได้ รับเลือกตั้งให้ ครบตามจานวนที่กฎหมายกาหนดทั้งหมู่บ้านเดิมและหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อเป็ นสมาชิกสภา
ตาบลที่หมู่บ้านนั้นตั้งอยู่ในเขตภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศตั้งหมู่บ้านใหม่ และให้ ผ้ ูได้ รับเลือกตั้งอยู่ในตาแหน่ ง
เท่า กับ วาระที่เหลือ อยู่ ข องสมาชิ ก อื่น ในตาบลนั้ น เว้ น แต่ วาระการดารงตาแหน่ ง ที่เหลือ อยู่ ไ ม่ ถึง หนึ่งร้ อยแปดสิบวัน
ให้ สภาตาบลประกอบด้ วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่
[มาตรา ๑๕ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๑๖ สภาตาบลมีกานันเป็ นประธานสภาตาบล และมีรองประธานสภาตาบลคนหนึ่งซึ่งนายอาเภอแต่งตั้ง
จากสมาชิกสภาตาบลตามมติของสภาตาบล
รองประธานสภาตาบลมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี
รองประธานสภาตาบลพ้ นจากตาแหน่งก่อนครบวาระการดารงตาแหน่งตามวรรคสอง เมื่อ
(๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอาเภอ ในกรณีเช่นนี้ให้ ถือว่าพ้ นจากตาแหน่งนับแต่วันลาออก
(๒) พ้ นจากตาแหน่งสมาชิกสภาตาบลตามมาตรา ๑๒
มาตรา ๑๗ ประธานสภาต าบลเป็ นผู้ เรี ยกประชุ ม สภาต าบล และมี ห น้ าที่ด าเนิ น การประชุ ม ให้ เป็ นไปตาม
ข้ อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๔
รองประธานสภาตาบลมีหน้ าที่กระทากิจการแทนประธานสภาตาบลเมื่อประธานสภาตาบลไม่ อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้ าที่ได้ หรือตามที่ประธานสภาตาบลมอบหมาย
เมื่อประธานสภาตาบลและรองประธานสภาตาบลไม่อยู่ในที่ประชุม ให้ สมาชิกสภาตาบลที่มาประชุมเลือกกันเอง
เป็ นประธานในการประชุมคราวนั้น
มาตรา ๑๘ ให้ มี การประชุ ม สภาต าบลไม่ น้อ ยกว่ าเดื อนละหนึ่งครั้ ง การประชุ มต้ อ งมี สมาชิ กสภาต าบลมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกสภาตาบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็ นองค์ประชุม
การลงมติของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก เว้ นแต่ท่มี ีบัญญัติไว้ เป็ นอย่างอื่นในพระราชบัญญัติน้ ีสมาชิกสภาตาบลคน
หนึ่งให้ มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่ มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ น
เสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๙ สภาตาบลมีเลขานุการสภาตาบลคนหนึ่งซึ่งแต่งตั้งจากข้ าราชการที่ปฏิบัติงานในตาบลนั้นหรือจาก
บุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามมาตรา ๘
ให้ นายอาเภอเป็ นผู้แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาตาบลตามมติของสภาตาบล
มาตรา ๒๐ เลขานุการสภาตาบลมีหน้ าที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่สภา
ตาบลมอบหมาย
มาตรา ๒๑ ในการปฏิบัติหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้ สมาชิ กสภาตาบลและเลขานุ การสภาตาบลเป็ นเจ้ า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ส่วนที่ ๒
อานาจหน้าที่ของสภาตาบล
มาตรา ๒๒ สภาตาบลมีอานาจหน้ าที่ในการพัฒนาตาบลตามแผนงานโครงการและงบประมาณของสภาตาบล
เสนอแนะส่วนราชการในการบริหารราชการและพั ฒนาตาบลปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการตาบลตามกฎหมายว่ าด้ วย
ลักษณะปกครองท้ องที่ และหน้ าที่อ่นื ตามที่กฎหมายกาหนด
มาตรา ๒๓ ภายใต้ บังคับแห่ งกฎหมาย สภาตาบลอาจดาเนินกิจการภายในตาบลดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้ มีนา้ เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(๒) จัดให้ มีและบารุงรักษาทางนา้ และทางบก
(๓) จัด ให้ ม ีแ ละรัก ษาทางระบายน้า และรัก ษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ
รวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๔) คุ้มครองดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
(๕) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สงู อายุ และผู้พิการ
มาตรา ๒๔ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจาตาบลซึ่งปฏิบัติหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี ต้ องไม่เป็ นผู้มีส่วน
ได้ เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้ อมในสัญญากับสภาตาบลที่ตนดารงตาแหน่งหรือในกิจการที่กระทาให้ แก่สภาตาบลนั้น
ในกรณีท่ีกานัน ผู้ ใหญ่ บ้ าน หรื อแพทย์ประจาต าบลกระทาการฝ่ าฝื นตามที่บัญญั ติในวรรคหนึ่ ง ให้ ผ้ ู ว่าราชการ
จังหวัดสั่งให้ บุคคลดังกล่าวออกจากตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจาตาบล แล้ วแต่กรณี โดยให้ ถือว่าเป็ นการ
ให้ ออกจากตาแหน่งเพราะบกพร่ องในทางความประพฤติหรือ ความสามารถไม่เหมาะสมกับตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้ วย
ลักษณะปกครองท้ องที่
[มาตรา ๒๔ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒]
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๕
มาตรา ๒๕ ในการปฏิบัติหน้ าที่ของกานันและผู้ใหญ่ บ้านตามกฎหมายว่าด้ วยลักษณะปกครองท้ องที่ในส่วนที่
เกี่ยวกับกิจการใดที่กาหนดไว้ แล้ วในแผนพั ฒนาตาบล ให้ กานันและผู้ใหญ่ บ้านดาเนินการให้ สอดคล้ องกับแผนพั ฒนา
ตาบล
มาตรา ๒๖ ในการจัด ทาโครงการหรื อแผนงานของส่วนราชการหรือ หน่ วยงานใดในพื้ นที่ตาบลใด ให้ ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานนั้นคานึงถึงแผนพัฒนาตาบลนั้นด้ วย
มาตรา ๒๗ ในการปฏิบัติหน้ าที่ของสภาตาบล ให้ ประธานสภาตาบลเป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินกิจการตามมติของ
สภาตาบล แต่สภาตาบลอาจมอบหมายให้ สมาชิกสภาตาบลผู้อ่นื ดาเนินกิจการแทนเฉพาะกรณีได้
ในการทานิติกรรมของสภาตาบล ให้ ประธานสภาตาบล เลขานุการสภาตาบลและสมาชิกสภาตาบลอีกหนึ่งคน
ร่วมกันมีอานาจกระทาการแทนสภาตาบล ทั้งนี้ ให้ เป็ นไปตามระเบียบของกระทรวง มหาดไทย
มาตรา ๒๘ เมื่ อได้ รับความเห็นชอบจากผู้ ว่าราชการจังหวัด สภาตาบลอาจทากิจการนอกเขต สภาต าบล หรื อ
ร่วมกับสภาตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่นอื่นเพื่อ
ทากิจการร่วมกันได้ เมื่อได้ รับความยินยอมจากสภาตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ อง และกิจการนั้นเป็ นกิจการที่จาเป็ นต้ องทาและเป็ นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่
ในอานาจหน้ าที่ของตน
ส่วนที่ ๓
รายได้และรายจ่ ายของสภาตาบล
มาตรา ๒๙ สภาตาบลมีรายได้ ซ่ึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดสรรให้ ตามหลักเกณฑ์ท่กี ระทรวงมหาดไทย
กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ภาษีบารุงท้ องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อ่นื อันเกิดจากการฆ่า
สัตว์ท่จี ัดเก็บได้ ในตาบลนั้น
(๒) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามที่จะมีกฎหมายกาหนดไว้ ท่จี ัดเก็บได้ ในตาบลนั้น
(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันตามกฎหมายว่าด้ วยการพนันที่เก็บเพิ่มขึ้นตามข้ อบัญญัติจังหวัดในเขต
ตาบลนั้น
(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 ของสภาต าบล ให้ ได้ รับยกเว้ นไม่ ต้ องเสียภาษี โดยตราเป็ นพระราชกฤษฎี กาตามประมวล
รัษฎากร และไม่ต้องนาส่งคลังเป็ นรายได้ แผ่นดิน
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๖
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
(๑๐) รายจ่ายอื่นใดตามข้ อผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย กาหนดไว้
มาตรา ๓๔ เงินค่ าตอบแทนประธานสภาตาบล รองประธานสภาตาบล สมาชิกสภาตาบลและเลขานุ การสภา
ตาบล ให้ เป็ นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๓๕ งบประมาณรายจ่ายประจาปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของสภาตาบลให้ จัดทาเป็ นข้ อบังคับ
ตามระเบียบและวิธกี ารที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ถ้ าในระหว่ างปี งบประมาณใด รายจ่ ายซึ่ งก าหนดไว้ ใ นงบประมาณไม่ พ อใช้ จ่ ายประจ าปี นั้ น หรื อ มี ค วาม
จาเป็ นต้ องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปี งบประมาณให้ จัดทาข้ อบังคับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
เมื่อสภาตาบลจัดทาร่างข้ อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือร่างข้ อบังคับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเสร็จ
แล้ ว ให้ เสนอนายอาเภอเพื่ออนุมัติ
ถ้ าข้ อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจาปี ออกไม่ทนั ปี ใหม่ ให้ ใช้ ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจาปี ก่อนนั้นไป
พลางก่อน
มาตรา ๓๖ ให้ กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบว่าด้ วยการคลัง การงบประมาณ การรักษาทรัพย์สนิ การจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ การจัดหาพัสดุและการจ้ างเหมา
กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินงานอื่นๆ ของสภาตาบลให้ สภาตาบล ต้ องปฏิบัติด้วยก็ได้
ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ คานึงถึงลักษณะของพื้นที่ จานวนประชากร รายได้ ความ
คล่องตัว และความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของสภาตาบลด้ วย
มาตรา ๓๗ ให้ กระทรวงมหาดไทยจัดให้ มีการตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรือการเงินอื่นๆ ของสภาตาบล
ส่วนที่ ๔
การกากับดู แลสภาตาบล
มาตรา ๓๘ นายอาเภอมีอานาจกากับดูแลการปฏิบัติหน้ าที่ของสภาตาบลให้ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบ
ข้ อบังคับของทางราชการ
ในกรณีท่ปี รากฏว่าการดาเนินการของสภาตาบลเป็ นไปโดยไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย ก่อหรืออาจก่อให้ เกิดความ
เสียหายแก่ ท างราชการ หรือไม่ เป็ นไปตามระเบี ยบข้ อบั งคับ ของทางราชการ นายอาเภอมีอานาจยับยั้งการดาเนินการ
ดังกล่าวไว้ เป็ นการชั่วคราวได้ และรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อวินิจฉัย

สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๗
ในกรณีท่ีผ้ ูว่าราชการจังหวัดเห็นว่ าการดาเนินการของสภาตาบลไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย ก่อ หรืออาจก่อให้ เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ หรือไม่เป็ นไปตามระเบียบข้ อบังคับของทางราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจสั่งการให้ สภา
ตาบลระงับการดาเนินการดังกล่าว
ในกรณีท่ผี ้ ูว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการดาเนินการของสภาตาบลเป็ นไปโดยชอบแล้ ว ให้ ผ้ ูว่าราชการจังหวัดสั่ง
เพิกถอนการยับยั้งของนายอาเภอ แต่ ถ้านายอาเภอไม่ รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดภายในสิบห้ าวันนับแต่ วันที่ยับยั้ง หรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่วินิจฉัยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับเรื่องให้ การยับยั้งของนายอาเภอและอานาจสั่งการของผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็ นอันสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ครบกาหนดเวลาดังกล่าว
มาตรา ๓๙ หากปรากฏว่าสภาตาบลกระทาการฝ่ าฝื นต่อความสงบเรียบร้ อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือ
ละเลยไม่ ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ ชอบด้ วยอานาจหน้ าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจสั่งยุบสภาตาบลได้ ตามคาเสนอแนะ
ของนายอาเภอ และเมื่อผู้ ว่าราชการจังหวัดสั่งยุ บสภาตาบลแล้ วให้ สภาตาบลยังคงประกอบด้ วยสมาชิกสภาตาบลโดย
ตาแหน่งทั้งหมดจนกว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้ รับเลือกตั้งใหม่
ในกรณีท่กี ารยุบสภาตาบลตามวรรคหนึ่งเป็ นผลจากการกระทาของกานัน ผู้ใหญ่ บ้าน หรือแพทย์ประจาตาบล
ซึ่งเป็ นสมาชิกสภาตาบลโดยตาแหน่ง หรือบุคคลดังกล่าวได้ ร่วมกระทาการด้ วย ให้ ผ้ ูว่าราชการจังหวัดสั่งให้ บุคคลดังกล่าว
ออกจากตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจาตาบล แล้ วแต่กรณี โดยให้ ถือว่าเป็ นการให้ ออกจากตาแหน่งเพราะ
บกพร่องในทางความประพฤติหรือความสามารถไม่เหมาะสมกับตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้ วยลักษณะปกครองท้ องที่ และ
ถ้ าสมาชิกสภาตาบลโดยตาแหน่ งเหลืออยู่ไม่ ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาตาบลโดยตาแหน่ งทั้งหมด ให้ ผ้ ูว่าราชการจังหวัด
แต่ งตั้งบุคคลตามจานวนที่เห็นสมควรเข้ าร่ วมปฏิบัติหน้ าที่กับสมาชิ กสภาตาบลโดยตาแหน่ งที่เหลืออยู่จนกว่ าจะมีการ
เลือกตั้งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจาตาบลและสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้ รับเลือกตั้งใหม่
หมวด ๒
องค์การบริหารส่วนตาบล
มาตรา ๔๐ สภาตาบลที่มีรายได้ โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปี งบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉลี่ยไม่ต่ากว่า
ปี ละหนึ่งแสนห้ าหมื่นบาทหรือตามเกณฑ์รายได้ เฉลี่ยในวรรคสองอาจจัดตั้งเป็ นองค์การบริหารส่วนตาบลได้ โดยทาเป็ น
ประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในประกาศนั้นให้ ระบุช่ ือและเขตขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลไว้ ด้วย
การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์รายได้ เฉลี่ยของสภาตาบลตามวรรคหนึ่ง ให้ ทาเป็ นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและ
ให้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๑ สภาตาบลที่ได้ จัดตั้งเป็ นองค์การบริหารส่วนตาบลตามมาตรา ๔๐ ให้ พ้นจากสภาพแห่ งสภาตาบล
นับแต่วันที่ได้ ประกาศจัดตั้งขึ้นเป็ นองค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นต้ นไป
บรรดางบประมาณ ทรัพย์สนิ สิทธิ สิทธิเรียกร้ อง หนี้ และเจ้ าหน้ าที่ของสภาตาบลตามวรรคหนึ่ง ให้ โอนไปเป็ นของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
มาตรา ๔๑ ทวิ สภาต าบลหรื อ องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลอาจรวมกั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบล ที่ มี เขต
ติดต่อกันภายในเขตอาเภอเดียวกันได้ ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตาบลนั้น โดยให้ นามาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑
มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
[มาตรา ๔๑ ทวิ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒]

มาตรา ๔๑ ตรี สภาตาบลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลอาจรวมกับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่นอื่นที่มี
เขตติด ต่อ กัน ภายในเขตอ าเภอเดีย วกัน ได้ ต ามเจตนารมณ์ข องประชาชนในเขต ต าบลนั้ น โดยท าเป็ นประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย และให้ กาหนดเขตใหม่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่นไว้ ในประกาศกระทรวงมหาดไทยด้ วย
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๘
ให้ นามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสามมาใช้ บังคับกับการรวมตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
[มาตรา ๔๑ ตรี วรรคหนึ ง่ แก้ไขเพิ่ มเติ ม โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖]
มาตรา ๔๑ จัตวา ให้ กระทรวงมหาดไทยดาเนินการประกาศยุบสภาตาบลทั้งหมดและองค์การบริหารส่วนตาบล
ใดที่มีจานวนประชากรไม่ถึงสองพันคน โดยให้ รวมพื้นที่เข้ ากับองค์การบริหารส่วนตาบลอื่นหรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้ องถิ่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอาเภอเดียวกันภายในเก้ าสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว
การรวมกับองค์การบริหารส่วนตาบลหรือหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่นใดตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไปตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตาบลนั้น
การสารวจเจตนารมณ์ของประชาชนตามวรรคสอง ให้ เป็ นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
องค์การบริ หารส่วนตาบลใดมีจานวนประชากรไม่ ถึงสองพั นคนแต่ มีสภาพพื้ นที่เป็ นเกาะหรือโดยสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ไม่สามารถติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตาบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่นที่จะไปรวมได้ โดยสะดวก
กระทรวงมหาดไทยจะไม่ดาเนินการตามวรรคหนึ่งกับองค์การบริหารส่วนตาบลนั้นก็ได้
ให้ นามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้ บังคับการยุบและรวมตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
[มาตรา ๔๑ จัตวา แก้ไขเพิ่ มเติ ม โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕)

พ.ศ.

๒๕๔๖]

มาตรา ๔๑ เบญจ สภาตาบลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลอาจแยกพื้ นที่บางส่วนไปรวมกับองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่นอื่น หรือรับพื้นที่บางส่วนของสภาตาบลหรือองค์การบริหารส่วนตาบล
หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่นอื่นมารวมด้ วยได้ โดยทาเป็ นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ กาหนดเขต
ใหม่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่นไว้ ในประกาศกระทรวงมหาดไทยด้ วย
การสารวจเจตนารมณ์เกี่ยวกับการรวม ยุบรวม รับรวม และแยกพื้นที่ในเขตสภาตาบลหรือ องค์การบริหารส่วน
ตาบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้ เป็ นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
การโอนงบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้ อง หนี้ เจ้ าหน้ าที่ของสภาตาบล หรือพนักงาน ส่วนตาบลและลูกจ้ าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้ สภาตาบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่นผู้โอนและผู้รับโอนตกลงกัน ในกรณีท่ี
ตกลงกันไม่ได้ 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 ต้องเพิ่มจานวนสมาชิกสภาของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่น ให้ ดาเนินการเลือกตั้งเพื่ อให้
มีสมาชิกครบจานวนตามที่กฎหมายกาหนด และให้ ผ้ ูได้ รับเลือกตั้งอยู่ ในตาแหน่ งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของสมาชิกอื่น
ในหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่น เว้ นแต่วาระการดารงตาแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้ อยแปดสิบวันให้ สมาชิกของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่นนั้นประกอบด้ วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่
[มาตรา ๔๑ ฉ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๔๒ ภายใต้ บังคับแห่ งกฎหมายว่ าด้ วยการเทศบาล อาจจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลขึ้นเป็ นเทศบาลได้
โดยทาเป็ นประกาศของกระทรวงมหาดไทย
องค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้ จัดตั้งเป็ นเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้ พ้นจากสภาพแห่ งองค์การบริหารส่วนตาบล
รวมทั้งให้ สมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่วนต าบลสิ้นสุด ลง และนายกองค์ การบริ หารส่วนต าบลพ้ นจาก
ตาแหน่งนับแต่วันที่ได้ มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้นเป็ นเทศบาลเป็ นต้ นไป
บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้ อง หนี้ พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้ างขององค์การบริหารส่วน
ตาบลตามวรรคหนึ่ง ให้ โอนไปเป็ นของเทศบาลที่จัดตั้งขึ้นนั้น
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๙
บรรดาข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้ ใช้ บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้ วให้ ยังคงใช้ บังคับได้ ต่อไปเป็ นการ
ชั่วคราว จนกว่าจะได้ มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่
[มาตรา ๔๒ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖]

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

ส่วนที่ ๑
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
มาตรา ๔๕ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลประกอบด้ วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวนหมู่บ้าน
ละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสทิ ธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
ในกรณีท่เี ขตองค์การบริหารส่วนตาบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนั้นประกอบด้ วย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจานวนหกคน และในกรณีท่เี ขตองค์การบริหารส่วนตาบลใดมีเพียงสองหมู่บ้านให้
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนั้นประกอบด้ วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจานวนหมู่บ้านละสามคน
หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้ องถิ่นหรือผู้บริหารท้ องถิ่น
อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีกาหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
[มาตรา ๔๕ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒]

มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้ าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อเป็ นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
(๒) พิจารณาและให้ ความเห็นชอบร่างข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ร่างข้ อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี และร่างข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลให้ เป็ นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล ข้ อบัญญัติ ระเบียบ และข้ อบังคับของทางราชการ
[มาตรา ๔๖ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๔๗ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลต้ องมีคุณสมบัติและไม่ มีลักษณะต้ องห้ าม
ตามกฎหมายว่าด้ วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้ องถิ่นหรือผู้บริหารท้ องถิ่น
ให้ นาบทบัญญัติมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้ บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโดยอนุโลม
[มาตรา ๔๗ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๔๗ ทวิ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลต้ องมีคุณสมบัติและไม่ มี
ลักษณะต้ องห้ ามดังต่อไปนี้
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๑๐
(๑) มีช่ ือในทะเบียนบ้ านตามกฎหมายว่าด้ วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของตาบลที่สมัครรับเลือกตั้งเป็ น
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี จนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
(๒) ไม่ เป็ นผู้ มี พ ฤติ ก รรมในทางทุ จ ริ ต หรื อ พ้ นจากต าแหน่ งสมาชิ ก สภาต าบล สมาชิ กสภา ท้ อ งถิ่น คณะ
ผู้บริหารท้ องถิ่นหรือผู้บริหารท้ องถิ่น รองผู้บริหารท้ องถิ่น หรือที่ปรึกษา หรือเลขานุการของผู้บริหารท้ องถิ่นเพราะเหตุมี
ส่วนได้ เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้ อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทากับสภาตาบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ยังไม่ถึง
ห้ าปี นับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
(๓) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามประการอื่นตามกฎหมายว่าด้ วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้ องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้ องถิ่น
[มาตรา ๔๗ ทวิ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๔๗ ตรี สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอาเภอ
(๔) ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
(๕) มิได้ อยู่ประจาในหมู่บ้านที่ได้ รับเลือกตั้งเป็ นระยะเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน
(๖) เป็ นผู้มีส่วนได้ เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้ อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตาบลนั้นเป็ นคู่สญ
ั ญาหรือ
ในกิจการที่กระทาให้ แก่องค์การบริหารส่วนตาบลนั้นหรือที่องค์การบริหารส่วนตาบลนั้นจะกระทา
(๗) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้ องห้ ามตามมาตรา ๔๗ ทวิ
(๘) สภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีมติให้ พ้นจากตาแหน่ ง โดยเห็นว่ ามีความประพฤติในทางที่จะนามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่ สงบเรียบร้ อยแก่องค์การบริหารส่วนตาบลหรือกระทาการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้ าชื่อเสนอให้ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณา และมีมติดังกล่าวต้ องมี
คะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ าสามในสี่ของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ถ้ าสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลผู้น้ันมิได้ อุทธรณ์หรือโต้ แย้ งมติของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลภายในกาหนดเวลาอุทธรณ์
หรือโต้ แย้ งให้ สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ครบระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้ แย้ งดังกล่าว
ในกรณีท่สี มาชิกภาพของสมาชิ กสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผู้ ใดสิ้นสุดลงตาม (๘) ผู้น้ันอาจอุทธรณ์หรือ
โต้ แย้ งมติของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไปยังนายอาเภอได้ ภายในสิบห้ าวัน นับแต่วันที่รับทราบมติของสภาองค์การ
บริห ารส่วนตาบล โดยระบุข้อ อุท ธรณ์ห รือข้ อ โต้ แ ย้ งและข้ อ เท็จ จริงหรือ ข้ อกฎหมายประกอบด้ วย และให้ นายอาเภอ
สอบสวนและวินิจฉัยให้ เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับ คาอุทธรณ์หรือโต้ แย้ ง คาวินิจฉัยของนายอาเภอให้ เป็ น
ที่สดุ
(๙) ราษฎรผู้มีสทิ ธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลใดมีจานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผู้มีสทิ ธิ
เลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผู้ใดไม่สมควรดารงตาแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่า
ด้ วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้ องถิ่นหรือผู้บริหารท้ องถิ่น
เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๔) (๕) (๖)
หรือ (๗) ให้ นายอาเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คาวินิจฉัยของนายอาเภอให้ เป็ นที่สดุ
ในกรณีท่สี มาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสิ้นสุดลงตาม (๙) พร้ อมกัน ทั้งหมด ให้ ถือว่ า
เป็ นการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๑๑
[มาตรา ๔๗ ตรี แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๔๘ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่งซึ่งเลือกจากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล ให้ นายอาเภอแต่ งตั้งประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตามมติของสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล
มาตรา ๔๙ ประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริห ารส่วนตาบลดารงตาแหน่ งจนครบอายุ ของสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
[มาตรา ๔๙ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๕๐ นอกจากการพ้ นจากตาแหน่ งตามมาตรา ๔๙ ประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่วนต าบลและรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอาเภอ
(๒) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ พ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๙๒
ผู้ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ พ้นจากตาแหน่งตาม (๓) จะดารงตาแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลอีกไม่ได้ ตลอดอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
[มาตรา ๕๐ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๕๑ เมื่อตาแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลว่างลงเพราะเหตุอ่นื ใดนอกจาก
ครบวาระ ให้ มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแทนตาแหน่งที่ว่างภายในสิบห้ าวันนับแต่วันที่
ตาแหน่งนั้นว่างลง และให้ ผ้ ูซ่งึ ได้ รับเลือกแทนนั้นอยู่ในตาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซ่งึ ตนแทน
มาตรา ๕๒ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้ าที่ดาเนินการประชุมและดาเนินกิจการอื่นให้ เป็ นไป
ตามข้ อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้ าที่ช่วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบัติการตาม
หน้ าที่ และกระทากิจการตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย
ในกรณีท่ีไม่ มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหรือประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไม่ อยู่หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ หรือไม่ปฏิบัติหน้ าที่ ให้ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบัติหน้ าที่แทน
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลครั้งใด ถ้ าไม่ มีผ้ ูปฏิบัติหน้ าที่ประธานในที่ประชุมให้ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลที่มาประชุมเลือกกันเองเพื่อทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุมสาหรับการประชุมในครั้งนั้น
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลครั้งใด ถ้ าผู้ ทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุมสั่งปิ ดประชุมก่อนหมด
ระเบียบวาระการประชุม แต่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุมและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลจานวนไม่ น้อยกว่ ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเท่าที่มีอยู่ในที่ประชุมเสนอให้ เปิ ด
ประชุม ให้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม นั้ น ต่ อ ไปจนกว่าจะหมดระเบียบวาระการประชุม หรือ สภา
องค์การบริหารส่วนตาบลจะได้ มีมติให้ ปิดประชุมและให้ นาความในวรรคสามและวรรคสี่มาใช้ บังคับกับกรณีดังกล่าว
[วรรคห้า ของ มาตรา ๕๒ แก้ไข โดยพระราชบัญ ญัติ ส ภาตาบลและองค์การบริ หารส่ว นตาบล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖]

มาตรา ๕๓ ในปี หนึ่งให้ มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้ วแต่ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลจะ
กาหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปี ให้ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด
นายอาเภอต้ องกาหนดให้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ครั้ งแรกภายในสิบห้ าวันนับแต่ วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล และให้ ท่ีประชุมเลือก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๑๒
กรณีท่สี ภาองค์การบริหารส่วนตาบลไม่ อาจจัดให้ มีการประชุมครั้งแรกได้ ตามกาหนดเวลาในวรรคสอง หรือมี
การประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลได้ นายอาเภออาจเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้ มีคาสั่งยุบ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้ มีกาหนดไม่ เกินสิบห้ าวัน แต่ ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้ องได้ รับอนุ ญาต
จากนายอาเภอ
[มาตรา ๕๓ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖]
มาตรา ๕๔ ให้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นผู้ เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตาบลตาม
สมัยประชุม และเป็ นผู้เปิ ดหรือปิ ดประชุม
ในกรณีท่ียังไม่ มี ประธานสภาองค์การบริ หารส่วนต าบล หรื อประธานสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลไม่ เรี ยก
ประชุมตามกฎหมาย ให้ นายอาเภอเป็ นผู้เรียกประชุม และเป็ นผู้เปิ ดหรือปิ ดประชุม
มาตรา ๕๕ นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ ว เมื่อเห็นว่ าเป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมี
จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ ากึ่ งหนึ่ ง ของจ านวนสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลทั้ง หมดเท่ าที่มี อ ยู่ อาจท าค าร้ อ งยื่ น ต่ อ
นายอาเภอขอเปิ ดประชุมวิสามัญ ถ้ าเห็นสมควรให้ นายอาเภอเรียกประชุมวิสามัญได้
สมัยประชุมวิสามัญให้ กาหนดไม่เกินสิบห้ าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้ องได้ รับอนุญาตจากนายอาเภอ
[มาตรา ๕๕ วรรคหนึง่ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลต้ องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมาประชุมไม่
น้ อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้ นาบทบัญญัติตามมาตรา ๑๘ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้ บังคับกับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลด้ วยโดยอนุโลม
มาตรา ๕๖/๑ ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล มีสทิ ธิต้ังกระทู้ถาม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในเรื่องใด อันเกี่ยวกับงานในหน้ าที่ได้
[มาตรา ๕๖/๑ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๕๗ ให้ สภาองค์ การบริ หารส่วนตาบลเลือกปลัด องค์การบริ หารส่วนตาบลหรื อสมาชิ กสภาองค์ การ
บริหารส่วนตาบลคนหนึ่งเป็ นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล โดยมีหน้ าที่รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุม
และงานอื่นใดตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย ทั้งนี้ ให้ คานึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็ น
ประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เลขานุ การสภาองค์การบริหารส่วนตาบลพ้ นจากตาแหน่งเมื่อครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หรือ
เมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีมติให้ พ้นจากตาแหน่ง
[มาตรา ๕๗ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖]

ส่วนที่ ๒
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
[ชือ่ ของส่ วนที ่สอง แก้ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบัญ ญัติส ภาต าบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖]

มาตรา ๕๘ ให้ องค์ ก ารบริ ห ารส่วนต าบลมี น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่วนต าบลคนหนึ่ง ซึ่ง มาจากการเลือ กตั้ ง
โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้ วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้ องถิ่นหรือผู้บริหารท้ องถิ่น
[มาตรา ๕๘ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖]
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๑๓
มาตรา ๕๘/๑ บุคคลผู้ มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็ นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลต้ องมีคุณสมบัติและไม่ มี
ลักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้ องถิ่นหรือผู้บริหารท้ องถิ่น และต้ องมีคุณสมบัติและไม่ มี
ลักษณะต้ องห้ ามดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบปี บริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
(๒) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็ นสมาชิกสภาตาบล สมาชิกสภา
ท้ องถิ่น ผู้บริหารท้ องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
(๓) ไม่ เป็ นผู้ มี พ ฤติ ก รรมในทางทุ จริ ต หรื อ พ้ น จากต าแหน่ งสมาชิ ก สภาต าบล สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น คณะ
ผู้บริหารท้ องถิ่น หรือผู้บริหารท้ องถิ่น รองผู้บริหารท้ องถิ่นหรือเลขานุการ หรือที่ปรึกษาของผู้บริหารท้ องถิ่นเพราะเหตุท่มี ี
ส่วนได้ เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้ อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทากับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นยังไม่ถึงห้ าปี นับถึง
วันรับสมัครเลือกตั้ง
มาตรา ๕๘/๒ ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดารงตาแหน่งนับแต่วันเลือกตั้งและมี ระยะการดารงตาแหน่ง
คราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
[มาตรา ๕๘/๒ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒]

มาตรา ๕๘/๓ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอาจแต่ งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งมิใช่ สมาชิก
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลตามที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลมอบหมายได้ ไม่เกินสองคน และอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลคนหนึ่งซึ่งมิได้ เป็ นสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลหรือเจ้ าหน้ าที่ของรัฐได้
มาตรา ๕๘/๔ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลต้ องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามมาตรา ๕๘/๑
มาตรา ๕๘/๕ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเข้ ารับหน้ าที่ ให้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
กรณีท่ไี ม่มีผ้ ูดารงตาแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
หรือสภาองค์การบริหารส่วนตาบลถูกยุบตามมาตรา ๕๓ หากมีกรณีท่สี าคัญและจาเป็ นเร่ งด่ วนซึ่งปล่ อยให้ เนิ่นช้ าไปจะ
กระทบต่อประโยชน์สาคัญของราชการหรือราษฎร นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จาเป็ นก็
ได้ เมื่อได้ มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหาร ส่วนตาบลแล้ ว ให้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภ ายในสิบห้ าวันนับ
แต่วันที่มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลให้ กระทาโดยเปิ ดเผย โดย นายกองค์บริหาร
ส่วนตาบลต้ องจัดทานโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแจกให้ สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตาบลทุกคนที่มาประชุมด้ วย
หากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลได้ ให้ นายอาเภอแจ้ ง
ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจัดทานโยบายแจ้ งเป็ นหนังสือส่งให้ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตาบลทุกคนภายใน
เจ็ดวัน โดยให้ นาวิธีการแจ้ งคาสั่งทางปกครองเป็ นหนังสือตามกฎหมายว่ าด้ วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้ บังคับ
โดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้ให้ ถือว่านายกองค์การบริหารส่วนตาบลได้ แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแล้ ว
ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้ แถลงไว้ ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเป็ นประจาทุกปี
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๑๔
ค าแถลงนโยบายของนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่วนต าบลและรายงานแสดงผลการปฏิบั ติ งานตามนโยบาย ให้
ประกาศไว้ โดยเปิ ดเผย ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลด้ วย
มาตรา ๕๘/๖ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือผู้ซ่งึ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลมอบหมาย มีสทิ ธิเข้ าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและมีสทิ ธิแถลงข้ อเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับงานในหน้ าที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มาตรา ๕๘/๗ สมาชิ ก สภาองค์ การบริ ห ารส่วนตาบลจานวนไม่ น้อ ยกว่ าหนึ่งในสามของจานวนสมาชิ กสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ มีสทิ ธิเข้ าชื่อเสนอญัตติขอเปิ ดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เพื่ อให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแถลงข้ อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปั ญหาเกี่ยวกับการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลโดยไม่มีการลงมติ
ญัตติตามวรรคหนึ่ง ให้ ย่ ืนต่ อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและให้ ประธานสภาองค์ก ารบริห ารส่วน
ตาบลกาหนดวันสาหรับการอภิปรายทั่วไปซึ่งต้ องไม่ เร็วกว่ าห้ าวันและไม่ ช้ากว่ า สิบห้ าวันนับแต่วันที่ได้ รับญัตติ แล้ วแจ้ ง
ให้ 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 โดย
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๕๙ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้ าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ข้ อบัญญัติ ระเบียบ และข้ อบังคับของทางราชการ
(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
(๔) วางระเบียบเพื่อให้ งานขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย
(๕) รักษาการให้ เป็ นไปตามข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
(๖) ปฏิบัติหน้ าที่อ่นื ตามที่บัญญัติไว้ ในพระราชบัญญัติน้ แี ละกฎหมายอื่น
[มาตรา ๕๙ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๖๐ ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลตามกฎหมาย และเป็ นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้ างขององค์การบริหารส่วนตาบล
อานาจหน้ าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ เป็ นไปตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลมอบหมาย
ในกรณี ท่ี น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ าที่ไ ด้ ให้ รองนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบล
ตามลาดับ ที่น ายกองค์ก ารบริ ห ารส่ว นตาบลแต่ ง ตั้ ง ไว้ เ ป็ นผู้ รั ก ษาราชการแทน ถ้ าไม่ มี รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นผู้รักษาราชการแทน
ในกรณีท่มี ีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ข้ อบัญญัติ หรือคาสั่งใด แต่งตั้งให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็ นกรรมการหรือให้ มีอานาจหน้ าที่อย่ างใด ให้ ผ้ ู รักษาราชการแทนทาหน้ าที่กรรมการหรือมีอานาจหน้ าที่เช่ นเดียวกับ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลในระหว่างรักษาราชการแทนด้ วย
อานาจหน้ าที่ในการสั่ง การอนุญาต การอนุ มัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจะพึง
ปฏิบัติหรือดาเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ข้ อบัญญัติ หรือคาสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด
ถ้ ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ข้ อบัญญัติ หรือคาสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไม่ ได้ กาหนดในเรื่อง
การมอบอานาจไว้ เป็ นอย่ างอื่น นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอาจมอบอานาจโดยทาเป็ นหนังสือให้ รองนายกองค์การ
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๑๕
บริหารส่วนตาบลเป็ นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลก็ได้ แต่ ถ้ามอบให้ ปลัดองค์การบริ หารส่วน
ตาบล หรื อรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบัติราชการแทน ให้ ทาเป็ นคาสั่งและประกาศให้ ประชาชนทราบ
การปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตามวรรคห้ า ต้ องกระทาภายใต้ การกากับดูแลและกรอบ
นโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดไว้
[มาตรา ๖๐ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๖๐/๑ ให้ มีปลัด องค์ การบริ ห ารส่วนตาบลคนหนึ่งเป็ นผู้ บังคั บบั ญ ชาพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้ าง
องค์การบริหารส่วนตาบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาขององค์การ
บริหารส่วนตาบลให้ เป็ นไปตามนโยบายและมีอานาจหน้ าที่อ่นื ตามที่มีกฎหมายกาหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลมอบหมาย
[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
[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) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลมีจานวนไม่ น้อยกว่ าสามในสี่ของจานวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม่สมควรดารงตาแหน่งต่ อไปตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้ องถิ่นหรือผู้บริหารท้ องถิ่น
เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็ นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสิ้นสุดลงตาม (๔) หรือ (๕) ให้ นายอาเภอ
สอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คาวินิจฉัยของนายอาเภอให้ เป็ นที่สดุ
ในระหว่ างที่ไม่ มี น ายกองค์ก ารบริ ห ารส่ วนต าบล ให้ ปลัด องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนตาบลปฏิบั ติ ห น้ าที่ของนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลเท่าที่จาเป็ นได้ เป็ นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
[มาตรา ๖๔ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๖๔/๑ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพ้ นจากตาแหน่ง
(๒) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมีคาสั่งให้ พ้นจากตาแหน่ง
(๓) ตาย
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๑๖
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้ องห้ ามตามมาตรา ๕๘/๔
(๖) กระทาการฝ่ าฝื นมาตรา ๖๔/๒
(๗) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก
(๘) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ พ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๙๒
ให้ นาความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใช้ บังคับกับ การพ้ นจากตาแหน่ งของเลขานุ การนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลด้ วยโดยอนุโลม
ให้ นาความในวรรคสองของมาตรา ๖๔ มาใช้ บังคับกับกรณีรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลด้ วยโดยอนุโลม
[มาตรา ๖๔/๑ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๖๔/๒ นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบล รองนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่วนต าบล และเลขานุ ก ารนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล ต้ องไม่กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้ าที่อ่นื ใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เว้ นแต่ตาแหน่งที่
ดารงตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย
(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ เป็ นพิเศษจากส่วนราชการ หน่ วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ นอกเหนือไปจากที่
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกบั บุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ
(๓) เป็ นผู้มีส่วนได้ เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้ อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตาบลนั้นเป็ นคู่สญ
ั ญาหรือ
ในกิจการที่กระทาให้ แก่องค์การบริหารส่วนตาบลนั้น หรือที่องค์การบริหารส่วนตาบลนั้นจะกระทา
บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ ใช้ บังคับกับกรณีท่บี ุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งได้ รับเบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญ หรือเงิน
ปี พระบรมวงศานุ วงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันและมิให้ ใช้ บังคับกับกรณี ท่บี ุคคลดังกล่ าวตามวรรคหนึ่งรับเงิน
ตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใดเนื่องจากการดารงตาแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สภา
องค์การบริหารส่วนตาบล หรือสภาท้ องถิ่นอื่น หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติให้ เป็ นโดยตาแหน่ง
[มาตรา ๖๔/๒ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๖๕ ในการปฏิบัติหน้ าที่ตามพระราชบัญญั ติน้ ี ให้ สมาชิ กสภาองค์ การบริหารส่วนตาบล นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงานส่วนตาบล เป็ นเจ้ า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และ
พนักงานส่วนตาบลซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้ง มีอานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตาบลได้ ตามระเบียบและวิธกี ารที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
เมื่อได้ ชาระค่ าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่ วันที่มีการเปรียบเทียบ ให้ ถือว่ าคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
[มาตรา ๖๕ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖]

ส่วนที่ ๓
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
มาตรา ๖๖ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมี อ านาจหน้ าที่ใ นการพั ฒ นาต าบลทั้ง ในด้ านเศรษฐกิ จ สังคมและ
วัฒนธรรม
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๑๗
มาตรา ๖๗ ภายใต้ บังคับแห่ งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้ าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบล ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้ มีและบารุงรักษาทางนา้ และทางบก
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางนา้ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(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 นและ
สมควร
[อนุ (๘) (๙) ของมาตรา ๖๗ เพิ่ มเติ ม โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๒]

มาตรา ๖๘ ภายใต้ บังคับแห่ งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลอาจจัดทากิจการในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบล 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
(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๑๐) ให้ มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้ าม
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(๑๒) การท่องเที่ยว
(๑๓) การผังเมือง
[อนุ (๑๒) (๑๓) ของมาตรา ๖๘ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๒]

มาตรา ๖๙ อานาจหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ นั้น ไม่
เป็ นการตัดอานาจหน้ าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดาเนินกิจการใดๆ เพื่ อ
ประโยชน์ข องประชาชนในตาบล แต่ ต้ อ งแจ้ ง ให้ อ งค์ก ารบริห ารส่วนตาบลทราบล่ วงหน้ าตามสมควร ในกรณีน้ ีหาก
องค์ การบริ หารส่วนต าบลมีค วามเห็น เกี่ยวกับ การดาเนิ นกิจการดั งกล่ าว ให้ กระทรวง ทบวง กรม หรื อองค์การ หรื อ
หน่วยงานของรัฐ นาความเห็นขององค์การบริหารส่วนตาบลไปประกอบการพิจารณาดาเนินกิจการนั้นด้ วย
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๑๘
มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอานาจหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลต้ องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สขุ ของ
ประชาชน โดยใช้ วิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี และให้ คานึงถึงการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพั ฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้ าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปิ ดเผยข้ อ มู ลข่ าวสาร ทั้งนี้ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้ อ บั งคั บ ว่ าด้ วยการนั้น และหลัก เกณฑ์ และวิธีก ารที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
[มาตรา ๖๙/๑ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๗๐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลมีสิทธิได้ รับ
ทราบข้ อมู ลและข่ าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินกิจการของทางราชการในตาบล เว้ นแต่ ข้อมู ลหรื อ
ข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็ นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่ งชาติ
มาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนตาบลอาจออกข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อใช้ บังคับในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลได้ เท่าที่ไม่ ขัดหรือแย้ งต่ อกฎหมายเพื่ อปฏิบัติการให้ เป็ นไปตามอานาจหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้ องค์การบริหารส่วนตาบลออกข้ อบัญญัติหรือให้ มีอานาจออกข้ อบัญญัติ ในการนี้จะ
กาหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกาหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝื นด้ วยก็ได้ แต่มิให้ กาหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้ นแต่
จะมีกฎหมายบัญญัติไว้ เป็ นอย่างอื่น
ร่างข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลจะเสนอได้ กแ็ ต่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตามกฎหมายว่าด้ วยการเข้ าชื่อเสนอข้ อบัญญัติท้องถิ่น
เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและนายอาเภอให้ ความเห็น ชอบร่างข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลตาม
วรรคหนึ่งแล้ ว ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลลงชื่อและประกาศเป็ นข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลต่อไป
ในกรณีท่นี ายอาเภอไม่เห็นชอบด้ วยกับร่างข้ อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตาบลใด ให้ ส่งคืน สภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลภายในสิบห้ าวันนับแต่วันที่นายอาเภอได้ รับร่างข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลดังกล่าวเพื่อให้ สภาองค์การ
บริ หารส่วนตาบลพิ จารณาทบทวนร่ างข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนั้นใหม่ หากนายอาเภอไม่ ส่งร่ างข้ อบัญญัติ
องค์การบริ หารส่วนตาบลคืนสภาองค์การบริหารส่วนตาบลภายในสิบ ห้ าวันนับแต่ วัน ที่นายอาเภอได้ รับร่ างข้ อบั ญญั ติ
องค์การบริหารส่วนตาบลดังกล่าวให้ ถือว่านายอาเภอเห็นชอบกับร่างข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาทบทวนร่างข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลตามวรรคสี่แล้ ว มีมติ
ยืนยันตามร่างข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเดิมด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลลงชื่อและประกาศเป็ นข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตาบลได้ โดยไม่ ต้องขอความเห็นชอบจากนายอาเภอ แต่ ถ้ าสภาองค์ก ารบริ ห ารส่วนตาบลไม่ ยืนยันภายในสามสิบ วัน
นับ แต่ วัน ที่ไ ด้ รั บ ร่ างข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลคืนจากนายอาเภอหรือยืนยันด้ วยคะแนนเสียงน้ อยกว่ าสองใน
สามของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ ร่างข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนั้นเป็ น
อันตกไป
[มาตรา ๗๑ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๗๒ การบริ หารงานบุ คคลขององค์การบริ หารส่วนตาบลให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยการนั้น
เพื่อประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลอาจขอให้ ข้าราชการ พนักงาน
หรือลูกจ้ างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่น ไปดารงตาแหน่งหรือ
ปฏิบัติกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นการชั่วคราวได้ โดยไม่ขาดจากต้ นสังกัดเดิม ทั้งนี้ ให้ ผ้ ูว่าราชการจังหวัดเป็ น
ผู้ มี อ านาจอนุ ญ าตได้ ต ามความจ าเป็ น และในกรณี ท่ี เป็ นข้ าราชการซึ่ ง ไม่ อ ยู่ ใ นอ านาจของผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ให้
กระทรวงมหาดไทยทาความตกลงกับหน่วยงานต้ นสังกัดก่อนแต่งตั้ง
[มาตรา ๗๒ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖]
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๑๙
มาตรา ๗๓ องค์การบริหารส่วนตาบลอาจทากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบล หรือร่ วมกับสภาตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่นอื่น เพื่ อกระทากิจการ
ร่ วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้ รับความยินยอมจากสภาตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ อง และกิจการนั้นเป็ นกิจการที่จาเป็ นต้ องทาและเป็ นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่
ในอานาจหน้ าที่ของตน
ส่วนที่ ๔
รายได้และรายจ่ ายขององค์การบริหารส่วนตาบล
มาตรา ๗๔ ภาษี บ ารุงท้ อ งที่ ภาษี โรงเรื อ นและที่ดิ น ภาษี ป้าย อากรการฆ่ าสัต ว์แ ละค่ าธรรมเนียมรวมถึ ง
ผลประโยชน์อ่ นื อันเกิดจากการฆ่าสัตว์ ทั้งนี้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลใด เมื่อได้ มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้ วย
การนั้นแล้ วให้ เป็ นรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
ในการจัดเก็บภาษีบารุงท้ องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินขององค์การบริหารส่วนตาบลตามวรรคหนึ่ง ให้ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจและหน้ าที่เช่ นเดียวกับอานาจและหน้ าที่ของนายกเทศมนตรีตามกฎหมายว่าด้ วยภาษี
บารุงท้ องที่และกฎหมายว่าด้ วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน เว้ นแต่จะมีกฎหมายไว้ เป็ นอย่างอื่น ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบล
อาจมอบอานาจและหน้ าที่ดังกล่ าวให้ หน่ วยงานอื่นของรัฐดาเนินการแทนก็ได้ และให้ หักค่ าใช้ จ่ายได้ ตามที่กาหนดใน
มาตรา ๘๑
[วรรคสองของมาตรา ๗๔ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์ การบริ หารส่วนตาบล (ฉบับ ที ่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖]
มาตรา ๗๕ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้ อเลื่อนที่จัดเก็บได้ ในจังหวัดใดให้ จัดสรรให้ แก่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่บัญญัติไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยการนั้น
มาตรา ๗๖ องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจออกข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อเก็บภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไม่เกินร้ อยละสิบของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลกฎหมายรัษฎากรซึ่งสถานประกอบการตั้งอยู่ในองค์การบริหารส่วนตาบล
(๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้ วยสุราซึ่งร้ านขายสุราตั้งอยู่ในองค์การบริหารส่วนตาบล
(๓) ค่ าธรรมเนียมใบอนุ ญาตในการเล่ นการพนันตามกฎหมายว่ าด้ วยการพนั นซึ่งสถานที่เล่ น การพนั น อยู่ ใน
องค์การบริหารส่วนตาบล
การเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทให้ ปัดทิ้ง
ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ ให้ ถือเป็ นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้ วยการนั้น
[มาตรา ๗๖ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๗๗ รายได้ จากค่ าธรรมเนียมตามกฎหมายว่ าด้ วยน้าบาดาล เงินอากรประทานบัตร ใบอนุ ญาตและ
อาชญาบัตรตามกฎหมายว่าด้ วยการประมง ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้ วยป่ าไม้ และค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินที่เก็บในองค์การบริหารส่วนตาบลใด ให้ เป็ นรายได้ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนั้น
[มาตรา ๗๗ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒]

มาตรา ๗๘ ค่ าภาคหลวงแร่ ต ามกฎหมายว่ าด้ วยแร่ และค่ าภาคหลวงปิ โตรเลี ย มตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
ปิ โตรเลียม ทั้งนี้ ในองค์การบริหารส่วนตาบลใด เมื่อได้ มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้ วยการนั้นแล้ ว ให้ จัดสรรให้ แก่
องค์การบริหารส่วนตาบลนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กาหนดในกฎกระทรวง
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๒๐
มาตรา ๗๙ เงิน ที่เก็บ ตามกฎหมายว่ าด้ วยอุ ท ยานแห่ งชาติ ในองค์ ก ารบริ ห ารส่วนต าบลใด ให้ แบ่ งให้ แก่
องค์การบริหารส่วนตาบลนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘๐ องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจออกข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
โดยให้ กาหนดเป็ นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีท่ปี ระมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้ อยละศูนย์ ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลเก็บ
ในอัตราร้ อยละศูนย์
(๒) ในกรณีท่ปี ระมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่ าเพิ่มในอัตราอื่น ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลเก็บหนึ่งใน
เก้ าของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ ให้ ถือเป็ นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร
[มาตรา ๘๐ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๘๑ องค์ ก ารบริ ห ารส่วนต าบลจะมอบให้ กระทรวง ทบวง กรม ซึ่ ง มี ห น้ าที่จั ด เก็บ ภาษี อ ากรหรื อ
ค่าธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรือค่ าธรรมเนียมเพื่อองค์การบริหารส่วนตาบลก็ได้ ในกรณีเช่ นนี้เมื่อได้ หักค่ าใช้ จ่าย
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงแล้ ว ให้ กระทรวง ทบวงกรมนั้นส่งมอบให้ แก่องค์การบริหารส่วนตาบล
มาตรา ๘๒ องค์การบริหารส่วนตาบลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) รายได้ จากทรัพย์สนิ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๒) รายได้ จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนตาบล
(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 องค์การบริห ารส่วนตาบลอาจกู้ เงินจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การหรือ นิติบุคคลต่างๆ ได้
เมื่อได้ รับอนุญาตจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
การกู้เงินตามวรรคหนึ่งให้ เป็ นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๘๔ รายได้ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่วนต าบล ให้ ได้ รับ ยกเว้ นไม่ ต้ อ งเสียภาษี โดยการตราเป็ นพระราช
กฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร
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
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๒๑
(๑๐) รายจ่ายอื่นใดตามข้ อผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย กาหนดไว้
มาตรา ๘๖ เงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
[มาตรา ๘๖ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๘๗ งบประมาณรายจ่ ายประจาปี และงบประมาณรายจ่ ายเพิ่ มเติมขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้
จัดทาเป็ นข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลและจะเสนอได้ กแ็ ต่ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตามระเบียบและ
วิธกี ารที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ถ้ าในระหว่างปี งบประมาณใดรายจ่ายซึ่งกาหนดไว้ ในงบประมาณไม่พอใช้ จ่ายประจาปี นั้นหรือมีค วามจาเป็ นต้ อง
ตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปี งบประมาณ ให้ จัดทาข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเห็นชอบด้ วยกับร่ างข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือร่ างข้ อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้ ว ให้ เสนอนายอาเภอเพื่อขออนุมัติ และให้ นายอาเภอพิจารณาให้ แล้ วเสร็จภายในสิบห้ าวัน
นับแต่วันที่ได้ รับร่างข้ อบัญญัติดังกล่าว
ถ้ านายอาเภอไม่ อนุ มัติต้องแจ้ งเหตุผลและส่งคืนให้ สภาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่ อพิ จารณาทบทวนร่ าง
ข้ อ บั ญ ญั ติ น้ั น ใหม่ หากพ้ นก าหนดเวลาดั งกล่ าวแล้ วนายอ าเภอพิ จ ารณาไม่ แ ล้ วเสร็จ ให้ ถื อ ว่ านายอ าเภออนุ มั ติ ร่าง
ข้ อบัญญัติดังกล่าว
ในกรณีท่ีสภาองค์การบริห ารส่ วนต าบลมีมติ ยืนยันตามร่ างข้ อ บัญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจาปี หรื อ ร่ า ง
ข้ อ บัญญัติงบประมาณรายจ่ ายเพิ่ ม เติม ให้ นายอาเภอส่งร่ างข้ อ บัญญัติน้ันไปยัง ผู้ว่าราชการจังหวัดภายในกาหนดเวลา
สิบห้ าวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลแจ้ งมติยืนยันเพื่อให้ ผ้ ูว่าราชการจังหวัดพิจารณาภายในสิบห้ าวัน ถ้ าผู้ว่า
ราชการจังหวัดเห็นชอบด้ วยกับร่ างข้ อบัญญัติน้ัน ให้ ผ้ ูว่าราชการจังหวัดส่งไปยังนายอาเภอเพื่อลงชื่ออนุมัติ ถ้ าผู้ว่าราชการ
จังหวัดไม่เห็นชอบด้ วยกับร่ างข้ อบัญญัติน้ันให้ ร่างข้ อบัญญัติน้ันเป็ นอันตกไป หากพ้ นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ วยังพิจารณา
ไม่แล้ วเสร็จ ให้ ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้ วยกับร่างข้ อบัญญัติน้นั
ในการพิจารณาร่ างข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจาปี หรือร่ างข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายเพิ่มเติม สภา
องค์การบริหารส่วนตาบลต้ องพิจารณาให้ แล้ วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับร่างข้ อบัญญัติน้ัน เมื่อพ้ นกาหนดเวลา
ดั งกล่ าวแล้ ว ถ้ าสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่วนต าบลพิ จ ารณาไม่ แ ล้ วเสร็จ ให้ ถื อ ว่ าสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่วนต าบลให้ ค วาม
เห็นชอบตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเสนอและให้ ดาเนินการตามวรรคสามต่อไป
ถ้ าข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจาปี ออกไม่ ทันปี งบประมาณใหม่ ให้ ใช้ ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี ในปี งบประมาณที่แล้ วไปพลางก่อน
ในการพิจารณาร่างข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือร่างข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจานวนในรายการไม่ได้ แต่อาจแปรญัตติได้ ในทางลดหรือ
ตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้ เป็ นรายจ่ายที่เป็ นเงินส่งใช้ ต้นเงินกู้ หรือเงินที่กาหนดให้ จ่ายตามกฎหมาย และในการพิจารณา
ของสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นต าบล การเสนอ การแปรญัต ติ หรื อการกระท าด้ วยประการใดๆ ที่มี ผลให้ สมาชิ ก สภา
องค์การบริหารส่วนตาบลมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้ อมในการใช้ งบประมาณรายจ่ายจะกระทามิได้
[มาตรา ๘๗ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๘๗/๑ ในกรณีท่สี ภาองค์การบริหารส่วนตาบลไม่ รับหลักการแห่ งร่ างข้ อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี หรือร่ างข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายเพิ่ มเติมให้ นายอาเภอตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้ วยกรรมการ
จานวนเจ็ดคน เพื่อพิจารณาหาข้ อยุติความขัดแย้ งโดยแก้ ไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระสาคัญที่บัญญัติไว้ ในร่ างข้ อบัญญัติ
นั้น ทั้งนี้ ให้ ยึดถือหลักเกณฑ์ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนประโยชน์ของท้ องถิ่นและประชาชนเป็ นสาคัญ
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๒๒
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้ ประกอบด้ วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลเสนอจานวนสามคน และบุคคลซึ่งเป็ นหรือมิได้ เป็ นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลเสนอจานวนสามคน โดยให้ ต้ังภายในเจ็ดวันนับแต่ วันที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีมติไม่ รับหลักการ และให้
กรรมการทั้งหกคนร่วมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิได้ เป็ นนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และมิได้ เป็ นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคนหนึ่งทาหน้ าที่เป็ น
ประธานกรรมการดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่กรรมการครบจานวนหกคน
ในกรณีท่ีไม่ สามารถเสนอบุคคลที่จะทาหน้ าที่เป็ นกรรมการหรือประธานกรรมการได้ ภายในกาหนดเวลาตาม
วรรคสอง หรือคณะกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ปฏิบัติหรือไม่ อาจปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ นายอาเภอตั้งบุคคล ซึ่งมิได้
เป็ นนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และ
มิได้ เป็ นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทาหน้ าที่กรรมการหรือประธานกรรมการดังกล่าวให้ ครบตามจานวน
ให้ คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิ จารณาร่ างข้ อบัญญั ติให้ แล้ วเสร็จภายในสิบ ห้ าวัน นับตั้งแต่ วันที่ได้ แต่ งตั้ ง
ประธานกรรมการในคราวแรกแล้ วรายงานต่ อนายอาเภอ ในกรณีท่คี ณะกรรมการไม่สามารถพิจารณาให้ แล้ วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ให้ ประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแล้ ววินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็วแล้ วรายงานต่อนายอาเภอ
ให้ นายอาเภอส่งร่ างข้ อบัญญัติท่ผี ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธานกรรมการ ในวรรคสี่ให้ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลโดยเร็ว แล้ วให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเสนอร่างข้ อบัญญัติดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลตามมาตรา ๘๗ ภายในเจ็ดวันนับแต่ วันที่ได้ รับร่ างข้ อบัญญั ติจากนายอาเภอ หากนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลไม่ เสนอร่ างข้ อบัญญัติน้ันต่ อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลในเวลาที่กาหนด ให้ นายอาเภอรายงานต่ อผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพื่อสั่งให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพ้ นจากตาแหน่ง
[มาตรา ๘๗/๑ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๘๗/๒ ให้ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาร่ างข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๘๗/๑
วรรคห้ า ให้ แ ล้ วเสร็จภายในสามสิบ วัน นั บ แต่ วันที่ได้ รับ ร่ างข้ อบั ญ ญัติ จากนายก องค์ การบริ ห ารส่วนต าบล หากสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาไม่แล้ วเสร็จภายในกาหนด หรือมีมติไม่เห็นชอบให้ ตราข้ อบัญญัติน้ัน ให้ ร่างข้ อบัญญัติ
นั้นตกไป และให้ ใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปี งบประมาณปี ที่แล้ วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ให้ นายอาเภอเสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ มีคาสั่ง ยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
[มาตรา ๘๗/๒ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๘๘ ระเบี ย บว่ า ด้ วยการคลั ง การงบประมาณ การโอน การจั ด การทรั พ ย์ สิ น การซื้ อ การจ้ าง
ค่าตอบแทน และค่าจ้ าง ให้ เป็ นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินงานอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลให้ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลต้ องปฏิบัติด้วยก็ได้
ในการออกระเบี ยบตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง ให้ ค านึ ง ถึ ง ความเป็ นอิ ส ระ ความคล่ อ งตั วและความมี
ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลด้ วย
มาตรา ๘๙ ให้ นาบทบัญญัติมาตรา ๓๗ มาใช้ บังคับกับการตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรือการเงินอื่นๆ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๕
การกากับดู แลองค์การบริหารส่วนตาบล

สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๒๓
มาตรา ๙๐ ให้ นายอ าเภอมี อ านาจก ากั บดู แลการปฏิ บั ติ หน้ าที่ขององค์ การบริ หารส่ วนต าบลให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายและระเบียบข้ อบังคับของทางราชการ
ในการปฏิบัติการตามอานาจหน้ าที่ของนายอาเภอตามวรรคหนึ่ง ให้ นายอาเภอมีอานาจเรียกสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล พนักงานส่วนตาบล และลูกจ้ างขององค์การบริหารส่วนตาบลมาชี้แจงหรือสอบสวน ตลอดจนเรี ยกรายงานและ
เอกสารใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตาบลมาตรวจสอบก็ได้
เมื่อนายอาเภอเห็นว่ านายกองค์การบริหารส่วนตาบลผู้ใดปฏิบัติการในทางที่อาจเป็ นการเสียหายแก่องค์การ
บริหารส่วนตาบลหรือเสียหายแก่ราชการและนายอาเภอได้ ช้ ีแจงแนะนาตักเตือนแล้ วไม่ ปฏิบัติตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือ
จาเป็ นเร่ งด่วนที่จะรอช้ ามิได้ ให้ นายอาเภอมีอานาจออกคาสั่งระงับการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ไว้ ตามที่เห็นสมควรได้ แล้ วให้ รีบรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในสิบห้ าวันเพื่อให้ ผ้ ูว่าราชการจังหวัดวินิจฉัย สั่งการ
ตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว
การกระทาของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลที่ฝ่าฝื นคาสั่งของนายอาเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ วแต่กรณี
ตามวรรคสาม ไม่มีผลผูกพันองค์การบริหารส่วนตาบล
[มาตรา ๙๐ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๙๑ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหรือ ประโยชน์ของประเทศ
เป็ นส่วนรวม นายอาเภอจะรายงานเสนอความเห็นต่ อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อ ยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบลก็ได้
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอ่ นื ตามที่กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติน้ ี ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอานาจยุบสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลและให้ แสดงเหตุผลไว้ ในคาสั่งด้ วย
เมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหรือถือว่ามีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตามพระราชบัญญัติ
นี้ ให้ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลขึ้นใหม่ภายในสี่สบิ ห้ าวัน
[มาตรา ๙๑ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒]

มาตรา ๙๒ หากปรากฏว่ านายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล กระทาการฝ่ าฝื นต่ อความสงบเรียบร้ อยหรือ
สวัสดิภ าพของประชาชน หรื อละเลยไม่ ป ฏิบัติ ตามหรื อปฏิบัติ การไม่ ชอบด้ วยอานาจหน้ าที่ ให้ นายอ าเภอดาเนิน การ
สอบสวนโดยเร็ว
ในกรณี ท่ีผ ลการสอบสวนปรากฏว่ านายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบล รองนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีพฤติการณ์ตามวรรคหนึ่งจริง ให้
นายอาเภอเสนอให้ ผ้ ู ว่าราชการจั งหวัด สั่งให้ บุ ค คลดั งกล่ าวพ้ นจากต าแหน่ ง ทั้งนี้ ผู้ ว่าราชการจังหวัด อาจด าเนิ น การ
สอบสวนเพิ่มเติมด้ วยก็ได้ คาสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ เป็ นที่สดุ
[มาตรา ๙๒ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖]

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๙๓ ให้ ถือว่าบรรดากรรมการสภาตาบลผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่
๑๓ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ งอยู่ ก่ อ นวั น ที่พ ระราชบั ญ ญั ติ น้ ี ใช้ บั ง คั บ เฉพาะที่อ ยู่ ใ นเขตต าบลตาม
พระราชบัญญัติน้ ีเป็ นสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้ รับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติน้ ี จนกว่ าจะพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบั บ ที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ หรื อพ้ นจากตาแหน่ งตามมาตรา ๑๒ ของ
พระราชบัญญัติน้ ี
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๒๔
มาตรา ๙๔ บรรดาบทกฎหมายใดที่อ้างถึงกรรมการสภาตาบลผู้ทรงคุ ณวุฒิให้ หมายถึงสมาชิกสภาตาบลซึ่ง
ได้ รับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๙๕ สภาตาบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ใด มี
รายได้ โดยไม่ รวมเงินอุดหนุ นในปี งบประมาณที่ล่วงมาติดต่ อกันสามปี ก่ อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปี ละหนึ่งแสนห้ าหมื่นบาท ให้ กระทรวง มหาดไทยดาเนินการจัดตั้งเป็ นองค์การบริหารส่วนตาบล
ตามพระราชบัญญัติน้ ี ทั้งนี้ภายในเก้ าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ ใี ช้ บังคับ
ให้ กระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อสภาตาบลที่จะจัดตั้งเป็ นองค์การบริหารส่วนตาบลตามวรรคหนึ่งให้ แล้ ว
เสร็จภายในวันที่พระราชบัญญัติน้ ใี ช้ บังคับ
ในระหว่ างดาเนินการจัดตั้งองค์ การบริ หารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่ง มิให้ นามาตรา ๖ มาใช้ บังคั บแก่ ตาบล
ดังกล่ าว และให้ สภาตาบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ยังคงปฏิบัติ
หน้ าที่ต่อไปตามประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าวจนถึงวันที่มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลครั้งแรก
เมื่ อจัด ตั้งองค์การบริ ห ารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่งแล้ ว ให้ โอนบรรดาสิทธิในงบประมาณหรื อ เงินอุ ดหนุ น
ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้ อง หนี้ และเจ้ าหน้ าที่ของสภาตาบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไปเป็ นขององค์การบริหารส่วนตาบลที่จัดตั้งขึ้นนั้น
ในวาระเริ่มแรกเป็ นเวลาสี่ปีนับแต่ วันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้ บังคับมิให้ นาความในมาตรา ๕๘ วรรคสอง มาใช้
บั งคั บ กับ องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลที่จั ด ตั้ ง ขึ้ นตามวรรคหนึ่ งหรื อ ตามพระราชบั ญ ญั ติ น้ ี และให้ ก านั น เป็ นประธาน
กรรมการบริหารโดยตาแหน่ง
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
บัญญัติ บรรทัดฐาน
รองนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ : เหตุผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบัญญัติฉ บับ นี้ คือ โดยที่ส ภาตาบลซึ่ ง จัด ตั้ ง ขึ้ น ตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไม่มีฐานะเป็ นนิติบุคคล ทาให้ การบริหารงานไม่ สามารถดาเนิน
ไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน สมควรปรับปรุงฐานะของสภาตาบลและการบริหารงานของ
สภาตาบลเสียใหม่ ให้ สามารถรองรับการกระจายอานาจไปสู่ประชาชนได้ มากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ มีการยกฐานะสภาตาบลซึ่งมี
รายได้ ตามเกณฑ์ท่กี าหนดขึ้นเป็ นองค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งเป็ นราชการส่วนท้ องถิ่นได้ จึงจาเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัติน้ ี

สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๒๕
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติในเรื่องอายุ
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตาบล และของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกสภาตาบลตามพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ไม่สอดคล้ องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย ซึ่ง
แก้ ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ สมควรแก้ ไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติในเรื่องดังกล่ าวตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้ สอดคล้ องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย จึงจาเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัติน้ ี
[รก.๒๕๓๘/๔๘ก/๑/๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๘]

สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๒๖
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๒ ในวาระเริ่มแรกเป็ นเวลาสี่ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ ใี ช้ บังคับมิให้ นาบทบัญญัติมาตรา ๔๗ ทวิ
(๒) เฉพาะลัก ษณะต้ อ งห้ ามตามมาตรา ๙ (๖) แห่ งพระราชบั ญ ญัติ สภาต าบลและองค์ การบริ ห ารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ ี มาใช้ บังคับกับผู้มีสทิ ธิสมัครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล และถ้ าผู้ดารงตาแหน่ งตามมาตรา ๙ (๖) ได้ รับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ก็ให้ พ้นจาก
ตาแหน่งตามมาตรา ๙ (๖) นับแต่วันเลือกตั้ง
มาตรา ๒๓ บรรดาสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่วนต าบลและกรรมการบริ ห ารซึ่งด ารงต าแหน่ งอยู่ ในวัน ที่
พระราชบัญญัติน้ ใี ช้ บังคับ ให้ ดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
ในกรณีท่ีต าแหน่ งสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วนตาบลตามวรรคหนึ่งว่ างลงไม่ ว่าด้ วยเหตุ ใดก็ตาม ไม่ ต้ อง
ดาเนินการเลือกตั้งขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่างและให้ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลประกอบด้ วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่
ในกรณีท่สี มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งว่างลงตามวรรคสอง และเป็ นประธานกรรมการบริหารหรือ
กรรมการบริ หารด้ วย ให้ สภาองค์ก ารบริห ารส่วนตาบลเลือกสมาชิ กสภาองค์ การบริห ารส่วนต าบลที่มีอยู่ เป็ นประธาน
กรรมการบริหารหรือกรรมการบริหาร แล้ วแต่กรณี ภายในสิบห้ าวันนับแต่วันที่ตาแหน่งนั้นว่างลง
ให้ ประธานกรรมการบริ หารหรื อกรรมการบริ หาร ซึ่งได้ รับการเลื อกขึ้นแทนนั้ น ด ารงต าแหน่ งได้ เท่ าวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซ่งึ ตนแทน
มาตรา ๒๔ ในกรณีท่สี มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งเป็ นสมาชิกโดยตาแหน่งพ้ นจากสมาชิกภาพไปก่อน
วันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้ บังคับ ให้ ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนตาบลประกอบด้ วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ และบรรดากิจการที่
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลดังกล่าวได้ กระทาไปในอานาจหน้ าที่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ใี ช้ บังคับให้ มีผลใช้ บังคับได้
มาตรา ๒๕ ในระหว่ างที่ไม่ มี ก ฎหมายว่ าด้ วยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ให้ น า
กฎหมายว่ าด้ วยการเลือกตั้ งสมาชิ กสภาเทศบาลมาใช้ บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิ กสภาองค์ก ารบริ หารส่วนตาบลโดย
อนุโลม ทั้งนี้ ให้ อานาจหน้ าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามกฎหมายว่าด้ วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เป็ นอานาจหน้ าที่
ของนายอาเภอ และยกเว้ นไม่ต้องเรียกเก็บเงินประกันการสมัคร
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตามมาตรา ๔๕ ให้ ถือเขตหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลเป็ นเขตเลือกตั้ง
ใบสมัครและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ เป็ นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา ๒๖ องค์การบริ หารส่วนต าบลใดมี เหตุ จะต้ องยุ บและรวมกับองค์ การบริ หารส่วนต าบลหรื อ หน่ วยการ
บริห ารราชการส่วนท้ องถิ่นตามมาตรา ๔๑ จัตวา แห่ งพระราชบั ญญัติสภาตาบลและองค์ก ารบริห ารส่วนตาบล พ.ศ.
๒๕๓๗ ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ กี ่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้ บังคับ ให้ ดาเนินการตามมาตรา ๔๑ จัตวา ดังกล่าวให้
แล้ วเสร็จภายในเก้ าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้ บังคับ
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยได้ วางหลักการจัด
องค์กรปกครองท้ องถิ่นให้ เป็ นไปตามหลักการปกครองตนเองยิ่งขึ้นและให้ สอดคล้ องกับเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้ องถิ่น สมควรจัดระเบียบบริ หารราชการท้ องถิ่น ระบบองค์การบริห ารส่วนตาบลตามกฎหมายว่ าด้ วยสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบลให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงจาเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัติน้ ี
สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๒๗
[รก.๒๕๔๒/๔๐ก/๑/๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๒]

สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๒๘
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๑ ให้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งดารง
ตาแหน่ งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้ บังคับ อยู่ในตาแหน่ งต่ อไปจนกว่าจะครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
หรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
มาตรา ๓๒ ให้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลและกรรมการบริ หารองค์การบริหารส่วน
ตาบลซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้ บังคับยังอยู่ในตาแหน่งต่ อไป และให้ ถือว่าประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นรองนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลตามพระราชบัญญัติน้ ี
บทบัญญัติแห่ งกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ ข้ อบัญญัติ ประกาศ หรือคาสั่งใดที่ได้ กาหนดให้ เป็ นอานาจหน้ าที่
ของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล หรือกรรมการบริหาร ตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์ การบริ ห ารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ก่ อนวันที่พ ระราชบั ญญั ติน้ ี ใช้ บังคั บ ให้ ถือว่ าบทบั ญญั ติแ ห่ ง
กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ ข้ อบัญญัติ ประกาศ หรือคาสั่งนั้นอ้ างถึงคณะผู้บริหาร นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตามพระราชบัญญัติน้ ี ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ งกับบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๓๓ บทบัญญัติแห่ งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ข้ อบัญญัติ ประกาศ หรือคาสั่งใด ที่อ้างถึงข้ อบังคับ
ตาบล ให้ ถื อว่ าบทบัญ ญัติ แห่ งกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ ข้ อบั ญญั ติ ประกาศ หรื อค าสั่งนั้น อ้ างถึงข้ อบั ญญั ติ
องค์การบริหารส่วนตาบลตามพระราชบัญญัติน้ ี ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ งกับบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติน้ ี
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปั จจุ บันบทบัญญัติท่เี กี่ยวกับการจัดระเบียบ
บริ หารราชการองค์การบริหารส่วนตาบลตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ มี
เนื้อหาสาระที่ไม่ สอดคล้ องและไม่ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการจัดระเบียบบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นอื่น โดยแม้ ว่าสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลจะเป็ นหน่ วยการปกครองพื้นฐานที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็ น
การแตกต่ างจากองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่นก็ตาม แต่ บทบัญญัติบางประการก็ควรจะมีลักษณะที่เหมือนกัน เช่ น
คุณสมบัติผ้ ูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ระยะเวลาการเลือกตั้ง การขาดคุณสมบัติ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
การบริหาร และการกากับดูแล เป็ นต้ น จึงจาเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัติน้ ี
[รก.๒๕๔๖/๕๕ ก/ ๑๒๐ /๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖]

สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

๒๙
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๗ บรรดาสมาชิกสภาตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและคณะผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนตาบล ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติน้ ใี ช้ บังคับ ให้ ดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบอายุของสภา
ตาบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตาบล 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 บังคับจนกว่า
จะครบอายุของสภาตาบล สภาองค์การบริหารส่วนตาบล หรือมีการยุบสภา และมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของสภาตาบล
หรือองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น หลังจากวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้ บังคับ และให้ นาบทบัญญัติเดิมก่อนการแก้ ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติน้ ใี ช้ บังคับแทนในระหว่างเวลาดังกล่าว
หมายเหตุ : เหตุผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญญั ติฉ บับ นี้ คือ เนื่องจากเป็ นการสมควรกาหนดให้ นายกองค์ก าร
บริ ห ารส่วนตาบลมาจากการเลือ กตั้ ง โดยตรงของประชาชน ประกอบกับ บทบัญ ญัติ บางมาตราในพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ยังไม่สอดคล้ องกับกฎหมายว่าด้ วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้ องถิ่นหรือ
ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น และไม่ เหมาะสมกั บ การบริ ห ารงานของสภาต าบลและองค์ก ารบริ ห ารส่ว นต าบล เพื่ อ ให้ ก าร
บริ ห ารงานของสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อยและมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็ นต้ องตรา
พระราชบัญญัติน้ ี
[รก.๒๕๔๖/๑๒๔ ก/๑๒๐/๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖]

สำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง (สพร.)

