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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
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เปนปที่ 49 ในรัชกาลปจจุบัน 
 
          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
          โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบบริหารของตําบล 
          จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
          มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
 

          มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
 
          มาตรา 3  ใหยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 
          บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหง
พระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
          มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
          หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หมายความวา เทศบาลสุขาภิบาล และราชการสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้งขึ้น แตไมรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด 
          นายอาํเภอ หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอดวย 
          ตําบล หมายความวา ตําบลตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ที่อยูนอกเขตหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น และในกรณีที่ตําบลใดมีพ้ืนที่อยูทั้งในและนอกเขตหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ใหหมายความถึง
เฉพาะพื้นที่ที่อยูนอกเขตหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
          คณะกรรมการบริหาร หมายความวา คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
          กรรมการบริหาร หมายความวา กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
 
          มาตรา 5  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง 
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และแตงตั้งเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 



          กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศที่มีผลเปนการทั่วไป เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใช
บังคับได 
 

หมวด 1 
สภาตําบล 

   
 
          มาตรา 6  ในตําบลหนึ่งใหมีสภาตําบลสภาหนึ่งมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
          ใหสภาตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคล 
 

สวนที่ 1 
สมาชิกสภาตําบล 

 
          มาตรา 7  สภาตําบลประกอบดวยสมาชิกโดยตําแหนงไดแก กํานัน ผูใหญบานของทุกหมูบานในตําบล และแพทย
ประจําตําบล และสมาชิกซึ่งไดรับเลือกต้ังจากราษฎรในแตละหมูบานในตําบลนั้นเปนสมาชิกสภาตําบลหมูบานละหนึ่ง
คน   
        
          มาตรา 8  ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งตองเปนผูมีคุณสมบัติตาม (1) และ (2) และไมมี
ลักษณะตองหามตาม (3) และ  (4) ดังตอไปนี้ 

          (1)(1) มีสัญชาติไทยและมีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ 1  มกราคมของปที่มีการเลือกต้ัง 
          (2) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูเปนประจําและมีช่ือในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรในหมูบาน
ในตําบลนั้นเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามเดือนจนถึงวันเลือกต้ัง 
          (3) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
          (4) เปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
 
          มาตรา 9  ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกต้ังตองเปนผูมีคุณสมบัติตาม (1) และ (2) 
และไมมีลักษณะตองหามตาม (3) ถึง (11) ดังตอไปนี้ 

          (1)(2) มีสัญชาติไทยและมีอายุไมตํ่ากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้งแตบุคคลผูมีสัญชาติไทยซึ่งบิดาเปนคนตาง
ดาว ตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีกดวย 
          (2) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูเปนประจําและมีช่ือในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรในหมูบาน
ในตําบลนั้นเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหกเดือนจนถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง 
          (3) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
          (4) เปนผูมีรางกายทุพพลภาพ วิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ติดยาเสพติดใหโทษ หรือเปนโรคตามที่



รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดไวสําหรับคุณสมบัติของผูใหญบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะ
ปกครองทองที่ 
          (5) เปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น หรือพนักงานองคการของรัฐ 
          (6) เปนผูใหญบาน แพทยประจําตําบล ผูชวยผูใหญบาน หรือสารวัตรกํานัน 
          (7) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่หรือ
ถือวาทุจริตตอหนาที่ 
          (8) เคยถูกผูวาราชการจังหวัดสั่งใหออกจากตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน หรือแพทยประจําตําบลตามพระราชบัญญัติ
นี้ 
          (9) เคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกโดยพนโทษมาแลวไมถึงสามปในวันเลือกตั้ง เวนแตเปน
โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
         (10) เปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือเสื่อมเสียทางศีลธรรม 
         (11) เคยถูกผูวาราชการจังหวัดสั่งหรือสภาตําบลมีมติใหพนจากตําแหนงสมาชิกซึ่งไดรับเลือกตั้ง เวนแตจะพนหาป
นับแตวันพนจากตําแหนงจนถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง 
 
          มาตรา 10  ใหนายอําเภอจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
 
          มาตรา 11  สมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกต้ังมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันเลือกต้ัง 
          ในกรณีที่สมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งดํารงตําแหนงครบวาระแลวแตยังมิไดมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาตําบล
ซึ่งไดรับเลือกต้ังขึ้นใหม ใหสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนงปฏิบัติหนาที่ไดตอไป   
 
          มาตรา 12  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ สมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกต้ังพนจากตําแหนงดวยเหตุใด
เหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
          (1) ตาย 
          (2) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณีเชนนี้ใหถือวาพนจากตําแหนงนับแตวันลาออก 
          (3) มีการยุบสภาตําบล 
          (4) เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับสภาตําบลหรือในกิจการที่กระทําใหแกสภาตําบล 
          (5) สภาตําบลมีมติใหพนจากตําแหนงโดยเห็นวามีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียประโยชนของ
ตําบล มติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยู 
          (6) นายอําเภอสั่งใหพนจากตําแหนง เมื่อไดสอบสวนแลวปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
อยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา 9 หรือมิไดอยูประจําในหมูบานที่ไดรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันเกินหกเดือน หรือขาดการ
ประชุมสภาตําบลติดตอกันสามครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
          (7) ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหพนจากตําแหนง เมื่อไดสอบสวนแลวปรากฏวาบกพรองในทางความประพฤติ 
          บทบัญญัติใน (4) มิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับสภา



ตําบลหรือในกิจการที่กระทําใหแกสภาตําบลอยูกอนดํารงตําแหนง 
 
          มาตรา 13  เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกต้ังวางลงเพราะครบวาระการดํารงตําแหนงหรือมีการยุบ
สภาตําบล ใหมีการเลือกต้ังภายในหกสิบวันนับแตวันที่ครบวาระหรือวันที่ยุบสภาตําบล แลวแตกรณี 
 
          มาตรา 14  เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระหรือมีการยุบ
สภาตําบล ใหมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางภายในหกสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง เวนแตวาระการดํารง
ตําแหนงที่เหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมดําเนินการเลือกต้ังขึ้นแทนตําแหนงที่วางก็ได 
          ใหสมาชิกสภาตําบลผูซึ่งไดรับเลือกต้ังแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 
 
          มาตรา 15  เมื่อมีการยุบและรวมเขตหมูบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ ใหสมาชิกสภาตําบลซึ่ง
ไดรับเลือกตั้งของหมูบานเดิมที่ถูกยุบหรือถูกรวมยังคงเปนสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกต้ังอยูตอไปจนกวาสมาชิก
ภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา 12 
          เมื่อมีการแยกพื้นที่บางสวนของหมูบานใดขึ้นเปนหมูบานใหม ใหสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งของหมูบาน
เดิมยังคงเปนสมาชิกสภาตําบล ซึ่งไดรับเลือกต้ังอยูตอไปจนกวาสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา 12 และใหนายอําเภอ
จัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งสําหรับหมูบานที่จัดตั้งขึ้นใหมเพื่อเปนสมาชิกสภาตําบลที่หมูบาน
นั้นอยูในเขตภายในหกสิบวันนับแตวันที่ประกาศตั้งหมูบานใหม และใหผูไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับระยะเวลา
ที่เหลืออยูของสมาชิกอื่นในตําบลนั้น เวนแตวาระการดํารงตําแหนงที่เหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมดําเนินการ
เลือกต้ังก็ได 
 
          มาตรา 16  สภาตําบลมีกํานันเปนประธานสภาตําบล และมีรองประธานสภาตําบลคนหนึ่งซึ่งนายอําเภอแตงตั้งจาก
สมาชิกสภาตําบลตามมติของสภาตําบล 
          รองประธานสภาตําบลมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป 
          รองประธานสภาตําบลพนจากตําแหนงกอนครบวาระการดํารง ตําแหนงตามวรรคสอง เมื่อ 
          (1) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณีเชนนี้ใหถือวาพนจากตําแหนงนับแตวันลาออก 
          (2) พนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบลตามมาตรา 12 
 
          มาตรา 17  ประธานสภาตําบลเปนผูเรียกประชุมสภาตําบล และมีหนาที่ดําเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับ
การประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
          รองประธานสภาตําบลมีหนาที่กระทํากิจการแทนประธานสภาตําบลเมื่อประธานสภาตําบลไมอยูในที่ประชุม
หรือไมอาจปฏบิัติหนาที่ได หรือตามที่ประธานสภาตําบลมอบหมาย 
          เมื่อประธานสภาตําบลและรองประธานสภาตําบลไมอยูในที่ประชุม ใหสมาชิกสภาตําบลที่มาประชุมเลือกกันเอง
เปนประธานในการประชุมคราวนั้น 
 



          มาตรา 18  ใหมีการประชุมสภาตําบลไมนอยกวาเดือนละหนึ่งครั้ง การประชุมตองมีสมาชิกสภาตําบลมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยูจึงจะเปนองคประชุม 
          การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในพระราชบัญญัตินี้ 
          สมาชิกสภาตําบลคนหนึ่งใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิ
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 
 
          มาตรา 19  สภาตําบลมีเลขานุการสภาตําบลคนหนึ่งซึ่งแตงตั้งจากขาราชการที่ปฏิบัติงานในตําบลนั้นหรือจาก
บุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 8 
          ใหนายอําเภอเปนผูแตงตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาตําบลตามมติของสภาตําบล 
 
          มาตรา 20  เลขานุการสภาตําบลมีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่สภา
ตําบลมอบหมาย 
 
          มาตรา 21  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสมาชิกสภาตําบลและเลขานุการสภาตําบลเปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

สวนที่ 2 
อํานาจหนาที่ของสภาตําบล 

 
          มาตรา 22  สภาตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลตามแผนงานโครงการ และงบประมาณของสภาตําบล 
เสนอแนะสวนราชการในการบริหารราชการและพัฒนาตําบล ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตําบลตามกฎหมายวาดวย
ลักษณะปกครองทองที่ และหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด 
 
          มาตรา 23  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย สภาตําบลอาจดําเนินกิจการภายในตําบล ดังตอไปนี้ 
          (1) จัดใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
          (2) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
          (3) จัดใหมีและรักษาทางระบายน้ํา และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการ
กําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
          (4) คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
          (5) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
          (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
 
          มาตรา 24  กํานัน ผูใหญบาน และแพทยประจําตําบลซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตองไมเปนผูมีสวนได
เสียในสัญญากับสภาตําบลหรือในกิจการที่กระทําใหแกสภาตําบล เวนแตกํานัน ผูใหญบาน หรือแพทยประจําตําบลจะ



ไดเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับสภาตําบลหรือในกิจการที่กระทําใหแกสภาตําบลอยูกอนดํารงตําแหนงสมาชิกสภา
ตําบล 
          ในกรณีที่กํานัน ผูใหญบาน หรือแพทยประจําตําบลกระทําการฝาฝนตามที่บัญญัติในวรรคหนึ่ง ใหผูวาราชการ
จังหวัดสั่งใหบุคคลดังกลาวออกจากตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน หรือแพทยประจําตําบล แลวแตกรณี โดยใหถือวาเปน
การใหออกจากตําแหนงเพราะบกพรองในทางความประพฤติหรือความสามารถไมเหมาะสมกับตําแหนงตามกฎหมายวา
ดวยลักษณะปกครองทองที่ 
 
          มาตรา 25  ในการปฏิบัติหนาที่ของกํานันและผูใหญบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ในสวนที่
เกี่ยวกับกิจการใดที่กําหนดไวแลวในแผนพัฒนาตําบล ใหกํานันและผูใหญบานดําเนินการใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
ตําบล 
 
          มาตรา 26  ในการจัดทําโครงการหรือแผนงานของสวนราชการหรือหนวยงานใด ในพื้นที่ตําบลใด ใหสวนราชการ
หรือหนวยงานนั้นคาํนึงถึงแผนพัฒนาตําบลนั้นดวย 
 
          มาตรา 27  ในการปฏิบัติหนาที่ของสภาตําบล ใหประธานสภาตําบลเปนผูรับผิดชอบดําเนินกิจการตามมติของสภา
ตําบล แตสภาตําบลอาจมอบหมายใหสมาชิกสภาตําบลผูอื่นดําเนินกิจการแทนเฉพาะกรณีได 
          ในการทํานิติกรรมของสภาตําบล ใหประธานสภาตําบล เลขานุการสภาตําบลและสมาชิกสภาตําบลอีกหนึ่งคน
รวมกันมีอํานาจกระทําการแทนสภาตําบล  ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
 
          มาตรา 28  เมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด สภาตําบลอาจทํากิจการนอกเขตสภาตําบล หรือรวมกับ
สภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่นเพื่อทํา
กิจการรวมกันไดเมื่อไดรับความยินยอมจากสภาตําบลองคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ และกิจการนั้นเปนกิจการที่จําเปนตองทําและเปนการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู
ในอํานาจหนาที่ของตน 
 

สวนที่ 3 
รายไดและรายจายของสภาตําบล 

 
          มาตรา 29  สภาตําบลมีรายไดซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดจัดสรรใหตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด ดังตอไปนี้ 
          (1) ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย อากรการฆาสัตวและผลประโยชนอื่นอันเกิดจากการฆาสัตวที่
จัดเก็บไดในตําบลนั้น 
          (2) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามที่จะมีกฎหมายกําหนดไวที่จัดเก็บไดในตําบลนั้น 
          (3) คาธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนันที่เก็บเพิ่มขึ้นตามขอบัญญัติจังหวัดในเขตตําบล



นั้น 
          (4) ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่องคการบริการสวนจังหวัดไดรับจัดสรร 
          (5) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ที่องคการบริหารสวนจังหวัดไดรับจัดสรร 
          (6) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน ที่องคการบริหารสวนจังหวัดไดรับจัดสรร 
 
          มาตรา 30  ทุกปงบประมาณใหรัฐบาลจัดสรรเงินใหแกสภาตําบลเปนเงินอุดหนุน 
 
          มาตรา 31  สภาตําบลอาจมีรายได ดังตอไปนี้ 
          (1) รายไดจากทรัพยสินของสภาตําบล 
          (2) รายไดจากสาธารณูปโภคของสภาตําบล 
          (3) เงินและทรัพยสินอื่นที่มีผูอุทิศให 
          (4) เงินอุดหนุนและรายไดอื่นตามที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให 
          (5) รายไดอื่นตามที่จะมีกฎหมายกําหนดใหเปนของสภาตําบล 
 
          มาตรา 32  รายไดของสภาตําบล ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษี โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามประมวล
รัษฎากร และไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 
 
          มาตรา 33  สภาตําบลอาจมีรายจาย ดังตอไปนี้ 
          (1) เงินเดือน 
          (2) คาจาง 
          (3) เงินคาตอบแทนอื่น ๆ 
          (4) คาใชสอย 
          (5) คาวัสดุ 
          (6) คาครุภัณฑ 
          (7) คาที่ดิน สิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่น ๆ 
          (8) คาสาธารณูปโภค 
          (9) เงินอุดหนุนหนวยงานอื่น 
         (10) รายจายอื่นใดตามขอผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว 
 
          มาตรา 34  เงินคาตอบแทนประธานสภาตําบล รองประธานสภาตําบล สมาชิกสภาตําบลและเลขานุการสภาตําบล 
ใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
 
          มาตรา 35  งบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพิ่มเติมของสภาตําบลใหจัดทําเปนขอบังคับตาม
ระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 



          ถาในระหวางปงบประมาณใด  รายจายซึ่งกําหนดไวในงบประมาณไมพอใชจายประจําปนั้น หรือมีความ
จําเปนตองต้ังรายจายขึ้นใหมระหวางปงบประมาณใหจัดทําขอบังคับงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
          เมื่อสภาตําบลจัดทํารางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบังคับงบประมาณรายจายเพิ่มเติมเสร็จ
แลว ใหเสนอนายอําเภอเพื่ออนุมัติ 
          ถาขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปออกไมทันปใหม ใหใชขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปกอนนั้นไป
พลางกอน 
 
          มาตรา 36  ใหกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบวาดวยการคลัง การงบประมาณ การรักษาทรัพยสิน การจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสิน การจัดหาพัสดุและการจางเหมา 
          กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานอื่น ๆ  ของสภาตําบล ใหสภาตําบลตองปฏิบัติดวยก็ได 
          ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหคํานึงถึงลักษณะของพื้นที่ จํานวนประชากร รายได  ความ
คลองตัว และความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของสภาตําบลดวย 
 
          มาตรา 37  ใหกระทรวงมหาดไทยจัดใหมีการตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรือการเงินอื่น ๆ ของสภาตําบล 
 

สวนที่ 4 
การกํากับดูแลสภาตําบล 

 
          มาตรา 38  นายอําเภอมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของสภาตําบลใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับของทางราชการ 
          ในกรณีที่ปรากฏวาการดําเนินการของสภาตําบลเปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย กอหรืออาจกอใหเกิดความ
เสียหายแกทางราชการ หรือไมเปนไปตามระเบียบขอบังคับของทางราชการ นายอําเภอมีอํานาจยับยั้งการดําเนินการ
ดังกลาวไวเปนการชั่วคราวไดและรายงานไปยังผูวาราชการจังหวัดเพื่อวินิจฉัย 
          ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นวาการดําเนินการของสภาตําบลไมชอบดวยกฎหมาย กอหรืออาจกอใหเกิดความ
เสียหายแกทางราชการ หรือไมเปนไปตามระเบียบขอบังคับของทางราชการ ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งการใหสภา
ตําบลระงับการดําเนินการดังกลาว 
          ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นวาการดําเนินการของสภาตําบลเปนไปโดยชอบแลว ใหผูวาราชการจังหวัดสั่งเพิก
ถอนการยับยั้งของนายอําเภอ แตถานายอําเภอไมรายงานผูวาราชการจังหวัดภายในสิบหาวันนับแตวันที่ยับยั้ง หรือผูวา
ราชการจังหวัดไมวินิจฉัยภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง ใหการยับยั้งของนายอําเภอและอํานาจสั่งการของผูวา
ราชการจังหวัดเปนอันสิ้นสุดลงตั้งแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว 
 
          มาตรา 39  หากปรากฏวาสภาตําบลกระทําการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือ
ละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ ผูวาราชการจังหวัดอาจสั่งยุบสภาตําบลไดตามคําเสนอแนะ
ของนายอําเภอ และเมื่อผูวาราชการจังหวัดสั่งยุบสภาตําบลแลวใหสภาตําบลยังคงประกอบดวยสมาชิกสภาตําบลโดย



ตําแหนงทั้งหมดจนกวาจะมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกต้ังใหม 
          ในกรณีที่การยุบสภาตําบลตามวรรคหนึ่งเปนผลจากการกระทําของกํานัน ผูใหญบาน หรือแพทยประจําตําบล ซึ่ง
เปนสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนง หรือบุคคลดังกลาวไดรวมกระทําการดวย ใหผูวาราชการจังหวัดสั่งใหบุคคลดังกลาว
ออกจากตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน หรือแพทยประจําตําบล แลวแตกรณี โดยใหถือวาเปนการใหออกจากตําแหนงเพราะ
บกพรองในทางความประพฤติหรือความสามารถไมเหมาะสมกับตําแหนงตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ 
และถาสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนงเหลืออยูไมถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนงทั้งหมด ใหผูวาราชการ
จังหวัดแตงตั้งบุคคลตามจํานวนที่เห็นสมควรเขารวมปฏิบัติหนาที่กับสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนงที่เหลืออยูจนกวาจะ
มีการเลือกต้ังกํานัน ผูใหญบาน หรือแพทยประจําตําบลและสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกต้ังใหม 
 

หมวด 2 
องคการบริหารสวนตําบล 

   
 
          มาตรา 40  สภาตําบลที่มีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกันสามปเฉลี่ยไมตํ่ากวาป
ละหนึ่งแสนหาหมื่นบาทหรือตามเกณฑรายไดเฉลี่ยในวรรคสอง อาจจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลได โดยทําเปน
ประกาศของกระทรวงมหาดไทยและใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาในประกาศนั้นใหระบุช่ือและเขตขององคการ
บริหารสวนตําบลไวดวย 
          การเปลี่ยนแปลงเกณฑรายไดเฉลี่ยของสภาตําบลตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
          มาตรา 41  สภาตําบลที่ไดจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา 40 ใหพนจากสภาพแหงสภาตําบลนับแต
วันที่ไดประกาศจัดตั้งขึ้นเปนองคการบริหารสวนตําบลเปนตนไป 
          บรรดางบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หน้ี และเจาหนาที่ของสภาตําบลตามวรรคหนึ่ง ใหโอนไปเปน
ขององคการบริหารสวนตําบล 
 
          มาตรา 42  ภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการเทศบาล อาจจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลขึ้นเปนเทศบาลได
โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
          องคการบริหารสวนตําบลที่ไดจัดตั้งเปนเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ใหพนจากสภาพแหงองคการบริหารสวนตําบลนับ
แตวันที่ไดประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้นเปนเทศบาลเปนตนไป 
          บรรดางบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี้ พนักงานสวนตําบล และลูกจางขององคการบริหารสวน
ตําบลตามวรรคหนึ่ง ใหโอนไปเปนของเทศบาลที่จัดตั้งขึ้นนั้น 
          บรรดาขอบังคับตําบลที่ไดใชบังคับในเรื่องใดอยูกอนแลว ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเปนการชั่วคราวจนกวาจะได
มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม 
 



          มาตรา 43  องคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น 
 
          มาตรา 44  องคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลและคณะกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล 
                               

สวนที่ 1 
สภาองคการบริหารสวนตําบล 

 
          มาตรา 45  สภาองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสมาชิกโดยตําแหนง ไดแก กํานัน ผูใหญบานของทุก
หมูบานในตําบล และแพทยประจําตําบล และสมาชิกซึ่งไดรับเลือกต้ังจากราษฎรในแตละหมูบานในตําบลนั้นเปน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูบานละสองคน 
 
          มาตรา 46  สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
          (1) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบลเพื่อเปนแนวทางในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล 
          (2) พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบังคับตําบล รางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําป และรางขอบังคับ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
          (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายและแผนพัฒนาตําบลตาม (1) และ
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 
 
          มาตรา 47  ใหนําบทบัญญัติมาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10  มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 และ
มาตรา 24 มาใชบังคับกับผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล การดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง
ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดวยโดยอนุโลม 
 
          มาตรา 48  สภาองคการบริหารสวนตําบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่งซึ่งเลือกจากสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลใหนายอําเภอแตงตั้งประธานและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมติของสภา
องคการบริหารสวนตําบล 
 
          มาตรา 49  ประธานและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองปนับแต
วันที่ไดรับเลือกเปนประธานหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 
          มาตรา 50  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพนจาก
ตําแหนงเมื่อ 
          (1) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณีเชนนี้ใหถือวาพนจากตําแหนงนับแตวันลาออก 



          (2) พนจากตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา 12 ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตาม
มาตรา 47 
          (3) ดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร 
 
          มาตรา 51  เมื่อตําแหนงประธานหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจาก
ครบวาระ ใหมีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแทนตําแหนงที่วางภายในสิบหาวันนับ
แตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง และใหผูซึ่งไดรับเลือกแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 
 
          มาตรา 52  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ดําเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
          รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่กระทํากิจการแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เมื่อ
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือตามที่ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลมอบหมาย 
          เมื่อประธานและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลไมอยูในที่ประชุม ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลที่มาประชุมเลือกกันเองเปนประธานในการประชุมคราวนั้น 
 
          มาตรา 53  ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัย หรือหลายสมัยแลวแตสภาองคการบริหารสวนตําบลจะ
กําหนด แตตองไมเกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด 
          การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งแรก ตองกําหนดใหสมาชิกไดมาประชุมภายในสี่สิบหาวันนับแตวัน
เลอืกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
          สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ใหมีกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีก จะตองไดรับอนุญาตจาก
นายอําเภอ 
 
          มาตรา 54  ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตามสมัย
ประชุม และเปนผูเปดหรือปดประชุม 
          ในกรณีที่ยังไมมีประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลไมเรียก
ประชุมตามกฎหมาย ใหนายอําเภอเปนผูเรียกประชุม และเปนผูเปดหรือปดประชุม 
 
          มาตรา 55  นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เมื่อเห็นวาเปนการจําเปนเพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ประธานกรรมการบริหาร หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีจํานวนไม
ตํ่ากวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยู อาจทําคํารองยื่นตอนายอําเภอขอให
เปดประชุมวิสามัญ ใหนายอําเภอพิจารณา ถาเห็นสมควรก็ใหนายอําเภอเรียกประชุมวิสามัญได 
          สมัยประชุมวิสามัญใหกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ 
 



          มาตรา 56  การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตองมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมาประชุมไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยูจึงจะเปนองคประชุม 
          ใหนําบทบัญญัติตามมาตรา 18 วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับกับการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
ดวยโดยอนุโลม 
 
          มาตรา 57  ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่งเปนเลขานุการ
องคการบริหารสวนตําบล 
          สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซึ่งไดรับเลือกเปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่งจะ
ดํารงตําแหนงกรรมการบริหารในขณะเดียวกันอีกมิได 
          เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่
สภาองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย 
 

สวนที่ 2 
คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 

 
          มาตรา 58  ใหองคการบริหารสวนตําบลมีคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลคณะหนึ่งซึ่งนายอําเภอ
แตงตั้งจากกํานัน และจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนผูใหญบานไมเกินสองคน และจากสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลซึ่งไดรับเลือกต้ังไมเกินสี่คน  ทั้งนี้ ตามมติของสภาองคการบริหารสวนตําบล 
          ใหคณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหารและเลือกกรรมการบริหารอีก
คนหนึ่งเปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
          การประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
 
          มาตรา 59  คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
          (1) บริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามมติขอบังคับและแผนพัฒนาตําบล และรับผิดชอบ
การบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลตอสภาองคการบริหารสวนตําบล 
          (2) จัดทําแผนพัฒนาตําบลและงบประมาณรายจายประจําปเพื่อเสนอใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาให
ความเห็นชอบ 
          (3) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินใหสภาองคการบริหารสวนตําบลทราบอยางนอยปละสองครั้ง 
          (4) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ทางราชการมอบหมาย 
 
          มาตรา 60  ใหประธานกรรมการบริหารเปนผูแทนขององคการบริหารสวนตําบล 
          ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการบริหาร
แตงต้ังกรรมการบริหารคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน 
          ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งใด แตงตั้งใหประธานกรรมการบริหารเปน



กรรมการหรือใหมีอํานาจหนาที่อยางใด ใหผูรักษาราชการแทนทําหนาที่กรรมการหรือมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับ
ประธานกรรมการบริหารในระหวางรักษาราชการแทนดวย 
 
          มาตรา 61  ประธานกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันที่ไดรับเลือกเปนประธาน
กรรมการบริหาร 
 
          มาตรา 62  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการบริหารพนจากตําแหนงเมื่อ 
          (1) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณีเชนนี้ใหถือวาพนจากตําแหนงนับแตวันลาออก 
          (2) พนจากตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา 12 ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตาม
มาตรา 47 
 
          มาตรา 63  เมื่อตําแหนงประธานกรรมการบริหารวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ใหมีการเลือกประธาน
กรรมการบริหารแทนตําแหนงที่วางภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง ในกรณีที่ไมอาจเลือกประธาน
กรรมการบริหารไดไมวาดวยเหตุใด ใหนายอําเภอแตงตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหารช่ัวคราว 
และใหผูไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการบริหารไปจนกวาจะมีการเลือกประธานกรรมการบริหารได 
          ใหผูซึ่งไดรับเลือกแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 
 
          มาตรา 64  กรรมการบริหารพนจากตําแหนงเมื่อ 
          (1) สภาองคการบริหารสวนตําบลสิ้นอายุหรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 
          (2) ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหกรรมการบริหารพนจากตําแหนงตามมาตรา 92 
          (3) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณีเชนนี้ใหถือวาพนจากตําแหนงนับแตวันลาออก 
          (4) พนจากตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา 12 ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตาม  
มาตรา 47 
          (5) ดํารงตําแหนงเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
          (6) สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติใหพนจากตําแหนงดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู 
          กรรมการบริหารซึ่งพนจากตําแหนงตาม (1) ใหคงอยูปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการบริหารซึ่งไดรับเลือก
ใหมจะเขารับหนาที่ 
          มติของสภาองคการบริหารสวนตําบลตาม (6) ถาเกี่ยวกับกํานันหรือผูใหญบาน ใหสภาองคการบริหารสวนตําบล
แจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบ และใหผูวาราชการจังหวัดสั่งใหสมาชิกผูนั้นออกจากตําแหนงกํานันหรือผูใหญบาน 
โดยใหถือวาเปนการใหออกจากตําแหนงเพราะบกพรองในทางความประพฤติหรือความสามารถไมเหมาะสมกับ
ตําแหนงตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ 
          ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกกรรมการบริหารขึ้นแทนตําแหนงที่วางภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ตําแหนงนั้นวางลง  เวนแตวาระการดํารงตําแหนงที่ เหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมดําเนินการเลือก



กรรมการบริหารขึ้นแทนตําแหนงที่วางก็ได 
          ใหผูซึ่งไดรับเลือกแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 
 
          มาตรา  65   ในการปฏิบั ติหนาที่ตามพระราชบัญญั ตินี้  ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและ
กรรมการบริหารเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

สวนที่ 3 
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 

 
         มาตรา 66  องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนา ตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 
          มาตรา 67  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
ดังตอไปนี้ 
          (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
          (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
          (3) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
          (4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
          (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
          (7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
          (8) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย 
 
          มาตรา 68  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ดังตอไปนี้ 
          (1) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
          (2) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 
          (3) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
          (4) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
          (5) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
          (6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
          (7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
          (8) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
          (9) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
         (10) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 



         (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย 
 
          มาตรา 69  อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68 นั้น ไมเปนการตัด
อํานาจหนาที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการหรือหนวยงานของรัฐ ในอันที่จะดําเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน
ของประชาชนในตําบล แตตองแจงใหองคการบริหารสวนตําบลทราบลวงหนาตามสมควร ในกรณีนี้หากองคการบริหาร
สวนตําบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการดังกลาว ใหกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการหรือหนวยงานของรัฐ นํา
ความเห็นขององคการบริหารสวนตําบลไปประกอบการพิจารณาดําเนินกิจการนั้นดวย 
 
          มาตรา 70  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหองคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิไดรับทราบ
ขอมูลและขาวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของทางราชการในตําบล เวนแตขอมูลหรือขาวสาร
ที่ทางราชการถือวาเปนความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแหงชาติ 
 
          มาตรา 71  องคการบริหารสวนตําบลอาจออกขอบังคับตําบลเพื่อใชบังคับในตําบลไดเทาที่ไมขัดตอกฎหมายหรือ
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ในการนี้จะกําหนดคาธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผูฝาฝน
ดวยก็ไดแตมิใหกําหนดโทษปรับเกินหารอยบาท 
          รางขอบังคับตําบลจะเสนอไดก็แตโดยคณะกรรมการบริหารหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
          เมื่อสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายอําเภอใหความเห็นชอบรางขอบังคับตําบลตามวรรคหนึ่งแลว ให
ประธานคณะกรรมการบริหารลงชื่อและประกาศเปนขอบังคับตําบลตอไป 
          ในกรณีที่นายอําเภอไมเห็นชอบดวยกับรางขอบังคับตําบลใด ใหสงคืนสภาองคการบริหารสวนตําบลภายในสิบหา
วันนับแตวันที่นายอําเภอไดรับรางขอบังคับตําบลดังกลาว เพื่อใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาทบทวนราง
ขอบังคับตําบลนั้นใหม แตถาเปนรางขอบังคับตําบลที่กําหนดใหมีโทษปรับตามวรรคหนึ่ง เมื่อนายอําเภอไมเห็นชอบ
ดวย ใหรางขอบังคับตําบลนั้นเปนอันตกไป 
          เมื่อสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาทบทวนรางขอบังคับตําบลตามวรรคสี่แลว มีมติยืนยันตามรางขอบังคับ
ตําบลเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยู ให
ประธานคณะกรรมการบริหารลงชื่อและประกาศเปนขอบังคับตําบลไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจากนายอําเภอ แตถา
สภาองคการบริหารสวนตําบลไมยืนยันภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบังคับตําบลคืนจากนายอําเภอ หรือ
ยืนยันดวยคะแนนเสียงนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยู ใหราง
ขอบังคับตําบลนั้นเปนอันตกไป 
 
          มาตรา 72  ใหองคการบริหารสวนตําบลมีพนักงานสวนตําบลและอาจจัดแบงการบริหารงานออกเปน 
          (1) สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
          (2) สวนตาง ๆ ที่องคการบริหารสวนตําบลไดต้ังขึ้น 
          ระเบยีบพนักงานสวนตําบลใหตราขึ้นเปนพระราชกฤษฎีกา 
          เพื่อประโยชนแกกิจการขององคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลอาจขอใหขาราชการ พนักงาน 



หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ไปดํารงตําแหนง
หรือปฏิบัติกิจการขององคการบริหารสวนตําบลเปนการชั่วคราวไดโดยไมขาดจากตนสังกัดเดิม  ทั้งนี้ ใหผูวาราชการ
จังหวัดเปนผูมีอํานาจอนุญาตไดตามความจําเปน และในกรณีที่เปนขาราชการซึ่งไมอยูในอํานาจของผูวาราชการจังหวัด 
ใหกระทรวงมหาดไทยทําความตกลงกับหนวยงานตนสังกัดกอนแตงตั้ง 
 
          มาตรา 73  องคการบริหารสวนตําบลอาจทํากิจการนอกเขตองคการบริหารสวนตําบล หรือรวมกับสภาตําบล 
องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น เพื่อกระทํากิจการ
รวมกันได  ทั้งนี้ เมื่อไดรับความยินยอมจากสภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ และกิจการนั้นเปนกิจการที่จําเปนตองทําและเปนการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู
ในอํานาจหนาที่ของตน 
 

สวนที่ 4 
รายไดและรายจายขององคการบริหารสวนตําบล 

 
          มาตรา 74  ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย อากรการฆาสัตวและผลประโยชนอื่นอันเกิดจากการ
ฆาสัตว  ทั้งนี้ ในองคการบริหารสวนตําบลใด เมื่อไดมีการจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้นแลว ใหสงมอบใหเปน
รายไดขององคการบริหารสวนตําบลนั้น 
 
          มาตรา 75  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อนที่จัดเก็บไดในจังหวัดใด ใหจัดสรรใหแกองคการบริหาร
สวนตําบลตามหลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
          มาตรา 76  องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจออกขอบังคับตําบลเพื่อเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไม
เกินรอยละสิบของภาษีอากรและคาธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท ดังตอไปนี้ 
          (1) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากรซึ่งสถานประกอบการตั้งอยูในองคการบริหารสวนตําบล 
          (2) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุราซึ่งรานขายสุราต้ังอยูในองคการบริหารสวนตําบล 
          (3) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนันซึ่งสถานที่เลนการพนันอยูใน
องคการบริหารสวนตําบล 
          การเสียภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทใหปดทิ้ง 
          ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
          มาตรา 77  รายไดจากเงินอากรตามกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน คาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล 
เงินอากรประทานบัตรใบอนุญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมายวาดวยการประมง คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตาม
กฎหมายวาดวยปาไม และคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ที่เก็บในองคการ
บริหารสวนตําบลใดใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบลนั้น 



 
          มาตรา 78  คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแร และคาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม  ทั้งนี้ 
ในองคการบริหารสวนตําบลใด เมื่อไดมีการจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้นแลว ใหจัดสรรใหแกองคการบริหารสวน
ตําบลนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
          มาตรา 79  เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติในองคการบริหารสวนตําบลใด ใหแบงใหแกองคการ
บริหารสวนตําบลนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
          มาตรา 80  องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจออกขอบังคับตําบลเพื่อเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม โดยใหกําหนดเปนอัตรา
ภาษีมูลคาเพิ่มเพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ดังตอไปนี้ 
          (1) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละศูนย ใหองคการบริหารสวนตําบลเก็บใน
อัตรารอยละศูนย 
          (2) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราอื่น ใหองคการบริหารสวนตําบลเก็บหนึ่งในเกาของ
อัตราภาษีมูลคาเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร 
          ภาษีมูลคาเพิ่มที่เก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากร 
 
          มาตรา  81  องคการบริหารสวนตําบลจะมอบใหกระทรวง ทบวงกรม  ซึ่งมีหนาที่จัดเก็บภาษีอากรหรือ
คาธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมเพื่อองคการบริหารสวนตําบลก็ได  ในกรณีเชนนี้เมื่อไดหักคาใชจาย
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแลว ใหกระทรวง ทบวง กรมนั้นสงมอบใหแกองคการบริหารสวนตําบล 
 
          มาตรา 82  องคการบริหารสวนตําบลอาจมีรายได ดังตอไปนี้ 
          (1) รายไดจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
          (2) รายไดจากสาธารณูปโภคขององคการบริหารสวนตําบล 
          (3) รายไดจากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชยขององคการบริหารสวนตําบล 
          (4) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามที่จะมีกฎหมายกําหนดไว 
          (5) เงินและทรัพยสินอื่นที่มีผูอุทิศให 
          (6) รายไดอื่นตามที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให 
          (7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
          (8) รายไดอื่นตามที่จะมีกฎหมายกําหนดใหเปนขององคการบริหารสวนตําบล 
 
          มาตรา 83  องคการบริหารสวนตําบลอาจกูเงินจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติบุคคลตาง ๆ ได เมื่อ
ไดรับอนุญาตจากสภาองคการบริหารสวนตําบล 
          การกูเงินตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
 



          มาตรา 84  รายไดขององคการบริหารสวนตําบล ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีโดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกา
ตามประมวลรัษฎากร 
 
          มาตรา 85  องคการบริหารสวนตําบลอาจมีรายจาย ดังตอไปนี้ 
          (1) เงินเดือน 
          (2) คาจาง 
          (3) เงินคาตอบแทนอื่น ๆ 
          (4) คาใชสอย 
          (5) คาวัสดุ 
          (6) คาครุภัณฑ 
          (7) คาที่ดิน สิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่น ๆ 
          (8) คาสาธารณูปโภค 
          (9) เงินอุดหนุนหนวยงานอื่น 
         (10) รายจายอื่นใดตามขอผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว 
 
          มาตรา 86  เงินคาตอบแทนประธานกรรมการบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย 
 
          มาตรา 87  งบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพิ่มเติมขององคการบริหารสวนตําบลใหจัดทําเปน
ขอบังคับ และจะเสนอไดก็แตโดยคณะกรรมการบริหารตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
          ถาในระหวางปงบประมาณใด  รายจายซึ่งกําหนดไวในงบประมาณไมพอใชจายประจําปนั้น หรือมีความ
จําเปนตองต้ังรายจายขึ้นใหมระหวางปงบประมาณ ใหจัดทําขอบังคับงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
          เมื่อสภาองคการบริหารสวนตําบลเห็นชอบดวยกับรางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบังคับ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมแลวใหเสนอนายอําเภอเพื่อขออนุมัติ ถานายอําเภอไมอนุมัติ ใหนายอําเภอสงคืนใหสภา
องคการบริหารสวนตําบลเพื่อพิจารณาทบทวนรางขอบังคับนั้นใหม ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบังคับ
ดังกลาว 
          ในกรณีที่สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติยืนยันตามรางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบังคับ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมใหนายอําเภอสงรางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําป หรือรางขอบังคับงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมไปยังผูวาราชการจังหวัดภายในกําหนดเวลาสิบหาวันนับแตวันที่สภาองคการบริหารสวนตําบลแจงมติ
ยืนยัน ถาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบังคับงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม ใหผูวาราชการจังหวัดสงไปยังนายอําเภอเพื่อลงชื่ออนุมัติ ถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นชอบดวยกับราง
ขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบังคับงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ใหรางขอบังคับงบประมาณรายจาย
ประจําปหรือรางขอบังคับงบประมาณรายจายเพิ่มเติมเปนอันตกไป 



          ในการพิจารณารางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบังคับงบประมาณรายจายเพิ่มเติม สภาองคการ
บริหารสวนตําบลตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบังคับนั้น เมื่อพนกําหนดเวลา
ดังกลาวแลวถาสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาไมแลวเสร็จ ใหถือวาสภาองคการบริหารสวนตําบลใหความ
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอและใหดําเนินการตามวรรคสามตอไป 
          ถาขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปออกไมทันปใหม ใหใชขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปกอนนั้นไป
พลางกอน 
 
          มาตรา 88  ระเบียบวาดวยการคลัง การงบประมาณ การโอน การจัดการทรัพยสิน การซื้อ การจาง คาตอบแทน 
และคาจาง ใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
          กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานอื่น ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลใหองคการบริหาร
สวนตําบลตองปฏิบัติดวยก็ได 
          ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ใหคํานึงถึงความเปนอิสระ ความคลองตัวและความมี
ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตาํบลดวย 
 
          มาตรา 89  ใหนําบทบัญญัติมาตรา 37 มาใชบังคับกับการตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรือการเงินอื่น ๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบลดวยโดยอนุโลม 
 

สวนที่ 5 
การกํากับดูแลองคการบริหารสวนตําบล 

 
          มาตรา 90  ใหนายอําเภอมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย
และระเบียบขอบังคับของทางราชการ 
          ในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ของนายอําเภอตามวรรคหนึ่ง ใหนายอําเภอมีอํานาจเรียกสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล กรรมการบริหาร พนักงานสวนตําบล และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลมาชี้แจงหรือสอบสวน 
ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใด ๆ จากองคการบริหารสวนตําบลมาตรวจสอบได 
 
          มาตรา 91  หากปรากฏวาสภาองคการบริหารสวนตําบลกระทําการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน หรือละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ ผูวาราชการจังหวัดอาจสั่งยุบสภาองคการ
บริหารสวนตําบลไดตามคําเสนอแนะของนายอําเภอ 
          ในกรณีที่การยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่งเปนผลจากการกระทําของกํานัน ผูใหญบาน หรือ
แพทยประจําตําบล ซึ่งเปนสมาชิกโดยตําแหนง หรือบุคคลดังกลาวไดรวมกระทําการดวย ใหผูวาราชการจังหวัดสั่งให
บุคคลดังกลาวออกจากตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน หรือแพทยประจําตําบลแลวแตกรณี โดยใหถือวาเปนการใหออกจาก
ตําแหนงเพราะบกพรองในทางความประพฤติหรือความสามารถไมเหมาะสมกับตําแหนงตามกฎหมายวาดวยลักษณะ
ปกครองทองที่ 



          มิใหนําบทบัญญัติมาตรา 64 วรรคสอง มาใชบังคับกับกํานันหรือผูใหญบาน ซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวรรค
สองและเปนกรรมการบริหารอยูดวย ในกรณีนี้ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งบุคคลซึ่งเคยเปนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลที่ถูกยุบไปเขาปฏิบัติหนาที่แทนจนกวากรรมการบริหารซึ่งไดรับเลือกใหมจะเขารับหนาที่ 
 
          มาตรา 92  หากปรากฏวาคณะกรรมการบริหารกระทําการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน หรือละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ ผูวาราชการจังหวัดอาจสั่งใหคณะกรรมการ
บริหารทั้งคณะหรือกรรมการบริหารบางคนพนจากตําแหนงไดตามคําเสนอแนะของนายอําเภอ ในกรณีนี้ใหสภาองคการ
บริหารสวนตําบลดําเนินการเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลขึ้นเปนกรรมการบริหารใหมภายในสิบหาวันนับ
แตวันที่กรรมการบริหารพนจากตําแหนง 
          ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารตองพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่งเปนผลจากการกระทําของกํานันหรือผูใหญบาน
ซึ่งเปนกรรมการบริหารโดยตําแหนงหรือกรรมการบริหารที่พนจากตําแหนงดังกลาวเปนกํานันหรือผูใหญบาน ใหผูวา
ราชการจังหวัดสั่งใหบุคคลดังกลาวออกจากตําแหนงกํานันหรือผูใหญบาน แลวแตกรณี โดยใหถือวาเปนการใหออกจาก
ตําแหนงเพราะบกพรองในทางความประพฤติหรือความสามารถไมเหมาะสมกับตําแหนงตามกฎหมายวาดวยลักษณะ
ปกครองทองที่ 
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          มาตรา 93  ใหถือวาบรรดากรรมการสภาตําบลผูทรงคุณวุฒิตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 
ธันวาคม พ.ศ. 2515  ซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เฉพาะที่อยูในเขตตําบลตามพระราชบัญญัติ
นี้เปนสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะพนจากตําแหนงตามวาระตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 หรือพนจากตําแหนงตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัตินี้ 
 
          มาตรา 94  บรรดาบทกฎหมายใดที่อางถึงกรรมการสภาตําบลผูทรงคุณวุฒิใหหมายถึงสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับ
เลือกต้ังตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
          มาตรา 95  สภาตําบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326  ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ใด มีรายไดโดยไม
รวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกันสามปกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเฉลี่ย
ไมตํ่ากวาปละหนึ่งแสนหาหมื่นบาท ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการจัดต้ังเปนองคการบริหารสวนตําบลตาม
พระราชบัญญัตินี้ทั้งนี้ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
          ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อสภาตําบลที่จะจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่งใหแลว
เสร็จภายในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
          ในระหวางดําเนินการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่ง มิใหนํามาตรา 6 มาใชบังคับแกตําบลดังกลาว 
และใหสภาตําบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติดังกลาวจนถึงวันที่มีการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งแรก 



          เมื่อจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่งแลว ใหโอนบรรดาสิทธิในงบประมาณหรือเงินอุดหนุน 
ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี้ และเจาหนาที่ของสภาตําบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13  
ธันวาคม พ.ศ. 2515 ไปเปนขององคการบริหารสวนตาํบลที่จัดตั้งขึ้นนั้น 
          ในวาระเริ่มแรกเปนเวลาสี่ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมิใหนําความในมาตรา 58 วรรคสอง มาใชบังคับ
กับองคการบริหารสวนตําบลที่จัดตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่งหรือตามพระราชบัญญัตินี้  และใหกํานันเปนประธาน
กรรมการบริหารโดยตําแหนง 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
บัญญัติ บรรทัดฐาน 
รองนายกรัฐมนตรี 
 
 
    
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สภาตําบลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ไมมีฐานะเปนนิติบุคคล ทําใหการบริหารงานไมสามารถดําเนินไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ขาดความคลองตัวในการบริหารงาน สมควรปรับปรุงฐานะของสภาตําบลและการบริหารงานของสภา
ตําบลเสียใหม ใหสามารถรองรับการกระจายอํานาจไปสูประชาชนไดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งใหมีการยกฐานะสภาตําบลซึ่งมี
รายไดตามเกณฑที่กําหนดขึ้นเปนองคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนราชการสวนทองถิ่นได  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติในเรื่องอายุของผูมี
สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบล และของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538 สมควรแกไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติในเรื่องดังกลาวตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ใหสอดคลองกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้  
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