พระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗
เป็นปีที่ ๔๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์รมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารของตาบล
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗”
มาตรา ๒[๑] พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบท
แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
“นายอาเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอด้วย
“ตาบล” หมายความว่า ตาบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ที่อยู่นอกเขตหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น และในกรณีที่ตาบลใดมีพื้นที่อยู่ทั้งในและนอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ให้หมายความถึงเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
“คณะผู้บริหาร”[๒] (ยกเลิก)
มาตรา ๕ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยรัก ษาการตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และให้ มี อ านาจออก
กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่มีผลเป็นการทั่วไปเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้
ใช้บังคับได้
หมวด ๑

สภาตาบล
มาตรา ๖ ในตาบลหนึ่งให้มีสภาตาบลสภาหนึ่งมีอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้สภาตาบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล
ส่วนที่ ๑
สมาชิกสภาตาบล
มาตรา ๗ สภาตาบลประกอบด้วยสมาชิกโดยตาแหน่งได้แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้านของทุกหมู่บ้านในตาบล และ
แพทย์ประจาตาบล และสมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้านในตาบลนั้นเป็นสมาชิกสภาตาบล
หมู่บ้านละหนึ่งคน
มาตรา ๘[๓] ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตาบลซึ่ง ได้รับเลือกตั้ง ต้องมีคุณสมบั ติและไม่มีลัก ษณะต้องห้า ม
เช่นเดียวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
มาตรา ๙[๔] ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้รับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของตาบลที่สมัครรับเลือกตั้งเป็น
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
(๒) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตาแหน่งสมาชิกสภาตาบล สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุ
ที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทากับสภาตาบลหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
(๓) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามประการอื่นเช่นเดียวกับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
มาตรา ๑๐ ให้นายอาเภอจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้รับเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๑๑ สมาชิกสภาตาบลซึ่งได้รับเลือกตั้งมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
ในกรณีที่สมาชิกสภาตาบลซึ่งได้รับเลือกตั้งดารงตาแหน่งครบวาระแล้วแต่ยัง มิได้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภา
ตาบลซึ่งได้รับเลือกตั้งขึ้นใหม่ ให้สมาชิกสภาตาบลโดยตาแหน่งปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อไป
มาตรา ๑๒ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ สมาชิกสภาตาบลซึ่งได้รับเลือกตั้งพ้นจากตาแหน่งด้วย
เหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอาเภอ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าพ้นจากตาแหน่งนับแต่วันลาออก
(๓) มีการยุบสภาตาบล

(๔)[๕] เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับสภาตาบลที่ตนดารงตาแหน่งหรือในกิจการที่
กระทาให้แก่สภาตาบลนั้น
(๕) สภาตาบลมีมติให้พ้นจากตาแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนามาซึ่งความเสื่อมเสียประโยชน์
ของตาบล มติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกสภาตาบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
(๖) นายอาเภอสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง เมื่อได้สอบสวนแล้วปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
อย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๙ หรือมิได้อยู่ประจาในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน
หรือขาดการประชุมสภาตาบลติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๗) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง เมื่อได้สอบสวนแล้วปรากฏว่าบกพร่องในทางความประพฤติ
วรรคสอง[๖] (ยกเลิก)
มาตรา ๑๓[๗] เมื่อตาแหน่งสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลงเพราะครบวาระการดารงตาแหน่ง ให้มี
การเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบวาระ
มาตรา ๑๔[๘] เมื่อตาแหน่งสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ให้มี
การเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตาแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่วาระการดารงตาแหน่งที่
เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันให้สภาตาบลประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่
สมาชิกสภาตาบลผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งแทนนั้นให้อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
มาตรา ๑๕ เมื่อมีการยุบและรวมเขตหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ ให้สมาชิกสภาตาบล
ซึ่งได้รับเลือกตั้งของหมู่บ้านเดิมที่ถูกยุบหรือถูกรวมยังคงเป็นสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้รับเลือกตั้งอยู่ต่อไปจนกว่า
สมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒
เมื่อมีการแยกพื้นที่บางส่วนของหมู่บ้านใดขึ้นเป็นหมู่บ้านใหม่ ให้สมาชิกสภาตาบลซึ่งได้รับเลือกตั้งของหมู่บ้าน
เดิมยังคงเป็นสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้รับเลือกตั้งอยู่ต่อไป โดยให้สมาชิกสภาตาบลที่มีภู มิลาเนาอยู่ในหมู่บ้านใด
เป็นสมาชิกสภาตาบลของหมู่บ้านนั้นจนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒ และให้นายอาเภอจัดให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ครบตามจานวนที่กฎหมายกาหนดทั้งหมู่บ้านเดิมและหมู่บ้าน
ที่จัดตั้ง ขึ้นใหม่ เพื่อเป็นสมาชิกสภาตาบลที่หมู่บ้านนั้นตั้งอยู่ในเขต ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศตั้ง
หมู่บ้านใหม่ และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของสมาชิกอื่นในตาบลนั้น เว้นแต่
วาระการดารงตาแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันให้สภาตาบลประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู[๙]
่
[๑๐]
วรรคสาม (ยกเลิก)
มาตรา ๑๖ สภาตาบลมีกานันเป็นประธานสภาตาบล และมีรองประธานสภาตาบลคนหนึ่ง ซึ่ง นายอาเภอ
แต่งตั้งจากสมาชิกสภาตาบลตามมติของสภาตาบล
รองประธานสภาตาบลมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี
รองประธานสภาตาบลพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระการดารงตาแหน่งตามวรรคสอง เมื่อ
(๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอาเภอ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าพ้นจากตาแหน่งนับแต่วันลาออก
(๒) พ้นจากตาแหน่งสมาชิกสภาตาบลตามมาตรา ๑๒

มาตรา ๑๗ ประธานสภาตาบลเป็นผู้เรียกประชุมสภาตาบล และมีหน้าที่ดาเนินการประชุมให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
รองประธานสภาตาบลมีหน้าที่กระทากิจการแทนประธานสภาตาบลเมื่อประธานสภาตาบลไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือตามที่ประธานสภาตาบลมอบหมาย
เมื่อประธานสภาตาบลและรองประธานสภาตาบลไม่อยู่ในที่ประชุมให้สมาชิกสภาตาบลที่มาประชุมเลือก
กันเองเป็นประธานในการประชุมคราวนั้น
มาตรา ๑๘ ให้มีการประชุมสภาตาบลไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้ง การประชุมต้องมีสมาชิกสภาตาบลมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกสภาตาบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม
การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัตินี้
สมาชิกสภาตาบลคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิ
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๙ สภาตาบลมีเลขานุการสภาตาบลคนหนึ่งซึ่ง แต่งตั้งจากข้าราชการที่ปฏิบัติงานในตาบลนั้นหรือ
จากบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘
ให้นายอาเภอเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาตาบลตามมติของสภาตาบล
มาตรา ๒๐ เลขานุการสภาตาบลมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่สภา
ตาบลมอบหมาย
มาตรา ๒๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สมาชิกสภาตาบลและเลขานุการสภาตาบลเป็นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ส่วนที่ ๒
อานาจหน้าที่ของสภาตาบล
มาตรา ๒๒ สภาตาบลมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลตามแผนงานโครงการ และงบประมาณของสภา
ตาบล เสนอแนะส่วนราชการในการบริหารราชการและพัฒนาตาบล ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตาบล
ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด
มาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย สภาตาบลอาจดาเนินกิจการภายในตาบล ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(๒) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
(๓) จัดให้มีและรักษาทางระบายน้า และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้ง
การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๔) คุ้มครองดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๕) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
มาตรา ๒๔ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจาตาบลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องไม่เป็น ผู้มี
ส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับสภาตาบลที่ตนดารงตาแหน่งหรือในกิจการที่กระทาให้แก่
สภาตาบลนั้น[๑๑]
ในกรณีที่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจาตาบลกระทาการฝ่าฝืนตามที่บัญญัติในวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวออกจากตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจาตาบล แล้วแต่กรณี โดยให้ถือ
ว่าเป็นการให้ออกจากตาแหน่งเพราะบกพร่องในทางความประพฤติหรือความสามารถไม่เหมาะสมกับตาแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
มาตรา ๒๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ของกานันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ในส่วนที่
เกี่ยวกับกิจการใดที่กาหนดไว้แล้วในแผนพัฒนาตาบล ให้กานันและผู้ใหญ่บ้านดาเนินการให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาตาบล
มาตรา ๒๖ ในการจัดทาโครงการหรือแผนงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานใด ในพื้นที่ตาบลใด ให้ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานนั้นคานึงถึงแผนพัฒนาตาบลนั้นด้วย
มาตรา ๒๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตาบล ให้ประธานสภาตาบลเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินกิจการตามมติ
ของสภาตาบล แต่สภาตาบลอาจมอบหมายให้สมาชิกสภาตาบลผู้อื่นดาเนินกิจการแทนเฉพาะกรณีได้
ในการทานิติกรรมของสภาตาบล ให้ประธานสภาตาบล เลขานุการสภาตาบลและสมาชิกสภาตาบลอีกหนึ่งคน
ร่วมกันมีอานาจกระทาการแทนสภาตาบล ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๒๘ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด สภาตาบลอาจทากิจการนอกเขตสภาตาบล หรือ
ร่วมกับสภาตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่นเพื่อทากิจการร่วมกันได้เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล องค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด หรื อ หน่ ว ยการบริ ห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และกิ จ การนั้ น เป็ น กิ จ การที่
จาเป็นต้องทาและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของตน
ส่วนที่ ๓
รายได้และรายจ่ายของสภาตาบล
มาตรา ๒๙ สภาตาบลมีรายได้ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดสรรให้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย
กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่า
สัตว์ที่จัดเก็บได้ในตาบลนั้น
(๒) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามที่จะมีกฎหมายกาหนดไว้ที่จัดเก็บได้ในตาบลนั้น
(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันตามกฎหมายว่า ด้วยการพนันที่เก็บเพิ่มขึ้นตามข้อบัญญัติจังหวัดในเขต
ตาบลนั้น

(๔) ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่องค์การบริการส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร
(๕) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร
(๖) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร
มาตรา ๓๐ ทุกปีงบประมาณให้รัฐบาลจัดสรรเงินให้แก่สภาตาบลเป็นเงินอุดหนุน
มาตรา ๓๑ สภาตาบลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) รายได้จากทรัพย์สินของสภาตาบล
(๒) รายได้จากสาธารณูปโภคของสภาตาบล
(๓) เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้
(๔) เงินอุดหนุนและรายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้
(๕) รายได้อื่นตามที่จะมีกฎหมายกาหนดให้เป็นของสภาตาบล
มาตรา ๓๒ รายได้ของสภาตาบล ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวล
รัษฎากร และไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๓๓ สภาตาบลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้
(๑) เงินเดือน
(๒) ค่าจ้าง
(๓) เงินค่าตอบแทนอื่น ๆ
(๔) ค่าใช้สอย
(๕) ค่าวัสดุ
(๖) ค่าครุภัณฑ์
(๗) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ
(๘) ค่าสาธารณูปโภค
(๙) เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น
(๑๐) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกาหนดไว้
มาตรา ๓๔ เงินค่าตอบแทนประธานสภาตาบล รองประธานสภาตาบล สมาชิกสภาตาบล และเลขานุการสภา
ตาบล ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๓๕ งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปีแ ละงบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ม เติ มของสภาต าบลให้ จั ดท าเป็ น
ข้อบังคับตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ถ้าในระหว่ างปีง บประมาณใด รายจ่ายซึ่งกาหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่ายประจ าปีนั้น หรือ มีความ
จาเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณให้จัดทาข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
เมื่อสภาตาบลจัดทาร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
เสร็จแล้ว ให้เสนอนายอาเภอเพื่ออนุมัติ

ถ้าข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจาปีออกไม่ทันปีใหม่ ให้ใช้ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจาปีก่ อนนั้น
ไปพลางก่อน
มาตรา ๓๖ ให้กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบว่าด้วยการคลัง การงบประมาณ การรักษาทรัพย์สิน การ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจัดหาพัสดุและการจ้างเหมา
กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินงานอื่น ๆ ของสภาตาบล ให้สภาตาบลต้องปฏิบัติด้วยก็
ได้
ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้คานึงถึงลักษณะของพื้นที่ จานวนประชากร รายได้ ความ
คล่องตัว และความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของสภาตาบลด้วย
มาตรา ๓๗ ให้กระทรวงมหาดไทยจัดให้มีการตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรือการเงินอื่น ๆ ของสภาตาบล
ส่วนที่ ๔
การกากับดูแลสภาตาบล
มาตรา ๓๘ นายอาเภอมีอานาจกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตาบลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับของทางราชการ
ในกรณีที่ปรากฏว่าการดาเนินการของสภาตาบลเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการ หรือไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ นายอาเภอมีอานาจยับยั้งการ
ดาเนินการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวได้และรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อวินิจฉัย
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการดาเนินการของสภาตาบลไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อหรืออาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ หรือไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจ
สั่งการให้สภาตาบลระงับการดาเนินการดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการดาเนินการของสภาตาบลเป็นไปโดยชอบแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่ง
เพิกถอนการยับยั้งของนายอาเภอ แต่ถ้านายอาเภอไม่รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ยับยั้ง หรือผู้ว่าราชการจังหวัดไม่วินิจฉัยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง ให้การยับยั้งของนายอาเภอ
และอานาจสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอันสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ครบกาหนดเวลาดังกล่าว
มาตรา ๓๙ หากปรากฏว่าสภาตาบลกระทาการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน
หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอานาจหน้าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจสั่งยุบสภาตาบลได้
ตามค าเสนอแนะของนายอ าเภอ และเมื่ อ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด สั่ ง ยุ บ สภาต าบลแล้ ว ให้ ส ภาต าบลยั ง คง
ประกอบด้วยสมาชิกสภาตาบลโดยตาแหน่งทั้งหมดจนกว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้รับเลือกตั้ง
ใหม่
ในกรณีที่การยุบสภาตาบลตามวรรคหนึ่งเป็นผลจากการกระทาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจาตาบล
ซึ่งเป็นสมาชิกสภาตาบลโดยตาแหน่ง หรือบุคคลดังกล่าวได้ร่วมกระทาการด้วย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้
บุคคลดังกล่าวออกจากตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจาตาบล แล้วแต่กรณี โดยให้ถือว่าเป็นการ
ให้ออกจากตาแหน่งเพราะบกพร่องในทางความประพฤติหรือความสามารถไม่เหมาะสมกั บตาแหน่ง ตาม
กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และถ้าสมาชิกสภาตาบลโดยตาแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิก

สภาตาบลโดยตาแหน่งทั้งหมด ให้ผู้ว่าราชการจัง หวัดแต่งตั้ง บุคคลตามจานวนที่เห็นสมควรเข้าร่วมปฏิบัติ
หน้าที่กับสมาชิกสภาตาบลโดยตาแหน่งที่เหลืออยู่จนกว่าจะมีการเลือกตั้งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจา
ตาบลและสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่
หมวด ๒
องค์การบริหารส่วนตาบล
มาตรา ๔๐ สภาตาบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ากว่า
ปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท หรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยในวรรคสอง อาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลได้
โดยทาเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในประกาศนั้นให้ระบุชื่อและ
เขตขององค์การบริหารส่วนตาบลไว้ด้วย
การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์รายได้เฉลี่ยของสภาตาบลตามวรรคหนึ่งให้ทาเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและ
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๑ สภาตาบลที่ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลตามมาตรา ๔๐ ให้พ้นจากสภาพแห่งสภาตาบล
นับแต่วันที่ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นต้นไป
บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาตาบลตามวรรคหนึ่ง ให้โอนไป
เป็นขององค์การบริหารส่วนตาบล
มาตรา ๔๑ ทวิ[๑๒] สภาตาบลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลอาจรวมกับองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีเขต
ติดต่อกันภายในเขตอาเภอเดียวกันได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตาบลนั้น โดยให้นามาตรา ๔๐ และ
มาตรา ๔๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๑ ตรี[๑๓] สภาตาบลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลอาจรวมกับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
อื่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอาเภอเดียวกันได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตาบลนั้น โดยทาเป็น
ประกาศของกระทรวงมหาดไทย และให้ก าหนดเขตใหม่ ของหน่ วยการบริห ารราชการส่ว นท้ องถิ่ นไว้ใ น
ประกาศกระทรวงมหาดไทยด้วย[๑๔]
ให้นามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับการรวมตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
มาตรา ๔๑ จัตวา[๑๕] ให้กระทรวงมหาดไทยดาเนินการประกาศยุบสภาตาบลทั้งหมด และองค์การบริหารส่วน
ตาบลใดที่มีจานวนประชากรไม่ถึงสองพันคน โดยให้รวมพื้นที่เข้ากับองค์การบริหารส่วนตาบลอื่นหรือหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอาเภอเดียวกันภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุ
ดังกล่าว
การรวมกับองค์การบริหารส่วนตาบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตาบลนั้น
การสารวจเจตนารมณ์ของประชาชนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด

องค์การบริหารส่วนตาบลใดมีจานวนประชากรไม่ถึง สองพันคนแต่มีสภาพพื้นที่เป็นเกาะหรือโดยสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ไม่สามารถติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตาบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จะไปรวม
ได้โดยสะดวก กระทรวงมหาดไทยจะไม่ดาเนินการตามวรรคหนึ่งกับองค์การบริหารส่วนตาบลนั้นก็ได้
ให้นามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับการยุบและรวมตามวรรคหนึ่งโดย
อนุโลม
มาตรา ๔๑ เบญจ[๑๖] สภาตาบลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลอาจแยกพื้นที่บางส่วนไปรวมกับองค์การ
บริหารส่วนตาบลหรื อหน่วยการบริ หารราชการส่วนท้อ งถิ่นอื่ น หรือ รับพื้นที่ บางส่ วนของสภาตาบลหรื อ
องค์การบริหารส่วนตาบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นมารวมด้วยได้ โดยทาเป็นประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย และให้ ก าหนดเขตใหม่ ข องหน่ ว ยการบริ ห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไว้ ใ นประกาศ
กระทรวงมหาดไทยด้วย
การสารวจเจตนารมณ์เกี่ยวกับการรวม ยุบรวม รับรวม และแยกพื้นที่ในเขตสภาตาบลหรือองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
การโอนงบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง หนี้ เจ้าหน้าที่ของสภาตาบล หรือพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้สภาตาบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผู้โอนและผู้รับโอนตกลง
กัน ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกาหนด
มาตรา ๔๑ ฉ[๑๗] ในกรณีที่มีการดาเนินการตามมาตรา ๔๑ ทวิ มาตรา ๔๑ ตรี มาตรา ๔๑ จัตวา หรือมาตรา
๔๑ เบญจ และเป็นเหตุให้ต้องเพิ่มจานวนสมาชิกสภาของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้ดาเนินการ
เลือกตั้งเพื่อให้มีสมาชิกครบจานวนตามที่กฎหมายกาหนด และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของสมาชิกอื่นในหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เว้นแต่วาระการดารงตาแหน่ งที่เหลืออยู่ไม่
ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันให้สมาชิกของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้นประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๔๒[๑๘] ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการเทศบาล อาจจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลขึ้นเป็น
เทศบาลได้โดยทาเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย
องค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้พ้นจากสภาพแห่งองค์การบริหารส่วนตาบล
รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสิ้นสุดลง และนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
พ้นจากตาแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลเป็นต้นไป
บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตาบลตามวรรคหนึ่ง ให้โอนไปเป็นของเทศบาลที่จัดตั้งขึ้นนั้น
บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการ
ชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่
มาตรา ๔๓ องค์การบริหารส่วนตาบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๔๔[๑๙] องค์การบริหารส่วนตาบลประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล

ส่วนที่ ๑
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
มาตรา ๔๕[๒๐] สภาองค์การบริหารส่วนตาบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจานวน
หมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
นั้น
ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตาบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนั้นประกอบด้วย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจานวนหกคน และในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตาบลใดมีเพียงสอง
หมู่บ้านให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจานวนหมู่บ้าน
ละสามคน
หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีกาหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
มาตรา ๔๖[๒๑] สภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
มาตรา ๔๗[๒๒] ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโดยอนุโลม
มาตรา ๔๗ ทวิ[๒๓] ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของตาบลที่สมัครรับเลือกตั้งเป็น
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
(๒) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตาแหน่งสมาชิกสภาตาบล สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษา หรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะ
เหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทากับสภาตาบลหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
(๓) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามประการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น

มาตรา ๔๗ ตรี[๒๔] สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอาเภอ
(๔) ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(๕) มิได้อยู่ประจาในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน
(๖) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตาบลนั้นเป็นคู่สัญญาหรือ
ในกิจการที่กระทาให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลนั้นหรือที่องค์การบริหารส่วนตาบลนั้นจะกระทา
(๗) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๗ ทวิ
(๘) สภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีมติให้พ้นจากตาแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนามาซึ่ง
ความเสื่ อ มเสี ย หรื อ ก่อ ความไม่สงบเรี ย บร้ อ ยแก่ อ งค์ ก ารบริ หารส่ ว นต าบลหรื อ กระท าการอัน เสื่ อ มเสี ย
ประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทั้ง หมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ จานวนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ถ้าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผู้นั้นมิได้อุทธรณ์
หรือโต้แย้งมติของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลภายในกาหนดเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งให้สมาชิกสภาพสิ้นสุด
ลงนับแต่วันที่ครบระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่าว
ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๘) ผู้นั้นอาจอุทธรณ์หรือ
โต้แย้งมติของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไปยังนายอาเภอได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับทราบมติของสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล โดยระบุข้ออุทธรณ์หรือข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายประกอบด้วย และ
ให้นายอาเภอสอบสวนและวินิจฉัยให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ไ ด้รับคาอุทธรณ์หรือโต้แย้ง คา
วินิจฉัยของนายอาเภอให้เป็นที่สุด
(๙) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลใดมีจานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผู้มี สิทธิ
เลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผู้ใดไม่สมควรดารงตาแหน่งต่อไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผู้ใดสิ้นสุ ดลงตาม (๔) (๕) (๖)
หรือ (๗) ให้นายอาเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คาวินิจฉัยของนายอาเภอให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสิ้นสุดลงตาม (๙) พร้อมกันทั้งหมด ให้ถือว่า
เป็นการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
มาตรา ๔๘ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่งซึ่งเลือกจากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล ให้นายอาเภอแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตามมติ
ของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
มาตรา ๔๙[๒๕] ประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดารงตาแหน่งจนครบอายุของสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบล

มาตรา ๕๐[๒๖] นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๔๙ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอาเภอ
(๒) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๙๒
ผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตาแหน่งตาม (๓) จะดารงตาแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลอีกไม่ได้ตลอดอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
มาตรา ๕๑ เมื่อตาแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลว่างลงเพราะเหตุอื่นใด
นอกจากครบวาระ ให้มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแทนตาแหน่งที่ ว่าง
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตาแหน่งนั้นว่างลงและให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
มาตรา ๕๒[๒๗] ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ดาเนินการประชุมและดาเนินกิจการอื่นให้
เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ช่วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบัติการตาม
หน้าที่ และกระทากิจการตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย
ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหรือประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไม่อยู่หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบัติหน้าที่แทน
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลครั้งใด ถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม ให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลที่มาประชุมเลือกกันเองเพื่ อทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมสาหรับการประชุมในครั้ง
นั้น
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลครั้งใด ถ้าผู้ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมสั่งปิดประชุมก่อนหมด
ระเบียบวาระการประชุม แต่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเท่าที่
มีอยู่ในที่ประชุมเสนอให้เปิดประชุม ให้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้นต่อไปจนกว่าจะหมด
ระเบียบวาระการประชุมหรือสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจะได้มีมติให้ปิดประชุม และให้นาความในวรรค
สามและวรรคสี่มาใช้บังคับกับกรณีดังกล่าว[๒๘]
มาตรา ๕๓[๒๙] ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
จะกาหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด
นายอาเภอต้องกาหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และให้ที่
ประชุมเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
กรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกาหนดเวลาในวรรคสอง หรือมี
การประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลได้ นายอาเภออาจเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้มีคาสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบล

สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกาหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาต
จากนายอาเภอ
มาตรา ๕๔ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตาม
สมัยประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม
ในกรณีที่ยัง ไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หรือประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไม่เรียก
ประชุมตามกฎหมาย ให้นายอาเภอเป็นผู้เรียกประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม
มาตรา ๕๕ นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจาเป็นเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ อาจ
ทาคาร้องยื่นต่อนายอาเภอขอเปิดประชุมวิสามัญ ถ้าเห็นสมควรให้นายอาเภอเรียกประชุมวิสามัญได้[๓๐]
สมั ย ประชุ ม วิ สามั ญ ให้ ก าหนดไม่ เ กิ น สิ บ ห้ า วั น แต่ ถ้ า จะขยายเวลาออกไปอี ก จะต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
นายอาเภอ
มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้นาบทบัญญัติตามมาตรา ๑๘ วรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับกับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๕๖/๑[๓๑] ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีสิทธิตั้ง
กระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในเรื่องใดอันเกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ได้
มาตรา ๕๗[๓๒] ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหรือสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและ
จัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความรู้
ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลพ้นจากตาแหน่งเมื่อครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หรือ
เมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีมติให้พ้นจากตาแหน่ง
ส่วนที่ ๒
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล[๓๓]
มาตรา ๕๘[๓๔] ให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตาบลคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

มาตรา ๕๘/๑[๓๕] บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลต้องมีคุณสมบัติ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
(๒) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตาบล สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
(๓) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตาแหน่งสมาชิกสภาตาบล สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือเลขานุการหรือที่ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุ
ที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่
ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
มาตรา ๕๘/๒[๓๖] ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดารงตาแหน่งนับตั้งแต่วันเลือกตั้งและมีระยะการดารง
ตาแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
มาตรา ๕๘/๓ [๓๗] นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอาจแต่ง ตั้ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลซึ่ง มิใช่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายได้ไม่เกินสองคน และอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลคนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้
มาตรา ๕๘/๔[๓๘] รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลั กษณะต้องห้ามตามมาตรา
๕๘/๑
มาตรา ๕๘/๕[๓๙] ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เรีย กประชุมสภาองค์การบริห ารส่วนตาบลเพื่อ ให้ นายกองค์ การบริหารส่ วนตาบลแถลงนโยบายต่อ สภา
องค์การบริหารส่วนตาบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
กรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตาบลถูกยุบตามมาตรา ๕๓ หากมีกรณีที่สาคัญและจาเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อย
ให้ เ นิ่ น ช้ า ไปจะกระทบต่ อ ประโยชน์ ส าคั ญ ของราชการหรื อราษฎร นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลจะ
ดาเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จาเป็นก็ได้ เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแล้ว ให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้นายกองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลให้กระทาโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลต้องจัดทานโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์ การบริหารส่วนตาบลทุกคน
ที่มาประชุมด้วย
หากนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลไม่ สามารถแถลงนโยบายต่ อ สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลได้ ให้
นายอาเภอแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจัดทานโยบายแจ้ง เป็นหนัง สือส่ง ให้สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตาบลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้นาวิธีการแจ้งคาสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่านายกองค์การบริหารส่วนตาบลได้
แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแล้ว
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติง านตามนโยบายที่ไ ด้ แถลงไว้ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประจาทุกปี
คาแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้
ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลด้วย
มาตรา ๕๘/๖[๔๐] นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือผู้ซึ่งนายกองค์การ
บริหารส่ว นตาบลมอบหมาย มี สิทธิ เข้าประชุ มสภาองค์ การบริห ารส่ว นตาบลและมีสิ ทธิแ ถลงข้ อเท็ จจริ ง
ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มาตรา ๕๘/๗[๔๑] สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นใน
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลโดยไม่มีการลงมติ
ญัตติตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลกาหนดวันสาหรับการอภิปรายทั่วไปซึ่งต้องไม่เร็วกว่าห้าวันและไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับญัตติ
แล้วแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทราบ
การขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะทาได้ครั้งเดียวในสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง
มาตรา ๕๙[๔๒] นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของ
ทางราชการ
(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
(๔) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
มาตรา ๖๐[๔๓] ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล
อานาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ เป็นไปตามที่นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย

ในกรณี ที่น ายกองค์ก ารบริ หารส่ ว นต าบลไม่ อ าจปฏิ บั ติห น้า ที่ ไ ด้ ให้ รองนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตาบล
ตามลาดับที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้รักษาราชการแทน
ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคาสั่งใด แต่งตั้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นกรรมการหรือให้มีอานาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนทาหน้าที่กรรมการหรือมีอานาจหน้า ที่
เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในระหว่างรักษาราชการแทนด้วย
อานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจะพึงปฏิบัติ
หรือดาเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคาสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่อง
ใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคาสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไม่ไ ด้
กาหนดในเรื่องการมอบอานาจไว้เป็นอย่างอื่น นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอาจมอบอานาจโดยทาเป็น
หนังสือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลก็ได้ แต่
ถ้ามอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบัติราชการแทน ให้ทาเป็น
คาสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ
การปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตามวรรคห้า ต้องกระทาภายใต้การกากับดูแลและ
กรอบนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดไว้
มาตรา ๖๐/๑[๔๔] ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจา
ขององค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดหรือตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย
มาตรา ๖๑[๔๕] (ยกเลิก)
มาตรา ๖๒[๔๖] (ยกเลิก)
มาตรา ๖๓[๔๗] (ยกเลิก)
มาตรา ๖๔[๔๘] นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอาเภอ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑
(๕) กระทาการฝ่าฝืนมาตรา ๖๔/๒
(๖) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคห้า หรือมาตรา ๙๒
(๗) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๘) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลมีจานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม่สมควรดารงตาแหน่งต่อไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสิ้นสุดลงตาม (๔) หรือ (๕) ให้นายอาเภอ
สอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คาวินิจฉัยของนายอาเภอให้เป็นที่สุด
ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบัติหน้าที่ของนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลเท่าที่จาเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
มาตรา ๖๔/๑[๔๙] รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพ้นจากตาแหน่ง
(๒) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมีคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง
(๓) ตาย
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๔
(๖) กระทาการฝ่าฝืนมาตรา ๖๔/๒
(๗) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๘) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๙๒
ให้นาความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใช้บังคับกับการพ้นจากตาแหน่งของเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลด้วยโดยอนุโลม
ให้นาความในวรรคสองของมาตรา ๖๔ มาใช้บังคับกับกรณีรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและเลขานุ การ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๖๔/๒[๕๐] นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล ต้องไม่กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เว้นแต่ตาแหน่งที่
ดารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจนอกเหนือไปจากที่
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ
(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตาบลนั้นเป็นคู่สัญญาหรือ
ในกิจการที่กระทาให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลนั้น หรือที่องค์การบริหารส่วนตาบลนั้นจะกระทา
บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งได้รับเบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญ หรือเงิน
ปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันและมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดัง กล่าวตามวรรค
หนึ่ง รับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใดเนื่องจากการดารงตาแหน่ง กรรมาธิการของรัฐสภา สภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สภาองค์การบริหารส่วนตาบล หรือสภาท้องถิ่นอื่น หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติ
ให้เป็นโดยตาแหน่ง
มาตรา ๖๕[๕๑] ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญ ญัตินี้ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงาน
ส่วนตาบล เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และ
พนัก งานส่วนตาบลซึ่ งนายกองค์ การบริ หารส่วนตาบลแต่ง ตั้ ง มี อานาจเปรี ยบเทีย บคดี ละเมิด ข้อบั ญ ญั ติ
องค์การบริหารส่วนตาบลได้ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
เมื่อได้ชาระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ส่วนที่ ๓
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้า ที่ในการพัฒนาตาบลทั้ง ในด้านเศรษฐกิจ สัง คม และ
วัฒนธรรม
มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบล ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(๗) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๘)[๕๒] บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๙)[๕๓] ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจาเป็น
และสมควร
มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลอาจจัดทากิจการในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบล ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(๒) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๓) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
(๔) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(๗) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

(๑๒)[๕๔] การท่องเที่ยว
(๑๓)[๕๕] การผังเมือง
มาตรา ๖๙ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ นั้น ไม่
เป็นการตัดอานาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดาเนินกิจการ
ใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตาบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบลทราบล่วงหน้าตามสมควร
ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตาบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม
หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ นาความเห็นขององค์การบริหารส่วนตาบลไปประกอบการพิจารณาดาเนิน
กิจการนั้นด้วย
มาตรา ๖๙/๑[๕๖] การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒ นาองค์การบริหารส่วนตาบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจั ดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่า
ด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา ๗๐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีสิทธิได้รับ
ทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินกิจการของทางราชการในตาบล เว้นแต่
ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
มาตรา ๗๑[๕๗] องค์การบริหารส่วนตาบลอาจออกข้อบัญ ญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อใช้บัง คับในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็ นไปตามอานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญ ญัติให้องค์การบริหารส่วนตาบลออกข้อบัญ ญัติหรือให้มี
อานาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะกาหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกาหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่
มิให้กาหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและนายอาเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลตาม
วรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
ต่อไป
ในกรณีที่นายอาเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลใด ให้ส่งคืนสภาองค์การบริห าร
ส่วนตาบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอาเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลดังกล่าวเพื่อให้
สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลพิ จ ารณาทบทวนร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนั้ น ใหม่ หาก
นายอาเภอไม่ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลคืนสภาองค์การบริหารส่วนตาบลภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่นายอาเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลดังกล่าว ให้ถือว่านายอาเภอเห็นชอบกับร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลตามวรรคสี่แล้ว มี
มติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลลงชื่อและประกาศ
เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากนายอาเภอ แต่ถ้ าสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลคืนจาก
นายอาเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนั้นเป็นอันตกไป
มาตรา ๗๒[๕๘] การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ กิจ การขององค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบล องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลอาจขอให้ ข้า ราชการ
พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ไปดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัด
เดิม ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอานาจอนุญาตได้ตามความจาเป็น และในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่
อยู่ในอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยทาความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง
มาตรา ๗๓ องค์การบริหารส่วนตาบลอาจทากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบล หรือร่วมกับสภาตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนจัง หวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อ
กระทากิ จการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล องค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด หรื อ หน่ ว ยการบริ ห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และกิ จ การนั้ น เป็ น กิ จ การที่
จาเป็นต้องทาและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของตน
ส่วนที่ ๔
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบล
มาตรา ๗๔[๕๙] ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และค่าธรรมเนียมรวมถึง
ผลประโยชน์อื่นอันเกิ ดจากการฆ่าสัตว์ ทั้ง นี้ ในเขตองค์การบริ หารส่วนต าบลใดเมื่ อได้มีการจัดเก็บตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้วให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
ในการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินขององค์การบริหารส่วนตาบลตามวรรคหนึ่ง ให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับอานาจและหน้าที่ของนายกเทศมนตรีตามกฎหมาย
ว่าด้วยภาษีบารุงท้องที่และกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน เว้นแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้เป็นอย่าง
อื่น ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลอาจมอบอานาจและหน้าที่ดังกล่าวให้หน่วยงานอื่นของรัฐดาเนินการแทน
ก็ได้ และให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่กาหนดในมาตรา ๘๑[๖๐]
มาตรา ๗๕ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนที่จัดเก็บได้ในจังหวัดใด ให้จัดสรรให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้น

มาตรา ๗๖[๖๑] องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อเก็บภาษีอากร
และค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละสิบของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุก
ประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลกฎหมายรัษฎากรซึ่งสถานประกอบการตั้งอยู่ในองค์การบริหารส่วนตาบล
(๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุราซึ่งร้านขายสุราตั้งอยู่ในองค์การบริหารส่วนตาบล
(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันซึ่ง สถานที่เล่นการพนันอยู่ใน
องค์การบริหารส่วนตาบล
การเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทให้ปัดทิ้ง
ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๗๗[๖๒] รายได้จากค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยน้าบาดาล เงินอากร ประทานบัตรใบอนุญาตและ
อาชญาบัตรตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ค่าภาคหลวง และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินที่เก็บในองค์การบริหารส่วนตาบลใด ให้
เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
มาตรา ๗๘ ค่ า ภาคหลวงแร่ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยแร่ และค่ า ภาคหลวงปิ โ ตรเลี ย มตามกฎหมายว่ า ด้ วย
ปิโตรเลียม ทั้งนี้ ในองค์การบริหารส่วนตาบลใดเมื่อได้มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้ว ให้จัดสรร
ให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๙ เงิ นที่เ ก็บตามกฎหมายว่ าด้ว ยอุท ยานแห่ง ชาติใ นองค์การบริ หารส่วนตาบลใด ให้ แบ่ง ให้แ ก่
องค์การบริหารส่วนตาบลนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘๐ [๖๓] องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมี อ านาจออกข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเพื่ อ เก็ บ
ภาษีมูลค่ าเพิ่ม โดยให้กาหนดเป็น อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้ นจากอัต ราที่เรีย กเก็บตามประมวล รัษฎากร
ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละศูนย์ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลเก็บใน
อัตราร้อยละศูนย์
(๒) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราอื่น ให้องค์การบริหารส่วนตาบลเก็บหนึ่งในเก้า
ของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร
มาตรา ๘๑ องค์ก ารบริหารส่วนตาบลจะมอบให้กระทรวง ทบวง กรม ซึ่ง มีห น้าที่จัดเก็บภาษีอ ากรหรื อ
ค่าธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพื่อองค์การบริหารส่วนตาบลก็ได้ ในกรณีเช่นนี้เมื่อได้หัก
ค่าใช้จ่ายตามที่กาหนดในกฎกระทรวงแล้ว ให้กระทรวง ทบวง กรมนั้นส่งมอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล
มาตรา ๘๒ องค์การบริหารส่วนตาบลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๒) รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนตาบล

(๓) รายได้จากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามที่จะมีกฎหมายกาหนดไว้
(๕) เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้
(๖) รายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้
(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๘) รายได้อื่นตามที่จะมีกฎหมายกาหนดให้เป็นขององค์การบริหารส่วนตาบล
มาตรา ๘๓ องค์การบริหารส่วนตาบลอาจกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ ได้
เมื่อได้รับอนุญาตจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
การกู้เงินตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๘๔ รายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้ไ ด้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีโดยการตราเป็นพระราช
กฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร
มาตรา ๘๕ องค์การบริหารส่วนตาบลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้
(๑) เงินเดือน
(๒) ค่าจ้าง
(๓) เงินค่าตอบแทนอื่น ๆ
(๔) ค่าใช้สอย
(๕) ค่าวัสดุ
(๖) ค่าครุภัณฑ์
(๗) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ
(๘) ค่าสาธารณูปโภค
(๙) เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น
(๑๐) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกาหนดไว้
มาตรา ๘๖[๖๔] เงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปตา ม
ระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา ๘๗[๖๕] งบประมาณรายจ่ายประจาปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตาบล
ให้จัดทาเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตาม
ระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ถ้า ในระหว่ า งปีง บประมาณใดรายจ่ ายซึ่ ง ก าหนดไว้ใ นงบประมาณไม่ พ อใช้ จ่ า ยประจ าปีนั้ น หรื อมี ค วาม
จาเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณ ให้จัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

เมื่ อ สภาองค์ การบริ หารส่ ว นต าบลเห็ น ชอบด้ ว ยกั บร่ า งข้ อบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี หรื อ ร่ าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้ว ให้เสนอนายอาเภอเพื่อขออนุมัติ และให้นายอาเภอพิจารณาให้
แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว
ถ้านายอาเภอไม่อนุมัติต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อพิจารณาทบทวนร่าง
ข้อบัญญัตินั้นใหม่ หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้วนายอาเภอพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่านายอาเภออนุมัติ
ร่างข้อบัญญัติดังกล่าว
ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติง บประมาณรายจ่ายประจาปีหรือร่าง
ข้อบัญ ญัติง บประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้นายอาเภอส่ งร่างข้อบัญ ญัตินั้นไปยัง ผู้ว่าราชการจัง หวัดภายใน
กาหนดเวลาสิ บห้ าวั น นับ แต่วั นที่ สภาองค์ การบริ หารส่ว นต าบลแจ้ง มติ ยื นยั นเพื่ อให้ ผู้ว่ าราชการจั ง หวั ด
พิจารณาภายในสิบห้าวัน ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งไป
ยังนายอาเภอเพื่อลงชื่ออนุมัติ ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้นให้ร่างข้อบัญญัตินั้น
เป็นอันตกไป หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้วยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ
ด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สภา
องค์การบริหารส่วนตาบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น เมื่อพ้น
กาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลให้ความเห็นชอบตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเสนอและให้ดาเนินการตามวรรคสามต่อไป
ถ้าข้อบัญ ญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีในปีงบประมาณที่แล้วไปพลางก่อน
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือร่างข้อบัญ ญัติง บประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจานวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติ
ได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่กาหนดให้
จ่ายตามกฎหมาย และในการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล การเสนอ การแปรญัตติ หรือการ
กระทาด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมใน
การใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระทามิได้
มาตรา ๘๗/๑ [๖๖] ในกรณีที่ สภาองค์ก ารบริหารส่ว นตาบลไม่รับ หลักการแห่ง ร่ างข้ อบัญ ญัติง บประมาณ
รายจ่ายประจาปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้นายอาเภอตั้ง คณะกรรมการคณะหนึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการจานวนเจ็ด คน เพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัด แย้ง โดยแก้ไ ข ปรับปรุง หรือยืนยั น
สาระสาคัญที่บัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัตินั้น ทั้งนี้ ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชนเป็นสาคัญ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลเสนอจานวนสามคน และบุค คลซึ่ง เป็นหรือมิไ ด้เป็น สมาชิ กสภาองค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลซึ่ง นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอจานวนสามคน โดยให้ตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลมีมติไม่รับหลักการ และให้กรรมการทั้งหกคนร่วมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และมิได้เป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคนหนึ่งทาหน้าที่เป็นประธานกรรมการดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
กรรมการครบจานวนหกคน

ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะทาหน้าที่เป็นกรรมการหรือประธานกรรมการได้ภายในกาหนดเวลาตาม
วรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ปฏิบัติหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายอาเภอตั้งบุคคลซึ่ง
มิได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล และมิ ได้เ ป็นสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลทาหน้า ที่กรรมการหรือประธานกรรมการ
ดังกล่าวให้ครบตามจานวน
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาร่างข้อบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้แต่งตั้ง
ประธานกรรมการในคราวแรกแล้วรายงานต่อนายอาเภอ ในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถพิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแล้ววินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็วแล้ว
รายงานต่อนายอาเภอ
ให้นายอาเภอส่งร่างข้อบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธานกรรมการในวรรคสี่ให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลโดยเร็ว แล้วให้นายกองค์ การบริหารส่วนตาบลเสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าวต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลตามมาตรา ๘๗ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญ ญัติจากนายอาเภอ หาก
นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลไม่ เสนอร่างข้อบัญ ญั ตินั้นต่อสภาองค์ก ารบริหารส่วนตาบลภายในเวลาที่
กาหนด ให้นายอาเภอรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพ้นจากตาแหน่ง
มาตรา ๘๗/๒ [๖๗] ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา
๘๗/๑ วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ไ ด้รับร่างข้อบัญญัติจากนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล หากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกาหนด หรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตรา
ข้อบัญญัตินั้น ให้ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไป และให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีที่แล้วไป
พลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ ให้นายอาเภอเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีคาสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
มาตรา ๘๘ ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการคลั ง การงบประมาณ การโอนการจั ด การทรั พ ย์ สิ น การซื้ อ การจ้ า ง
ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินงานอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลให้อง ค์การ
บริหารส่วนตาบลต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
ในการออกระเบีย บตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง ให้ คานึ ง ถึ ง ความเป็น อิ สระ ความคล่อ งตัว และความมี
ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลด้วย
มาตรา ๘๙ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๓๗ มาใช้บังคับกับการตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรื อการเงินอื่น ๆ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๕
การกากับดูแลองค์การบริหารส่วนตาบล
มาตรา ๙๐[๖๘] ให้นายอาเภอมีอานาจกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
ในการปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่ของนายอาเภอตามวรรคหนึ่ง ให้นายอาเภอมีอานาจเรียกสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการ

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลมาชี้แจงหรือ
สอบสวน ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใด ๆ จากองค์การบริหารส่วนตาบลมาตรวจสอบก็ได้
เมื่อนายอาเภอเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตาบลผู้ใดปฏิบัติการในทางที่อาจเป็นการเสียหายแก่องค์การ
บริหารส่วนตาบลหรือเสียหายแก่ราชการและนายอาเภอได้ชี้แจงแนะนาตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติ ตาม ในกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็นเร่งด่วนที่จะรอช้ามิได้ ให้นายอาเภอมีอานาจออกคาสั่งระงับการปฏิบัติราชการของนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลไว้ตามที่เห็นสมควรได้ แล้วให้รีบรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในสิบห้าวัน
เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว
การกระทาของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลที่ฝ่าฝืนคาสั่งของนายอาเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่
กรณี ตามวรรคสาม ไม่มีผลผูกพันองค์การบริหารส่วนตาบล
มาตรา ๙๑[๖๙] เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหรือประโยชน์ของ
ประเทศเป็นส่วนรวม นายอาเภอจะรายงานเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อยุบสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลก็ได้
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจยุบสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลและให้แสดงเหตุผลไว้ในคาสั่งด้วย
เมื่ อ มี ก ารยุ บ สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหรื อ ถื อ ว่ า มี ก ารยุ บ สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลขึ้นใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน
มาตรา ๙๒ [๗๐] หากปรากฏว่ า นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล รองนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล กระทาการฝ่าฝืนต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอานาจ
หน้าที่ ให้นายอาเภอดาเนินการสอบสวนโดยเร็ว
ในกรณีที่ ผลการสอบสวนปรากฏว่า นายกองค์การบริ หารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่ วนตาบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล มีพฤติการณ์ตามวรรค
หนึ่งจริง ให้นายอาเภอเสนอให้ผู้ว่าราชการจัง หวัดสั่ ง ให้บุคคลดัง กล่าวพ้นจากตาแหน่ง ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอาจดาเนินการสอบสวนเพิ่มเติมด้วยก็ได้ คาสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๙๓ ให้ถือว่าบรรดากรรมการสภาตาบลผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลง
วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เฉพาะที่อยู่ในเขต
ตาบลตามพระราชบัญญัตินี้เป็นสมาชิกสภาตาบลซึ่ง ได้รับเลือกตั้ง ตามพระราชบัญ ญัตินี้จนกว่าจะพ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือพ้นจาก
ตาแหน่งตามมาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๙๔ บรรดาบทกฎหมายใดที่อ้างถึงกรรมการสภาตาบลผู้ทรงคุณวุฒิให้หมายถึงสมาชิกสภาตาบลซึ่ง
ได้รับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๙๕ สภาตาบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ใด มี
รายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีก่อนวันที่พระราชบัญ ญัตินี้ประกาศใน
ราชกิ จจานุเบกษาเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ปีละหนึ่งแสนห้า หมื่น บาท ให้ก ระทรวงมหาดไทยด าเนิ นการจัดตั้ ง เป็ น
องค์การบริหารส่วนตาบลตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อสภาตาบลที่จะจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลตามวรรคหนึ่งให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระหว่างดาเนินการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลตามวรรคหนึ่ง มิให้ นามาตรา ๖ มาใช้บัง คับแก่ตาบล
ดังกล่าว และให้สภาตาบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ยังคง
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าวจนถึงวันที่มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ครั้งแรก
เมื่อจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตาบลตามวรรคหนึ่ง แล้ว ให้โอนบรรดาสิทธิในงบประมาณหรือเงินอุดหนุ น
ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาตาบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลง
วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตาบลที่จัดตั้งขึ้นนั้น
ในวาระเริ่มแรกเป็นเวลาสี่ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมิให้นาความในมาตรา ๕๘ วรรคสอง มาใช้
บัง คับกับองค์การบริหารส่วนตาบลที่จัดตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่ง หรือตามพระราชบัญ ญัตินี้ และให้กานันเป็ น
ประธานกรรมการบริหารโดยตาแหน่ง
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
บัญญัติ บรรทัดฐาน
รองนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สภาตาบลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ทาให้การบริหารงานไม่
สามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน สมควรปรับปรุงฐานะของสภา
ตาบลและการบริหารงานของสภาตาบลเสียใหม่ให้สามารถรองรับการกระจายอานาจไปสู่ประชาชนได้มาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งให้มีการยกฐานะสภาตาบลซึ่งมีรายได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลซึ่ง
เป็นราชการส่วนท้องถิ่นได้ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘[๗๑]
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติในเรื่อง
อายุ ข องผู้ มี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาต าบล และของผู้ มี สิ ท ธิส มั ค รรั บเลื อ กตั้ ง เป็ น สมาชิ ก สภาตาบลตาม
พระราชบั ญ ญั ติ สภาตาบลและองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ ข อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึง
จาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒[๗๒]
มาตรา ๒๒ ในวาระเริ่มแรกเป็นเวลาสี่ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๔๗
ทวิ (๒) เฉพาะลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ (๖) แห่งพระราชบัญ ญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บั งคับกับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล และถ้าผู้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๙ (๖) ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล ก็ให้พ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๙ (๖) นับแต่วันเลือกตั้ง
มาตรา ๒๓ บรรดาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและกรรมการบริหารซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันที่
พระราชบั ญ ญัตินี้ใช้ บังคับ ให้ ดารงตาแหน่ง ต่อ ไปจนกว่า จะครบวาระตามพระราชบั ญ ญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
ในกรณีที่ตาแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตามวรรคหนึ่งว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่ต้อง
ดาเนินการเลือกตั้งขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่างและให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่
ในกรณีที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งว่างลงตามวรรคสอง และเป็นประธานกรรมการบริหารหรือ
กรรมการบริหารด้วย ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีอยู่เป็น
ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหาร แล้วแต่กรณี ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตาแหน่งนั้นว่างลง
ให้ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารซึ่ง ได้รับการเลือกขึ้นแทนนั้นดารงตาแหน่งได้เท่าวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งเป็นสมาชิกโดยตาแหน่งพ้นจากสมาชิกภาพไป
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนตาบลประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ และ
บรรดากิจการที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลดังกล่าวได้กระทาไปในอานาจหน้าที่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับให้มีผลใช้บังคับได้
มาตรา ๒๕ ในระหว่างที่ไ ม่มีกฎหมายว่ าด้วยการเลื อกตั้ง สมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้ องถิ่น ให้น า
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมาใช้บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้อานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล เป็นอานาจหน้าที่ของนายอาเภอ และยกเว้นไม่ต้องเรียกเก็บเงินประกันการสมัคร
การเลื อกตั้ง สมาชิกสภาองค์ การบริหารส่ วนตาบลตามมาตรา ๔๕ ให้ถือเขตหมู่บ้า นแต่ละหมู่บ้านในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเขตเลือกตั้ง
ใบสมัครและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา ๒๖ องค์การบริหารส่วนตาบลใดมีเหตุจะต้องยุบและรวมกับองค์การบริหารส่วนตาบลหรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๔๑ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ดาเนินการตามมาตรา ๔๑
จัตวา ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๒๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้
วางหลัก การจัด องค์ กรปกครองท้อ งถิ่น ให้ เป็น ไปตามหลัก การปกครองตนเองยิ่ง ขึ้น และให้ส อดคล้อ งกั บ
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น สมควรจัดระเบียบบริหารราชการท้องถิ่น ระบบองค์การบริหารส่วนตาบล
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสภาตาบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลให้ เ ป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ
ดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖[๗๓]
มาตรา ๓๑ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งดารง
ตาแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อยู่ในตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบอายุของสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
มาตรา ๓๒ ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลและกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน
ตาบลซึ่ง ดารงตาแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังอยู่ในตาแหน่งต่อไป และให้ถือว่าประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและกรรมการบริหารองค์ การ
บริหารส่วนตาบลเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตามพระราชบัญญัตินี้
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบัง คับ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคาสั่ง ใดที่ได้กาหนดให้เป็นอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล หรือกรรมการบริหาร
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคาสั่งนั้นอ้างถึงคณะผู้บริหาร
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ เท่าที่ไม่
ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๓ บทบั ญ ญัติ แห่ ง กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้อ บัง คั บ ข้อ บั ญ ญั ติ ประกาศ หรือ ค าสั่ ง ใดที่อ้ างถึ ง
ข้อบังคับตาบล ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคาสั่ งนั้นอ้าง
ถึง ข้อบัญ ญัติองค์การบริหารส่วนตาบลตามพระราชบัญ ญัตินี้ ทั้ง นี้ เท่าที่ไ ม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญ ญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการ
จัดระเบียบบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตาบลตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มีเนื้อหาสาระที่ไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการจัดระเบียบบริหาร
ราชการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยแม้ว่าสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลจะเป็นหน่วย
การปกครองพื้นฐานที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็นการแตกต่างจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นก็ตาม แต่

บทบัญญัติบางประการก็ควรจะมีลักษณะที่เหมือนกัน เช่น คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ระยะเวลาการ
เลือกตั้ง การขาดคุณสมบัติ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล การบริหาร และการกากับดูแล เป็น
ต้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖[๗๔]
มาตรา ๓๗ บรรดาสมาชิกสภาตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและคณะผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนตาบล ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบ
อายุของสภาตาบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หรือมีการยุบสภา
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๗
ทวิ มาตรา ๔๗ ตรี ชื่อของส่วนที่ ๒ ในหมวด ๒ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๘/๑ มาตรา ๕๘/๒ มาตรา ๕๘/๓
มาตรา ๕๘/๔ 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 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับจนกว่าจะครบอายุของสภาตาบล สภาองค์การบริหารส่วนตาบล หรือมีการ
ยุบสภา และมีก ารเลื อกตั้ง ทั่ว ไปครั้ง แรกของสภาต าบลหรือ องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลนั้ น หลั ง จากวัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้นาบทบัญญัติเดิมก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแทนใน
ระหว่างเวลาดังกล่าว
มาตรา ๓๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญ ญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากเป็นการสมควรกาหนดให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลมาจากการเลือกตั้ ง โดยตรงของประชาชน ประกอบกับบทบัญ ญัติบางมาตราใน
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการ
เลือ กตั้ ง สมาชิ กสภาท้ องถิ่ นหรือผู้ บริ หารท้อ งถิ่ น และไม่เ หมาะสมกั บการบริห ารงานของสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้การบริหารงานของสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒[๗๕]
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน เป็นการจากัดสิทธิของประชาชน
ทั้งสิทธิของผู้สมัครรับเลือกตั้งและสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมควรเปิดกว้างให้เป็นสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

วศิน/แก้ไข
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
วิมล/ปรับปรุง
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณัฐพร/ตรวจ
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖
[๑]

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๑/ตอนที่ ๕๓ ก/หน้า ๑๑/๒ ธันวาคม ๒๕๓๗
มาตรา ๔ นิยามคาว่า “คณะผู้บริหาร” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
[๓]
มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖
[๔]
มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖
[๕]
มาตรา ๑๒ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๒
[๖]
มาตรา ๑๒ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๒
[๗]
มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖
[๘]
มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖
[๙]
มาตรา ๑๕ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖
[๑๐]
มาตรา ๑๕ วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖
[๑๑]
มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่
๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
[๑๒]
มาตรา ๔๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
[๑๓]
มาตรา ๔๑ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
[๑๔]
มาตรา ๔๑ ตรี วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับ
ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
[๑๕]
มาตรา ๔๑ จัตวา แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖
[๑๖]
มาตรา ๔๑ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญ ญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖
[๑๗]
มาตรา ๔๑ ฉ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
[๒]

[๑๘]

มาตรา ๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖
[๑๙]
มาตรา ๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖
[๒๐]
มาตรา ๔๕ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม โดยพระราชบั ญ ญัติ ส ภาต าบลและองค์ก ารบริห ารส่ว นต าบล (ฉบับ ที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๒
[๒๑]
มาตรา ๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖
[๒๒]
มาตรา ๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖
[๒๓]
มาตรา ๔๗ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖
[๒๔]
มาตรา ๔๗ ตรี แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖
[๒๕]
มาตรา ๔๙ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม โดยพระราชบั ญ ญัติ ส ภาต าบลและองค์ก ารบริห ารส่ว นต าบล (ฉบับ ที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๖
[๒๖]
มาตรา ๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖
[๒๗]
มาตรา ๕๒ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม โดยพระราชบั ญ ญัติ ส ภาต าบลและองค์ก ารบริห ารส่ว นต าบล (ฉบับ ที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๖
[๒๘]
มาตรา ๕๒ วรรคห้า แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖
[๒๙]
มาตรา ๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบั บที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖
[๓๐]
มาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่
๔) พ.ศ. ๒๕๔๖
[๓๑]
มาตรา ๕๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
[๓๒]
มาตรา ๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖
[๓๓]
ชื่อ ส่วนที่ ๒ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล แก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
[๓๔]
มาตรา ๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญั ติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖
[๓๕]
มาตรา ๕๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
[๓๖]
มาตรา ๕๘/๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๕๒
[๓๗]
มาตรา ๕๘/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
[๓๘]
มาตรา ๕๘/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

[๓๙]

มาตรา ๕๘/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๕๘/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
[๔๑]
มาตรา ๕๘/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
[๔๒]
มาตรา ๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖
[๔๓]
มาตรา ๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖
[๔๔]
มาตรา ๖๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
[๔๕]
มาตรา ๖๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
[๔๖]
มาตรา ๖๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
[๔๗]
มาตรา ๖๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
[๔๘]
มาตรา ๖๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖
[๔๙]
มาตรา ๖๔/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖
[๕๐]
มาตรา ๖๔/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
[๕๑]
มาตรา ๖๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖
[๕๒]
มาตรา ๖๗ (๘) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๒
[๕๓]
มาตรา ๖๗ (๙) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
[๕๔]
มาตรา ๖๘ (๑๒) เพิ่ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล (ฉบั บ ที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๒
[๕๕]
มาตรา ๖๘ (๑๓) เพิ่ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล (ฉบั บ ที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๒
[๕๖]
มาตรา ๖๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
[๕๗]
มาตรา ๗๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖
[๕๘]
มาตรา ๗๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖
[๕๙]
มาตรา ๗๔ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม โดยพระราชบั ญ ญัติ ส ภาต าบลและองค์ก ารบริห ารส่ว นต าบล (ฉบับ ที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๒
[๖๐]
มาตรา ๗๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่
๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
[๖๑]
มาตรา ๗๖ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม โดยพระราชบั ญ ญัติ ส ภาต าบลและองค์ก ารบริห ารส่ว นต าบล (ฉบับ ที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๖
[๖๒]
มาตรา ๗๗ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม โดยพระราชบั ญ ญัติ ส ภาต าบลและองค์ก ารบริห ารส่ว นต าบล (ฉบับ ที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๒
[๔๐]

[๖๓]

มาตรา ๘๐ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม โดยพระราชบั ญ ญัติ ส ภาต าบลและองค์ก ารบริห ารส่ว นต าบล (ฉบับ ที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๖
[๖๔]
มาตรา ๘๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖
[๖๕]
มาตรา ๘๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖
[๖๖]
มาตรา ๘๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
[๖๗]
มาตรา ๘๗/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
[๖๘]
มาตรา ๙๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖
[๖๙]
มาตรา ๙๑ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม โดยพระราชบั ญ ญัติ ส ภาต าบลและองค์ก ารบริห ารส่ว นต าบล (ฉบับ ที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๒
[๗๐]
มาตรา ๙๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖
[๗๑]
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒/ตอนที่ ๔๘ ก/หน้า ๑/๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๘
[๗๒]
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๔๐ ก/หน้า ๑/๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๒
[๗๓]
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๕๕ ก/หน้า ๗/๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖
[๗๔]
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๑๒๔ ก/หน้า ๑๖/๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖
[๗๕]
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๘๔ ก/หน้า ๘/๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

