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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 

และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

   
 

โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๘๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว 
ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน

นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๔๘” 

 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิกความในขอ ๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน

คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปน้ีแทน 

                                                 
๑
 รก.๒๕๔๘/พ๓๕ง/๘/๒๖ เมษายน ๒๕๔๘ 
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“ขอ ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือน เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง และเงินคาตอบแทนพิเศษ 
ตามบัญชีอัตราเงินคาตอบแทนทายระเบียบนี้ ต้ังแตวันเลือกต้ังหรือวันท่ีไดรับแตงต้ัง แลวแต
กรณี ท้ังน้ี โดยใหเร่ิมจายตามท่ีกําหนดไวในขอ ๙  

ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล ไดรับ
เงินคาตอบแทนรายเดือน ตามบัญชีอัตราเงินคาตอบแทนทายระเบียบนี้ ต้ังแตวันเลือกต้ัง วันท่ี
ไดรับแตงตั้งหรือวันที่ไดรับเลือก แลวแตกรณี ท้ังน้ี โดยใหเร่ิมจายตามท่ีกําหนดไวในขอ ๙ 

ใหเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือน
ตามบัญชีอัตราเงินคาตอบแทนทายระเบียบนี้ ต้ังแตวันท่ีไดรับแตงต้ัง ท้ังนี้ โดยใหเริ่มจายตามท่ี
กําหนดไวในขอ ๙” 

 
ขอ ๔  ใหยกเลิกความในขอ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน

คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปน้ีแทน 

“ขอ ๖  กรณีบุคคลตามขอ ๔ ไดรับเลือกต้ัง ไดรับเลือก หรือไดรับแตงต้ัง ใน
ระหวางเดือนหรือพนจากตําแหนงกอนสิ้นเดือน ใหจายเงินคาตอบแทนรายเดือน เงินคาตอบแทน
ประจําตําแหนงหรือเงินคาตอบแทนพิเศษของเดือนนั้นตามสวนของจํานวนวันท่ีมีสิทธิไดรับเงิน
ดังกลาว” 

 
ขอ ๕  ใหยกเลิกความในขอ ๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน

คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปน้ีแทน 

“ขอ ๙  ใหจายเงินคาตอบแทนตามบัญชีอัตราคาตอบแทนทายระเบียบนี้ ต้ังแต
วันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เปนตนไป  

เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูกอนวันท่ีระเบียบ
นี้ใชบังคับใหจายเงินคาตอบแทนตามที่กําหนดไวในระเบียบนี ้ตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้ง” 

 
ขอ ๖  นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวาระในวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับ และไดรับเงิน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คาตอบแทน ตามหลักเกณฑและอัตราท่ีกําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
คาตอบแทนประธานกรรมการบริหารสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ใหไดรับเงินคาตอบแทน สําหรับตําแหนงดังกลาวต้ังแตวันเลือกต้ัง วันท่ีไดรับเลือก 
หรือวันท่ีไดรับแตงต้ัง แลวแตกรณี โดยใหไดรับตามอัตราท่ีกําหนดไวในระเบียบดังกลาว จนถึง
วันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ 

 
 

ประกาศ ณ วันที ่๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ประชา มาลีนนท 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ รักษาราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัชรินทร/ผูจัดทํา 
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล 

รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ 
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 

และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริหารใหเหมาะสมย่ิงขึ้น 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๘๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว 
ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน

นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 

ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

 
ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนประธาน

กรรมการบริหารสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร พ.ศ. ๒๕๓๘ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนประธานกรรมการบริหารสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล กรรมการบริหาร และเลขานุการ
คณะกรรมการบริหาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 

                                                 
๑ รก.๒๕๔๗/พ๑๑๙ง/๒๓/๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือน เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง และเงินคาตอบแทนพิเศษ ตาม
บัญชีอัตราเงินคาตอบแทนทายระเบียบนี ้ท้ังน้ี โดยใหเริ่มจายตามที่กําหนดไวในขอ ๙ 

ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล ไดรับ
เงินคาตอบแทนรายเดือน ตามบัญชีอัตราเงินคาตอบแทนทายระเบียบนี้ ท้ังนี ้โดยใหเร่ิมจาย
ตามที่กําหนดไวในขอ ๙ 

ใหเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือน
ตามบัญชีอัตราเงินคาตอบแทนทายระเบียบนี้ ตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้ง ท้ังนี ้โดยใหเร่ิมจายตามท่ี
กําหนดไวในขอ ๙ 

 
ขอ ๕  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่ดํารงตําแหนงประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เม่ือไดรับเงินคาตอบแทนสําหรับตําแหนงดังกลาวแลวไมมีสิทธิไดเงินคาตอบแทน
สําหรับตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลอีก 

 
ขอ ๖  กรณีบุคคลตามขอ ๔ ไดรับประกาศผลการเลือกตั้งหรือไดรับแตงตั้งใน

ระหวางเดือนหรือพนจากตําแหนงกอนสิ้นเดือน ใหจายเงินคาตอบแทนรายเดือน เงินคาตอบแทน
ประจําตําแหนง หรือเงินคาตอบแทนพิเศษ ของเดือนนั้นตามสวนของจํานวนวันที่มีสิทธิไดรับเงิน
ดังกลาว 

 
ขอ ๗  ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ไดรับเงินคาตอบแทนประเภท

คาเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมของสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนรายครั้งเฉพาะครั้งที่มา
ประชุมครั้งละสองรอยบาท 

ถาในวันหนึ่งมีการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหลายครั้ง ใหสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินคาตอบแทนประเภทคาเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว 

 
ขอ ๘  ในวาระเริ่มแรกนับแตวันที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยนี้ใชบังคับสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนตําบลใดซึ่งดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล เมื่อไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือนและเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง
สําหรับตําแหนงดังกลาวแลว ไมมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับตําแหนงสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลอีก และใหเลขานุการคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดรับเงิน
คาตอบแทนรายเดือนในตําแหนงเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 

 
ขอ ๙  ใหเริ่มจายเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก

องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามอัตราที่กําหนดในระเบียบนี้ ต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคม 
๒๕๔๗ เปนตนไป 

 
ขอ ๑๐  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี ้และใหมีอํานาจ

ตีความวินิจฉัยปญหา กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี ้
 
 

ประกาศ ณ วันที ่๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
โภคิน  พลกุล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บัญชีอัตราเงินคาตอบแทน 
   

 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คําช้ีแจงเหตุผล 
ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 

และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   
 

[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรพิมล/พิมพ 
๘ มีนาคม ๒๕๔๘ 

ธัญกมล/ศุภสรณ/ตรวจ 
๒๒ เมษายน ๒๕๔๗ 

A+B 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวย การสํารวจเจตนารมณของประชาชนในเขตสภาตําบล 

หรือองคการบริหารสวนตําบลเพื่อไปรวมกับองคการบริหารสวนตําบล 
หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   
 
 

โดยท่ี มาตรา ๔๑ จัตวา แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการประกาศยุบสภาตําบลทั้งหมด
และองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีประชากรไมถึงสองพันคน โดยใหรวมพื้นที่เขากับองคการ
บริหารสวนตําบลอื่นหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่มีเขตติดตอกันภายในเขตอําเภอ
เดียวกันภายในเกาสิบวันนับแตวันที่มีเหตุดังกลาว การรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหรือ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นใดใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนในเขตตําบลนั้น 
และใหกระทรวงมหาดไทยเปนผูกําหนดวิธีการสํารวจเจตนารมณ 

 
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบการสํารวจเจตนารมณของประชาชนตาม

บทบัญญัติดังกลาวขางตนไว ดังตอไปน้ี 
 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การสํารวจ

เจตนารมณของประชาชนในเขตสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลเพื่อไปรวมกับองคการ
บริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ในระเบียบนี้ 
“ผูมีสิทธิออกเสียง” หมายถึง ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร

ทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ในเขตสภาตําบล
หรือองคการบริหารสวนตําบลที่มีการสํารวจเจตนารมณนั้น 

“หนวยออกเสียง” หมายความวา ทองถิ่นที่กําหนดใหทําการลงคะแนนออกเสียง
สํารวจเจตนารมณ 

 
“ที่ออกเสียง” หมายความวา สถานที่ที่กําหนดใหทําการลงคะแนนออกเสียง

สํารวจเจตนารมณ 

                                                 
๑ รก.๒๕๔๗/พ๑๕ง/๓/๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๔  ระเบียบนี้ใหใชกับสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดตอ
กับองคการบริหารสวนตําบลอื่น หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่มีเขตติดตอกันภายใน
อําเภอเดียวกันมากกวาหนึ่งแหงขึ้นไป 

 
ขอ ๕  การสํารวจเจตนารมณตามระเบียบนี้ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหก

สิบวนั นับแตวันที่ทราบถึงเหตุแหงการที่จะตองยุบสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบล ตาม
มาตรา ๔๑ จัตวา แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

 
ขอ ๖  กอนวันออกเสียงสํารวจเจตนารมณไมนอยกวาสิบหาวัน ใหนายอําเภอ

ประกาศใหมีการสํารวจเจตนารมณของประชาชนในเขตสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลท่ี
จะตองถูกยุบวาตองการจะไปรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถ่ินใดท่ีมีเขตติดตอกันภายในอําเภอเดียวกัน ประกาศนั้น จะตองมีรายละเอียด ดังน้ี 

(๑) วัน เวลา และสถานท่ีออกเสียงสํารวจเจตนารมณ 
(๒) หมายเลขและชื่อขององคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการ

สวนทองถ่ินท่ีมีเขตติดตอกันภายในเขตอําเภอเดียวกัน 
(๓) ขอมูลเกี่ยวกับพื้นที ่ประชากร รายได โรงเรียน และสถานีอนามัยของ

องคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่มีเขตติดตอกันภายในเขต
อําเภอเดียวกัน รวมทั้งระยะทางระหวางที่ทําการสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลที่สํารวจ
เจตนารมณกับองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารสวนทองถิ่นอื่นที่จะไปรวม 

(๔) วิธีการออกเสียงลงคะแนน 
(๕) กําหนดเวลาและสถานที่ยื่นคํารองขอเพิ่มชื่อหรือใหถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู

มีสิทธิออกเสียง 
(๖) เหตุที่ประชาชนควรจะตองทราบ หรือเปนประโยชนในการตัดสินใจแสดง

เจตนารมณ 
 
ขอ ๗  ใหนายอําเภอจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงในเขตสภาตําบลหรือ

องคการบริหารสวนตําบลที่มีการสํารวจเจตนารมณ และปดประกาศบัญชรีายชื่อดังกลาวพรอมทั้ง
ประกาศตามขอ ๖ ไว ณ ที่วาการอําเภอ ที่ทําการสภาตําบลหรือที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
ที่มีการสํารวจเจตนารมณ ที่ทําการผูใหญบาน เขตชุมชนหนาแนนที่เห็นสมควรและที่ออกเสียง
หรือบริเวณใกลเคียงกับที่ออกเสียงไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันออกเสียงสํารวจเจตนารมณ 

 
ขอ ๘  ผูมีสิทธิออกเสียงหรือเจาบานผูใดเห็นวาตนหรือผูมีชื่ออยูในทะเบียนบาน

ของตนไมมีรายชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียง หรือผูมีสิทธิออกเสียงผูใดเห็นวาในบัญชี
รายช่ือผูมีสิทธิออกเสียงมีช่ือผูซ่ึงไมมีสิทธิออกเสียงใหย่ืนคํารองขอเพ่ิมช่ือ หรือถอนชื่อ แลวแต



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรณีตอคณะกรรมการประจาํหนวยออกเสียงที่นายอําเภอแตงตั้งขึ้น ณ ท่ีออกเสียง ในวันและ
เวลาท่ีนายอําเภอประกาศ 

การยื่นคํารองตามวรรคหนึ่ง ใหกระทํากอนวันออกเสียงเจ็ดวัน 
 
ขอ ๙  เมื่อถึงกําหนดวันยื่นคํารองเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อในบัญชีผูมีสิทธิออกเสียง 

ใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงประชุมกันตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกาถึง ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ ที่ออกเสียงเพื่อพิจารณาคํารองและแกไขเพิ่มเติมบัญชีผูมีสิทธิออกเสียง 

บัญชีผูมีสิทธิออกเสียงที่ไดแกไขเพิ่มเติมภายในกําหนดเวลาประชุมของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหปดประกาศไว ณ ที่ออกเสียงตั้งแตวันประชุมของคณะกรรมการ
เปนตนไป 

 
ขอ ๑๐  ใหนายอําเภอกําหนดหนวยออกเสียงที่จะพึงมีในเขตสภาตําบลหรือ

องคการบริหารสวนตําบลที่มีการสํารวจเจตนารมณ และกําหนดที่ออกเสียงของหนวยออกเสียง
นั้น  ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงจํานวนของผูมีสิทธิออกเสียงในแตละหนวยออกเสียงและความสะดวกใน
การเดินทางไปใชสิทธิของผูมีสิทธิออกเสียง และประกาศใหผูมีสิทธิออกเสียงทราบไมนอยกวาสิบ
หาวันกอนวันออกเสียงสํารวจเจตนารมณ 

ในกรณีจําเปนนายอําเภออาจเปลี่ยนแปลงท่ีออกเสียงตามประกาศในวรรคหนึ่ง
เปนสถานที่อื่นตามที่เห็นเหมาะสมก็ได โดยตองประกาศการเปล่ียนแปลงท่ีออกเสียงใหทราบ
กอนวันออกเสียงสํารวจเจตนารมณไมนอยกวาเจ็ดวัน เวนแตในกรณีฉุกเฉินจะประกาศการ
เปล่ียนแปลงท่ีออกเสียงนอยกวาระยะเวลาดังกลาวก็ได 

 
ขอ ๑๑  กอนวันออกเสียงไมนอยกวาสิบหาวัน ใหนายอําเภอแตงตั้ง

คณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงแตละแหงจํานวนเจ็ดคน เพื่อทําหนาที่ดําเนินการและรักษา
ความเรียบรอยในการลงคะแนนและการนับคะแนนในที่ออกเสียงและมีหนาที่อื่นตามที่กําหนดไว
ในระเบียบนี้ 

การแตงตั้งคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียง ใหนายอําเภอแตงตั้งจากผูมี
สิทธิออกเสียงในหนวยออกเสียง โดยแตงตั้งประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกหกคน 
ถาในวันออกเสียงมีกรรมการประจําหนวยออกเสียงมาปฏิบัติหนาที่ไมถึงเจ็ดคน ใหกรรมการท่ี
เหลืออยูแตงตั้งผูมีสิทธิออกเสียงในหนวยออกเสียงนั้นเปนกรรมการประจําที่ออกเสียงจนครบเจ็ด
คน 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดให
กรรมการเลือกกรรมการดวยกันเองคนหนึ่งเปนประธานกรรมการแทนและใหปฏิบัติหนาที่แทน
ไปพลางกอนจนกวาประธานกรรมการจะสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

การลงมติวินิจฉัยกิจการใดๆ ของคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงใหเปนไป
ตามเสียงขางมาก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ผูใดขัดขวางการออกเสียงสํารวจเจตนารมณ ใหกรรมการประจาํหนวย
ออกเสียง มีอํานาจสั่งใหผูนั้นออกไปจากที่ออกเสียงได แตตองไมขัดขวางตอการท่ีผูมีสิทธิออก
เสียงจะใชสิทธิออกเสียง 

 
ขอ ๑๒  กอนวันออกเสียงไมนอยกวาสิบหาวันใหนายอําเภอแตงตั้งขาราชการใน

เขตอําเภอคนหนึ่งเปนผูอํานวยการประจําหนวยออกเสียง และเจาพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจไมเกินสองคนเปนเจาหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอย เพื่อทําหนาท่ีอํานวยการหรือกํากับ
ดูแลและรักษาความสงบ เรียบรอยในหนวยออกเสียง 

 
ขอ ๑๓  ใหนายอําเภอจัดใหมีการประชุมบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งตามขอ ๑๑ 

และขอ ๑๒ เพื่อชี้แจงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติหนาที่กอนวันออกเสียงไมนอยกวาสิบวัน 
 
ขอ ๑๔  ใหนายอําเภอจัดใหมีหีบบัตรออกเสียงสํารวจเจตนารมณและบัตรออก

เสียงสํารวจเจตนารมณอยางเพียงพอและอํานวยความสะดวกแกผูมีสิทธิออกเสียง 
ลักษณะและขนาดของบัตรออกเสียงสํารวจเจตนารมณและวิธีการลงคะแนนใน

บัตรออกเสียงสํารวจเจตนารมณใหเปนไปตามที่กําหนดไวทายระเบียบนี้ 
 
ขอ ๑๕  ในวันออกเสียงสํารวจเจตนารมณ ใหเปดการลงคะแนนออกเสียงสํารวจ

เจตนารมณตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา 
 
ขอ ๑๖  ผูมีสิทธิออกเสียงซ่ึงมีช่ืออยูในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิออกเสียงในท่ีออก

เสียงใดใหออกเสียงสํารวจเจตนารมณ ณ ที่ออกเสียงนั้น 
ใหผูมีสิทธิออกเสียงสํารวจเจตนารมณออกเสียงในท่ีออกเสียงท่ีตนมีสิทธิไดเพียง

แหงเดียว 
 
ขอ ๑๗  ใหผูมีสิทธิออกเสียงคนหน่ึง มีสิทธิเลือกองคการบริหารสวนตําบลหรือ

หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่นที่มีเขตติดตอกันภายในเขตอําเภอเดียวกันท่ีสภาตําบล
หรือองคการบริหารสวนตําบลนั้นจะไปรวมดวยไดเพียงแหงเดียว 

 
ขอ ๑๘  กอนเริ่มเปดใหมีการออกเสียง ใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียง

นับจํานวนบัตรออกเสียงสํารวจเจตนารมณทั้งหมดของหนวยออกเสียงนั้น และปดประกาศจํานวน
บัตรออกเสียง ท้ังหมดไวในท่ีเปดเผย 

เมื่อถึงเวลาเปดการลงคะแนนใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงเปดหีบ
บัตรออกเสียงสํารวจเจตนารมณในท่ีเปดเผยแสดงใหผูมีสิทธิออกเสียง ซ่ึงอยู ณ ท่ีออกเสียงใน
เวลานั้น เห็นวาเปนหีบเปลา แลวจึงปดหีบบัตรออกเสียงสํารวจเจตนารมณ และทําการบันทึกการ
ดําเนินการดังกลาว โดยใหผูมีสิทธิออกเสียงไมนอยกวาสองคน ซ่ึงอยูในท่ีออกเสียงในขณะน้ันลง
ลายมือชื่อในบันทึกนั้นดวย เวนแต ไมมีผูมีสิทธิออกเสียงอยูในขณะนั้นก็ใหบันทึกไว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๑๙  ในกรณีที่การลงคะแนนเสียงในหนวยออกเสียงใดไมสามารถกระทําได

เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย หรือเหตุสุดวิสัยอยางอ่ืน ถาเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกอนวันออกเสียง ให
นายอําเภอกําหนดที่ออกเสียงใหมที่ผูมาใชสิทธิลงคะแนนเสียงสามารถไปลงคะแนนเสียงได
โดยสะดวก แตถาไมอาจกําหนดที่ออกเสียงใหมไดใหประกาศงดลงคะแนนในหนวยออกเสียงนั้น 

ในกรณีท่ีเหตุตามวรรคหน่ึงเกดิข้ึนในวันท่ีออกเสียง ใหคณะกรรมการประจํา
หนวยออกเสียงประกาศงดลงคะแนนในหนวยออกเสียงนั้น แลวรายงานตอนายอําเภอโดยดวน 

ใหนายอําเภอกําหนดวันออกเสียงใหมในหนวยออกเสียงนั้น ภายในสิบหาวันนับ
แตวันที่ไดรับทราบวาเหตุที่ทําใหไมอาจลงคะแนนไดนั้นสงบลงแลว และตองประกาศกอนวันออก
เสียงเปนการลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน 

 
ขอ ๒๐  เม่ือปดหีบบัตรออกเสียงแลวและอยูระหวางเวลาลงคะแนนเสียงหามมิ

ใหเปดหีบบัตรออกเสียง จนกวาจะถึงเวลาปดการออกเสียงและทําการนับคะแนน 
 
ขอ ๒๑  ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนน ใหผูมีสิทธิออกเสียงซึ่งประสงคจะ

ลงคะแนนไปแสดงตนตอกรรมการประจําที่ออกเสียง โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรอื
หลักฐานอื่นใดตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถ่ิน 

เมื่อคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงแลว
ใหอานช่ือและท่ีอยูของผูน้ันดังๆ ถาไมมีผูใดทักทวง ใหหมายเหตุไวในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออก
เสียงโดยใหจดหมายเลขบัตรและสถานที่ออกบัตร แลวใหกรรมการประจําที่ออกเสียงมอบบัตร
ออกเสียงสํารวจเจตนารมณใหแกผูนั้นจํานวนหนึ่งใบเพื่อไปลงคะแนน 

ในกรณีที่มีผูทักทวงหรือกรรมการประจําที่ออกเสียงสงสัยวาผูมีสิทธิออกเสียงซึ่ง
มาแสดงตนนั้นมิใชเปนผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียง ใหคณะกรรมการประจําหนวยออก
เสียงมีอํานาจสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดวาผูถูกทักทวง หรือผูถูกสงสัยเปนผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อผู
ออกเสียงหรือไม และในกรณีที่คณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงวินิจฉัยวาผูถูกทักทวง หรือผู
ถูกสงสัยไมใชเปนผูมีช่ือในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิออกเสียง ใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียง
ทําบันทึกคําวินิจฉัยและลงลายมือชื่อไวดวยและใหปฏิบัติตามคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ
ประจําหนวยออกเสียงนั้น 

 
ขอ ๒๒  เม่ือถึงกําหนดเวลาปดการออกเสียงสํารวจเจตนารมณ ให

คณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงประกาศปดการออกเสียงและงดจายบัตรออกเสียงสํารวจ
เจตนารมณ และจัดทํารายงานเกี่ยวกับจํานวนบัตรออกเสียงสํารวจเจตนารมณทั้งหมด จํานวนผู
มาแสดงตนและรับบัตรออกเสียงสํารวจเจตนารมณและจํานวนบัตรที่เหลือ โดยใหกรรมการ
ประจําที่ออกเสียงที่ปฏิบัติหนาที่อยูในขณะนั้นทุกคนลงลายมือชื่อไวและประกาศใหผูมีสิทธิออก
เสียงซึ่งอยูท่ีนั้นทราบ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๒๓  เม่ือปดการออกเสียงสํารวจเจตนารมณแลว ใหคณะกรรมการประจํา
หนวยออกเสียงแตละแหงนับคะแนน ณ ท่ีออกเสียงน้ันโดยเปดเผยจนแลวเสร็จ 

 
ขอ ๒๔  บัตรออกเสียงสํารวจเจตนารมณดังตอไปนี้ ใหถือเปนบัตรเสีย 
(๑) บัตรปลอม 
(๒) บัตรที่มิไดทําเครื่องหมายลงคะแนน 
(๓) บัตรท่ีไมอาจทราบไดวาลงคะแนนในทางใด 
(๔) บัตรที่ทําเครื่องหมายเลือกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่ตองการ

จะใหไปรวมเกินกวาหนึ่งแหง 
(๕) บัตรที่มีลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงวินิจฉัยวาเปน

บัตรเสีย 
ใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงสลักหลังในบัตรที่มีลักษณะตามวรรค

หน่ึงวา “เสีย” พรอมทั้งระบุเหตุผลวาเปนบัตรเสียกรณีใด แลวลงลายมือชื่อกํากับไวไมนอยกวา
สามคน และหามมิใหนับบัตรเสียเปนคะแนน 

 
ขอ ๒๕  เมื่อนับคะแนนเสร็จแลว ใหคณะกรรมการประจาํหนวยออกเสียงนํา

บัตรออกเสียงสํารวจเจตนารมณที่ใชลงคะแนนแลวทั้งหมดรวมทั้งบัตรเสีย ใสไวในหีบบัตรออก
เสียงสํารวจเจตนารมณ พรอมท้ังรายงานผลการนับคะแนนแลวปดหีบบัตรจัดสงไปใหนายอําเภอ 

 
ขอ ๒๖  เม่ือไดผลการนับคะแนนออกเสียงสํารวจเจตนารมณจากที่ออกเสียงทุก

แหงแลวใหนายอําเภอรวมคะแนนแลวประกาศผลการออกเสียงสํารวจเจตนารมณและจํานวนผูมา
ใชสิทธิออกเสียงตามแบบพิมพทายระเบียบนี้ ณ ที่วาการอําเภอ ที่ทําการสภาตําบล ที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น
ท่ีไปรวมดวย และแจงผลไปยังผูวาราชการจังหวัดเพื่อรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบโดยเร็ว 

กรณีที่คะแนนขององคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นอื่นที่จะไปรวมมีคะแนนสูงสุดเทากันหลายแหง ใหจัดการสํารวจเจตนารมณของประชาชน
ขึ้นใหมภายในเจ็ดวันเฉพาะองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
อื่นที่จะไปรวมมีคะแนนเทากันนั้นจนกวาจะมีองคการบรหิารสวนตําบลหรือหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นอื่นที่จะไปรวมดวยไดคะแนนสูงสุดเพียงแหงเดียว 

 
ขอ ๒๗  เม่ือมีการประกาศผลการออกเสียงสํารวจเจตนารมณแลว ถาผูมีสิทธิ

ออกเสียงผูใดเห็นวาการออกเสียงสํารวจเจตนารมณในหนวยออกเสียงใดเปนไปโดยไมถูกตองให
มีสิทธิยื่นคํารองคัดคานพรอมทั้งแสดงหลักฐานวาการออกเสียงสํารวจเจตนารมณนั้นไมถูกตอง
ตอนายอําเภอ ภายในเจ็ดวันนับแตวันประกาศผลการออกเสียงสํารวจเจตนารมณ 

 
ขอ ๒๘  เม่ือนายอําเภอ ไดรับคํารองคัดคานแลวใหดําเนินการพิจารณาสืบสวน

สอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงโดยพลัน ถาเห็นวาการออกเสียงสํารวจเจตนารมณในหนวยออกเสียง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใดไมถูกตองตามระเบียบนี้ใหมีคําส่ังใหดําเนินการออกเสียงสํารวจเจตนารมณใหมในหนวยออก
เสียงนั้นโดยเร็ว 

 
ขอ ๒๙  ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศใหสภาตําบลหรือองคการบริหารสวน

ตําบลท่ีมีการสํารวจเจตนารมณไปรวมกับองคการบริหารสวนตําบล หรือหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่นอื่นที่จะไปรวมไดคะแนนสูงสุด 

 
ขอ ๓๐  ใหสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลที่มีการสํารวจเจตนารมณ

รับผิดชอบคาใชจายในการสํารวจเจตนารมณตามระเบียบนี้ 
คาตอบแทนของบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งตามขอ ๑๑ และขอ ๑๒ ใหเปนไปตาม

บัญชีทายระเบียบนี้ 
 
ขอ ๓๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมี

อํานาจวินิจฉัย หรือยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบนี ้และกําหนดวิธีการปฏิบัติใหเปนไปตาม
ระเบียบนี ้

 
 

ประกาศ ณ วันที ่๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ประชา  มาลีนนท 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศุภชัย/พิมพ 
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 
พัชรินทร/สุมลรัตน/ตรวจ 
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 

A+B 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บัญชีแนบทายระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการสํารวจเจตนารมณของประชาชน 
ในเขตสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบล เพื่อไปรวมกับองคการบริหารสวนตําบล 

หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
บัญชีคาตอบแทนกรรมการประจําหนวยออกเสียง ผูอํานวยการประจําหนวยออกเสียง 

และเจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยประจําหนวยออกเสียง 
 

คาตอบแทน ท่ี เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน จํานวน 
(คน) วันอบรม 

(บาท/
คน) 

วันประชุม 
(เพิ่ม – 
ถอนชื่อ) 

(บาท/คน) 

วัน
ออก
เสียง 
(บาท
/คน) 

รวม  
(บาท) 

๑ กรรมการประจาํหนวยออกเสียง ๗ ๑๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ ๔,๕๕๐
๒ ผูอํานวยการประจําหนวยออกเสียง ๑ ๑๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ ๖๕๐ 
๓ เจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย ๒ ๑๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ ๑,๓๐๐ 

รวมเปนเงิน ๖,๕๐๐ 
 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กฎกระทรวง 
(พ.ศ. ๒๕๓๙) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ 

-------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๗๘ แหงพระราชบัญญัติ 
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑  ใหกรมทรัพยากรธรณีจัดสรรคาภาคหลวงแรใหแกองคการบริหาร 
สวนตําบลที่มีการจัดเก็บคาภาคหลวงแรนั้นในอัตรารอยละสามสิบ 
  ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งใหคืนคาภาคกลางหลวงแร 
ใหแกผูใชแรตามกฎหมายวาดวยแร ใหกรมทรัพยากรธรณีหักคาภาคหลวงแรไวเพื่อจายคืน 
ใหแกผูใชแรกอน แลวจึงนําคาภาคหลวงแรที่เหลือมาจัดสรรใหแกองคการบริหารสวนตําบล 
ในอัตราที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง 
  ขอ ๒ ใหกรมทรัพยากรธรณีจัดสรรคาภาคหลวงปโตรเลียมใหแกองคการบริหาร 
สวนตําบลที่มีการจัดเก็บคาภาคหลวงปโตรเลียมนั้นในอัตรารอยละยีสิ่บ 
  คาภาคหลวงปโตรเลียมตามวรรคหนึ่ง ใหหมายความถึงคาภาคหลวงปโตรเลียม 
ที่จัดเก็บเปนตัวเงินเทานั้น 
  ขอ ๓  การจัดสรรคาภาคหลวงแรหรือคาภาคหลวงปโตรเลียมที่จัดเก็บ 
สําหรับแรหรือปโตรเลียมท่ีผลิตไดจากประทานบัตรหรือสัมปทาน แตแลวกรณี ที่มีพื้นที่ตาม 
ประทานบัตรหรือสัมปทานอยูในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลหลายแหงใหกรม 
ทรัพยากรธรณีจัดสรรคาภาคหลวงแรหรือคาภาคหลวงปโตรเลียมใหแกองคการบริหาร 
สวนตําบลนัน้ ๆ แหงละเทากัน 
  ขอ ๔  การจัดสรรคาภาคหลวงแรหรือคาภาคหลวงปโตรเลียม ใหจัดสรรปละ 
ส่ีงวด ดังน้ี  
  งวดท่ีหน่ึง คาภาคหลวงท่ีไดรับในเดือนตุลาคมถึงเดือนธนวาคมใหจัดสรร 
ภายในเดือนมกราคม 
  งวดท่ีสอง คาภาคหลวงท่ีไดรับในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมใหจัดสรร 
ภายในเดือนเมษายน 
  งวดท่ีสาม คาภาคหลวงท่ีไดรับในเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนใหจัดสรร 
ภายในเดือนกรกฎาคม 
  งวดท่ีส่ี คาภาคหลวงที่ไดรับในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนใหจัดสรร 
ภายในเดือนตุลาคม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ในกรณีมีความจําเปนทําใหไมอาจจัดสรรคาภาคหลวงแรหรือคาภาคหลวง 
ปโตรเลียมงวดใดไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหขยายระยะเวลาการจัดสรรงวดนั้นออกไป 
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะตกลงกัน 
 
    ใหไว ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 
         บรรหาร ศิลปอาชา 
       รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
----------------------------------------------------------------
------------------------------------------- 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๗๘ แหงพระราช 
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ไดบัญญัติใหคาภาคหลวงแรตาม 
กฎหมายวาดวยแร และคาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม ที่ไดมีการจัดเก็บ 
ในองคการบริหารสวนตําบลใดใหจัดสรรใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้นตามหลักเกณฑและ 
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
[รก.๒๕๓๙/๒๓ก/๑๖/๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๙] 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ 

-------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๘๑ แหงพระราชบัญญัติ 
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
  ใหกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งไดรับมอบจากองคการบริหารสวนตําบลเพื่อ 
เรียกเก็บภาษีอากร หรือคาธรรมเนียมตามมาตรา 76 หรือมาตรา 80 หักคาใชจายไวในอัตรา 
ดังตอไปนี้ 
  ๑. ภายในหนึ่งปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ ใหหักไวในอัตรา 
รอยละสี่ของภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมที่เก็บเพิ่มขึ้น 
  ๒. เมื่อพนหนึ่งปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับแลว ใหหักไวในอัตรา 
รอยละสามของภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมที่เก็บเพิ่มขึ้น 
 
    ใหไว ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
      เสนาะ  เทียนทอง 
       รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
+---------------------------------------------------------------
--------------------------------------+ 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสภาตําบล 
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบลอาจมอบให 
กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหนาที่จัดเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมเรียกเก็บภาษีอากรหรือ 
คาธรรมเนียมเพื่อองคการบริหารสวนตําบลได โดยใหหักคาใชจายตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
[รก.๒๕๔๐/๖๙ก/๓๙/๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๐] 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กฎกระทรวง 
ฉบับที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ 

------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๗๙ แหงพระราชบัญญัติ 
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  ใหแบงเงินในอัตรารอยละหาของเงินที่เก็บไดตามกฎหมายวาดวย 
อุทยานแหงชาติในองคการบริหารสวนตําบลใด แกองคการบริหารสวนตําบลนั้นทุกแหง 
แหงละเทากัน 
  ขอ ๒  ในแตละปงบประมาณ ใหกระทรวงมหาดไทยรับมอบเงินที่เก็บไดตาม 
กฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติเปนสี่งวด ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวง 
มหาดไทยจะตกลงกันและเมื่อกระทรวงมหาดไทยไดรับมอบแลวใหแบงแกองคการบริหาร 
สวนตําบลภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับเงินตามงวดนั้น 
 
    ใหไว ณ วันที ่๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
               พลตร ีสน่ัน ขจรประศาสน 
          รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------- 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๒๘๔ ของ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มีเจตนารมณที่จะกระจายรายไดใหแกราชการสวนทองถิ่น 
ประกอบกับมาตรา ๗๙ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ไดบัญญัติใหเงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติในองคการบริหาร 
สวนตําบลใด ใหแบงใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการในกฎกระทรวง 
ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวงมหาดไทยไดตกลงที่จะแบงเงินดังกลาวใหแก 
องคการบริการสวนตําบลในอัตรารอยละ ๕ ของเงินที่เก็บไดเพื่อเปนรายไดขององคการบริหาร 
สวนตําบล จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
[รก.๒๕๔๑/๘๙ก/๒๑/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๑] 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตํ าบล

พ.ศ. 2538
------------------------------------

อาศยัอํ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 88 แหงพระราชบัญญัติสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล
พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตํ าบล พ.ศ. 2538”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ขอ 3 บรรดาระเบยีบ ขอบังคับ ค ําส่ัง หรือหนังสือส่ังการอ่ืนใด ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี ้หรือที่มีกํ าหนดไวแลว

ในระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํ านาจตีความวินิจฉัยปญหา กํ าหนดหลักเกณฑ

และวิธีปฏิบัติเพ่ือดํ าเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ในกรณีมีเหตุอันสมควร ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได
ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํ านาจการยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตามความในระเบียบน้ีใหผูวาราชการ

จงัหวดัอนุมัติใหองคการบริหารสวนต ําบลไดตามท่ีเห็นสมควร

ขอความทั่วไป
ขอ 5 ในระเบียบนี้
“การพัสดุ”  หมายความวา การจดัท ําเอง การซ้ือ การจาง การจางเหมา การควบคุม การจ ําหนาย และการดํ าเนินการ

อ่ืน ๆ ที่ก ําหนดไวในระเบียบนี้
“พัสด”ุ  หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง ที่ก ําหนดไวในหนังสือ การจ ําแนกประเภทรายจายตาม

งบประมาณ
“การซื้อ”  หมายความวา การซ้ือพัสดุทุกชนิดท้ังท่ีมีการติดต้ัง ทดลอง และบริการท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืน ๆ แตไมรวมถึง

การจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง
“การจาง”   หมายความรวมถึงการจางทํ าของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและการจาง

เหมา แตไมรวมถึงการการจางลูกจางขององคการบริหารสวนตํ าบล และการจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย

“เงินงบประมาณ”   หมายความวา งบประมาณรายจายประจํ าป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม แตไมรวมถึงเงินกูเงิน
ชวยเหลือตามระเบียบนี้

“เงนินอกงบประมาณ”   หมายความวา เงินที่องคการบริหารสวนต ําบลจัดหารายไดเปนครั้งคราวหรือมีผูอุทิศให
เปนการเฉพาะเจาะจง และใหรวมถึงเงินทุนหมุนเวียนประเภทตาง ๆ เวนแตเงินทุนหมุนเวียนนั้นไดก ําหนดไวเปนอยางอื่น

“เงินกู”   หมายความวา เงินกูจากตางประเทศ
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“เงินชวยเหลือ”   หมายความวา เงินที่ไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ
สถาบนัการเงนิระหวางประเทศ องคการตางประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและมิใชระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนตางประเทศ

“เงินอุดหนุน”   หมายความวา เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือหนวยงานอื่น
“เงินสะสม”   หมายความวา เงินที่เหลือจากรายรับจริงหักดวยเงินรายจายจริง ณ วันส้ินปงบประมาณรวมกับเงินที่

เหลือจายจากปงบประมาณกอน ๆ ดวย
“อาคาร”   หมายความวา ส่ิงปลูกสรางถาวรท่ีบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได เชน อาคารที่ทํ าการ โรงพยาบาล โรง

เรียน สนามกีฬา หรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนท่ีมีลักษณะทํ านองเดียวกัน และรวมตลอดถึงส่ิงกอสรางอ่ืน ๆ ซ่ึงสรางข้ึนเพ่ือ
ประโยชนใชสอยสํ าหรับอาคารน้ัน ๆ เชน เสาธง ร้ัว ทอระบายนํ ้า หอถังนํ้ า ถนน ประปา และส่ิงอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนสวนประกอบ
ของตวัอาคาร เชน เครื่องปรับอากาศ ลิฟต เฟอรนิเจอร ฯลฯ

“พัสดุท่ีผลิตในประเทศ”   หมายความวา ผลิตภัณฑสํ าเร็จรูปแลว โดยสถานที่ผลิตตั้งอยูในประเทศไทย
“กิจการของคนไทย”   หมายความวา กิจการที่เปนของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย
“ขาราชการสวนทองถ่ิน”   หมายความวา ขาราชการสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล พนักงาน

เมืองพัทยา และพนักงานสวนตํ าบล
“หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ”   หมายความวา หัวหนาหนวยงานที่ทํ าหนาท่ีเก่ียวกับการคลังขององคการบริหารสวน

ต ําบล
“เจาหนาท่ีพัสดุ”   หมายความวา พนักงานสวนตํ าบลหรือขาราชการอื่นที่ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตํ าบล

ทีป่ระธานกรรมการบริหารแตงตั้งหรือมอบหมายใหมีหนาที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี้
“ผูส่ังซ้ือหรือผูส่ังจาง”   หมายความวา ผูมีอํ านาจสั่งอนุญาตใหซื้อหรือจางตามระเบียบนี้
“อธิบด”ี   หมายความวา อธิบดีกรมการปกครอง
“นายอํ าเภอ”   หมายความรวมถึงปลัดอํ าเภอผูเปนหัวหนาประจํ าก่ิงอํ าเภอ
ขอ 6 ระเบียบนี้ใชบังคับเกี่ยวกับการพัสดุซึ่งใชเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู เงินชวยเหลือ เงิน

อดุหนนุ เงนิสะสม เวนแตจะมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือค ําส่ังของสวนราชการหรือหนวยงานเจาของงบประมาณ
กํ าหนดไวเปนอยางอื่น

ขอ 7 ผูมีอํ านาจดํ าเนินการตามระเบียบนี ้จะมอบอ ํานาจเปนหนังสือใหแกผูดํ ารงตํ าแหนงใดก็ไดโดยใหค ํานึงถึง
ระดบั ต ําแหนง หนาที่ และความรับผิดชอบของผูที่ไดรับมอบอํ านาจเปนสํ าคญั และใหแนบส ําเนาหนังสือมอบอํ านาจ
ประกอบการเบิกจายเงินทุกครั้ง

ขอ 8 ผูมีอํ านาจหรือหนาที่ด ําเนินการตามระเบียบนี ้หรือผูหนึ่งผูใดกระท ําการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอไม
ปฏบิตัติามระเบยีบนี ้หรือกระท ําการโดยมีเจตนาทจุริต หรือกระท ําการโดยปราศจากอํ านาจหรือนอกเหนืออํ านาจหนาท่ีรวม
ท้ังมีพฤติกรรมท่ีสอใหมีการสมยอมกันในการเสนอราคา  ถือวาผูน้ันกระทํ าผิดวินัยตามกฎหมาย หรือระเบียบหรือค ําส่ังซ่ึง
สามารถใชบังคับแกผูน้ันแลวแตกรณี

การลงโทษทางวินัยตามวรรคหนึ่ง ไมเปนเหตุใหผูกระท ําหลุดพนความรับผิดในทางแพงหรือความรับผิดทาง
อาญา

หมวด 1
การจัดหา
------------
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สวนท่ี  1
การจดัหาพัสดุ

------------------------------
ขอ 9 ในกรณีท่ีมีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธ์ิแกองคการบริหารสวนตํ าบล หรือใหสิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบ

ใหเปนผูดแูลพัสดุน้ัน ถาการกระท ําดังกลาวมีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพันจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิน้ัน ๆ ไดตอเม่ือไดรับความ
เหน็ชอบจากสภาองคการบริหารสวนตํ าบล

การไดมาซ่ึงพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ไดกํ าหนดไว และไมมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
กฎหมายกํ าหนดไวเปนการเฉพาะ ใหถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่ก ําหนดไวในหมวดนี้

ขอ 10 กรณีท่ีมีการจัดทํ าพัสดุเอง ใหประธานกรรมการบริหารมีอํ านาจแตงตั้งผูควบคุมรับผิดชอบในการจัดท ําเอง
นัน้ และแตงต้ังคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติและหนาท่ีเชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจการจางเวนแต
องคการบริหารสวนต ําบลไดกํ าหนดใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะอยูแลว

สวนท่ี 2
การซื้อการจาง

-----------------------------
การใชพัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย

ขอ 11  ใหองคการบริหารสวนตํ าบลใชพัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทยตามหลักเกณฑดังนี้
(1)  หามกํ าหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ   ซึ่งอาจมีผลกีดกันไมใหผูผลิตหรือผูขายพัสดุที่ผลิต

ในประเทศหรือกิจการของคนไทยสามารถเขาแขงขันในการเสนอราคากับองคการบริหารสวนต ําบล
(2)  ในกรณีพัสดุท่ีตองการซ้ือหรือจางทํ า   มีประกาศกํ าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลวให

กํ าหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการกอสรางตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือเพ่ือความ
สะดวกจะระบุหมายเลขมาตรฐานก็ได     และหากมีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท   ชนิด   หรือ
ขนาดเดยีวกันต้ังแตสามรายข้ึนไปใหระบุความตองการเฉพาะผลิตภัณฑท่ีทํ าในประเทศไทยซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
เทานั้น

(3)  ในกรณีพัสดุท่ีตองการซ้ือหรือจางทํ า   ยังไมมีประกาศกํ าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแตมี
ผูไดรับการจดทะเบียนไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมแลว   ใหก ําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการ
กอสรางใหสอดคลองกับรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามท่ีระบุไวในคูมือผูซ้ือหรือใบแทรกคูมือผูซ้ือท่ีกระทรวง
อตุสาหกรรมจัดทํ าขึ้น

(4)  ในกรณีพัสดุท่ีตองการซ้ือหรือจางทํ า   มีประกาศกํ าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลวแตมี
ผูไดรับใบอนุญาตใหแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานไมถึงสามราย  และหรือมีผูไดรับการจดทะเบียนไวกับกระทรวงอุตสาห
กรรมแลว   ใหก ําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการกอสรางตาม  (2)  หรือ  (3)   และระบุความ
ตองการเฉพาะผลิตภัณฑท่ีทํ าในประเทศไทย

(5)  การกํ าหนดรายละเอียด   หรือคุณลักษณะเฉพาะ  หรือรายการในการกอสรางตาม   (2)  (3)  หรือ (4)
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ใหถือตามทีป่รากฎในบัญชีคูมือหรือใบแทรกคูมือผูซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดท ําขึ้นถึงเดือนกอนหนาเดือนที่จะ
ประกาศซ้ือหรือจาง

(6)  ในกรณีมีความจ ําเปนพิเศษที่จะตองก ําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ   หรือรายการในการ
กอสรางแตกตางไปจากท่ีกํ าหนดไวตาม  (2) (3)  หรือ (4)  หรือไดดํ าเนินการตาม (2)  (3) หรือ (4) แลวแตไมสามารถซ้ือ
หรือจางได หรือมีหลักฐานปรากฎชัดเจนวาหากซ้ือหรือจางแลวจะเกิดความเสียหายแกองคการบริหารสวนตํ าบล ใหแจง
สํ านกังานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและเม่ือไดรับหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรมตอบรับทราบหรือไมทักทวงแลว
ใหด ําเนินการซ้ือหรือจางตอไปได หรือไมรับพิจารณารายน้ัน แลวแตกรณี

(7)  การซ้ือหรือจางตาม (2) (3) หรือ (4) ถามีผูเสนอราคาเสนอผลิตภัณฑท่ีอยูในระหวางการขอรับใบ
อนญุาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานหรือการขอจดทะเบียนไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยแนบใบรับมาพรอมกับใบเสนอ
ราคา หากผลิตภัณฑน้ันไดรับใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานหรือไดรับการจดทะเบียนไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม
ภายใน 10 วันทํ าการ นับจากวันถัดจากวันเสนอราคา แตท้ังน้ีจะตองกอนการพิจารณาตัดสินราคาของคณะกรรมการใหถือ
เสมอืนเปนผูเสนอราคาผลิตภัณฑที่ไดรับอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือไดรับการจดทะเบียนไวกับกระทรวงอุต
สาหกรรม แลวแตกรณี

(8)  การซ้ือหรือการจางตาม (3) หรือ (4) นอกจากการกอสราง ในกรณีท่ีผูเสนอราคาผลิตภัณฑแสดง
เคร่ืองหมายมาตรฐาน หรือผลิตภัณฑท่ีไดรับการจดทะเบียนไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอราคาสูงกวาราคาต่ํ าสุดของผู
เขาแขงขนัราคารายอื่นไมเกินรอยละสิบหา ใหตอรองราคาของผูเสนอผลิตภัณฑท่ีแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานหรือผลิตภัณฑ
ทีไ่ดรบัการจดทะเบียนไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมรายที่เสนอราคาตํ ่าสุด หากตอรองแลวราคาท่ีลดลงสูงกวาราคาต่ํ าสุด ไม
เกินรอยละสิบ หรืออัตราท่ีกระทรวงมหาดไทยกํ าหนด ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น

(9)  การซ้ือและการจางนอกจากกรณีทีก่ลาวมาใน (2)  (3)  หรือ (4) แตไมรวมถึงการจางกอสราง ให
กํ าหนดเงือ่นไขใหผูเสนอราคาระบุแหลงกํ าเนิดหรือประเทศที่ผลิตดวย ในกรณีท่ีผูเสนอผลิตภัณฑท่ีมีแหลงกํ าเนิดหรือไม
ไดผลติในประเทศไทยหรือกิจกรรมที่ไมใชของคนไทยรายที่เสนอถูกตองตามเงื่อนไขที่ก ําหนด ซ่ึงมีคุณสมบัติเปน
ประโยชนตอทางราชการและเสนอราคาต่ํ าสุด หากตอรองราคาแลวราคาท่ีลดลงสุงกวาราคาต่ํ าสุดไมเกินรอยละสามหรือ
อตัราทีก่ระทรวงมหาดไทยกํ าหนด ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น

(10)  การเปรียบเทียบราคาใหพิจารณาราคาที่อยูในฐานเดียวกัน โดยใหพิจารณาราคารวมภาษีราคาแยก
ภาษ ี หรือราคายกเวนภาษ ีตามหลักเกณฑท่ีไดประกาศใหผูเสนอราคาทราบแลวแตกรณี

(11)  ราคาท่ีซ้ือหรือจางใหพิจารณาตามหลักเกณฑท่ีกํ าหนดสํ าหรับวิธีซื้อหรือจางแตละวิธีเวนแตจะเขา
หลักเกณฑตาม (8) หรือ (9)

การซ้ือหรือการจางท่ีดํ าเนินการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือ ซึ่งไมสามารถเจรจากับแหลงเงินกูหรือเงินชวยเหลือ
กํ าหนดเงือ่นไขตามวรรคหนึ่งได ใหองคการบริหารสวนต ําบลสงเสริมพัสดุที่ผลิตในประเทศ หรือกิจการของคนไทย ให
มากที่สุดเทาที่จะท ําได

ในกรณีท่ีพัสดุ ผลิตไดเพียงพอตอความตองการในประเทศ ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํ านาจยกเวนการสงเสริมพัสดุ
ประเภทหรือชนิดดังกลาวไดตามความเหมาะสมและจํ าเปน

วิธีซื้อและวิธีจาง
ขอ 12  การซ้ือหรือการจางกระทํ าได 5 วิธี  คือ

(1) วิธีตกลงราคา



5

(2) วิธีสอบราคา
(3) วิธีประกวดราคา
(4) วิธีพิเศษ
(5) วิธีกรณีพิเศษ

ขอ  13  การซ้ือหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา ไดแก การซ้ือหรือการจางคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาไมเกิน 50,000 บาท
ขอ  14  การซ้ือหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ไดแก การซ้ือหรือการจางคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน 50,000 บาท
ขอ  15  การซ้ือหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ไดแก การซ้ือหรือการจางคร้ังหน่ึง ซ่ึงมีราคาเกิน 1,000,000 บาท
ขอ  16  การซ้ือหรือการจางตามขอ 13 และขอ 14 ถาผูสั่งซื้อหรือผูจางเห็นสมควรจะสั่งใหกระท ําโดยวิธีท่ีกํ าหนด

สํ าหรับวงเงินท่ีสูงกวาก็ได
การแบงซือ้หรือแบงจางโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจางในครั้งเดียวกันเพื่อใหวงเงินตํ ่ากวาทีกํ่ าหนดโดยวิธีหน่ึงวีธี

ใด หรือเพื่อใหอํ านาจส่ังซ้ือส่ังจางเปล่ียนไป จะกระท ํามิได
การซ้ือหรือการจางซ่ึงดํ าเนินการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือ ผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจางจะสั่งใหกระท ําตามวงเงนิที่

สัญญาเงินกูหรือสัญญาเงินชวยเหลือกํ าหนดก็ได
ขอ  17  การซ้ือโดยวิธีพิเศษ ไดแก การซ้ือคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน 50,000 บาท ใหกระท ําไดเฉพาะกรณีหน่ึงกรณีใด

ดงัตอไปนี้
(1)  เปนพัสดุท่ีจะขยายทอดตลาดโดยสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

สวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฏหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ องคการระหวาง
ประเทศ หรือหนวยงานของตางประเทศ

(2)  เปนพัสดุท่ีตองการซ้ือเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกองคการบริหารสวนต ําบล
(3)  เปนพัสดทุี่จํ าเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ หรือด ําเนินการโดนผานองคการระหวางประเทศ
(4)  เปนพสัดทุีโ่ดยลักษณะของการใชงานหรือมีขอจ ํากัดทางเทคนิคที่จ ําเปนตองระบุยี่หอเปนการเฉพาะ

ซ่ึงหมายความรวมถึง อะไหล รถประจ ําตํ าแหนง
(5)  เปนพัสดุที่เปนที่ดินและหรือสิ่งกอสรางซึ่งจ ําเปนตองซ้ือเฉพาะแหง
(6)  เปนพัสดุที่ไดด ําเนินการซ้ือโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี

ขอ  18  การจางโดยวิธีพิเศษ ไดแก การจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 50,000 บาท ใหกรทํ าไดเฉพาะกรณีหน่ึงกรณี
ใด ดังตอไปนี้

(1)  เปนงานที่ตองจางชางผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือผูมีความชํ านาญเปนพิเศษ
(2)  เปนงานจางซอมพัสดุท่ีจํ าเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํ ารุดเสียหายเสียกอนจึงประมาณคาซอม

ได เชน งานจางซอมเครื่องจักร เคร่ืองมือกล เครื่องยนต เครื่องไฟฟา หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส เปนตน
(3)  เปนงานที่ตองกระท ําโดนเรงดวนหากลาชาอาจเสียหายแกองคการบริหารสวนต ําบล
(4)  เปนงานที่ไดดํ าเนินการจางโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี

ขอ 19  การซ้ือหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ไดแก การซ้ือหรือการจางจากสวยราชการหนวยงานตามกฎหมายวา
ดวยระเบยีบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฏหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน หรือ
รัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังกลาวตอไปน้ี

(1)  เปนผูผลิตพัสดุหรือท ํางานจางน่ันเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัติใหซ้ือ หรือจาง
(2)  มกีฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกํ าหนดใหซื้อหรือจาง และกรณีน้ีใหรวมถึงหนวยงานอ่ืนท่ีมี
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กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกํ าหนดดวย

รายงานขอซื้อหรือขอจาง
ขอ  20  กอนด ําเนินการซ้ือหรือจางทุกวิธี ใหเจาหนาที่พัสดุจัดท ํารายงานเสนอเหตุผลละเอียดของพัสด ุวงเงนิ

ระยะเวลา วิธีการ และคณะกรรมการ  ตอผูส่ังซ้ือหรือส่ังจาง ตามขอ 43 ขอ 44 ขอ 45 และขอ 46 แลวแตกรณี สํ าหรับการซ้ือ
ท่ีดนิและหรือส่ิงกอสรางใหมีราคาประเมินของทางราชการและราคาท่ีเคยมีการซ้ือขายมาจริง มาเปรียบเทียบดวยและใหติด
ตอกับเจาของโดยตรง

เม่ือผูส่ังซ้ือหรือผูสั่งจางใหความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแลว ใหเจาหนาที่พัสด ุและผูเกี่ยวของด ําเนินการตาม
วิธีการซ้ือหรือการจางน้ันตอไปได

กรรมการ
ขอ  21  ในการดํ าเนินการซ้ือหรือการจางแตละคร้ัง ใหประธานกรรมการบริหารมีอํ านาจแตงต้ังคณะกรรมการข้ึน

เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ แลวแตกรณี คือ
(1) คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
(2) คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา
(3) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
(4) คณะกรรมการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษ
(5) คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ
(6) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(7) คณะกรรมการตรวจการจาง

ขอ  22  คณะกรรมการตามขอ 21 แตละคณะใหประกอบดวยประธานกรรมการหน่ึงคนและกรรมการอยางนอย
สองคน โดยใหแตงตั้งจากกรรมการบริหาร  พนักงานสวนตํ าบล  ขาราชการหรือขาราชการสวนทองถ่ินอ่ืน  ถาประธาน
กรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหประธานกรรรมการบริหารแตงตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งดังกลาวขางตนทํ าหนาที่
ประธานกรรมการแทน

การแตงต้ังขาราชการหรือขาราชการสวนทองถ่ินอ่ืนเปนประธานกรรมการหรือกรรมการตามวรรคหน่ึง ใหไดรับ
ความเหน็ชอบจากหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินน้ัน ๆ และหาก
แตงตัง้หวัหนาสวนราชการระดับอํ าเภอ หรือหัวหนาราชการระดับจังหวัดใหไดรับความเห็นชอบจากนายอ ําเภอหรือ           
ผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี

ในกรณีเม่ือถึงกํ าหนดเวลาการเปดซองสอบราคาหรือรับซองประกวดราคาแลวแตประธานกรรมการยังไมมา
ปฏบิตัหินาที ่ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงทํ าหนาท่ีประธานกรรมการในเวลาน้ันโดยใหคณะกรรมการดัง
กลาวปฏิบัติหนาที่เฉพาะขอ 28 (1) หรือขอ 35 แลวแตกรณี  แลวรายงานประธานกรรมการซ่ึงประธานกรรมการบริหารแตง
ตัง้เพื่อด ําเนินการตอไป

ในการซือ้หรือจางครั้งเดียวกัน หามแตงต้ังผูท่ีเปนกรรรมการรับและเปดซองประกวดราคาเปนกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคา หรือแตงตั้งผูที่เปนกรรรมการเปดซองสอบราคา หรือกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เปน
กรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการตรวจการจาง

คณะกรรมการทุกคณะ   เวนแตคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา ควรแตงตั้งผูชํ านาญการหรือผูทรง
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คณุวุฒิเกี่ยวกับพัสดุหรืองานจางนั้น ๆ เขารวมเปนกรรมการดวย
สํ าหรับการซ้ือหรือการจางในวงเงินไมเกิน 10,000 บาท จะแตงตั้งกรรมการบริหาร  พนักงานสวนตํ าบล  ขาราช

การ หรือขาราชการสวนทองถิ่นคนหนึ่งซึ่งมิใชผูจัดซื้อหรือผูจัดจาง   เปนผูตรวจรับพัสดุหรืองานจางนั้นโดยใหปฏิบัติหนา
ท่ีเชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจางก็ได

การแตงต้ังกรรมการบริหารเปนคณะกรรมการตามขอ 21 หรือเปนผูตรวจรับพัสดุหรืองานจาง ตามขอ  22 วรรค
หก ตองไมเปนผูมีสวนไดเสียกับการจัดซื้อหรือจัดจางในครั้งนั้น

ขอ  23  ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแตละคณะ   ตองมีกรรมการมาพรอมกันไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของ
จ ํานวนกรรมการท้ังหมด      ใหประธานกรรมการและกรรมการแตละคนมีเสียงหน่ึงในการลงมติ

มตขิองคณะกรรมการใหถือเสียงขางมากถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานกรรมการออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึง
เปนเสียงช้ีขาด เวนแตคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการจางตองเปนมติเอกฉันท

กรรมการของคณะใดไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการ  ใหท ําบนัทึกความเห็นแยงไวดวย
ขอ  24  ในการจางกอสรางแตละคร้ัง ใหประธานกรรมการบริหารแตงตั้งผูควบคุมงานที่มีความรูความช ํานาญทาง

ดานชางตามลักษณะของงานกอสรางจากพนักงานสวนตํ าบล  ขาราชการหรือขาราชการสวนทองถ่ินอ่ืนตามท่ีไดรับความยิน
ยอมจากหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน และหากแตงต้ังหัวหนาสวน
ราชการระดับอํ าเภอหรือหัวหนาสวนราชการระดับจังหวัดใหไดรับความเห็นชอบจากนายอ ําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดแลว
แตกรณี   ในกรณีท่ีลักษณะของงานกอสรางมีความจํ าเปนตองใชความรูความชํ านาญหลายดานจะแตงต้ังผูควบคุมงานเฉพาะ
ดานหรือเปนกลุมบุคคลก็ได

ผูควบคมุงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผูออกแบบเสนอแนะ   และโดยปกติควรมีคุณวุฒิไมต่ํ ากวาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ

วิธีตกลงราคา
ขอ  25  การซ้ือหรือจางโดยวิธีตกลงราคา  ใหประธานกรรมการบริหารตกลงราคากับผูขายหรือผูรับจางแลวจัดซื้อ

หรือจางไดภายในวงเงินท่ีไดรับความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหาร
การซ้ือหรือการจางโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจํ าเปนและเรงดวนท่ีเกิดข้ึนโดยไมไดคาดหมายไวกอนและไมอาจ

ด ําเนนิการตามปกติไดทัน  ใหเจาหนาที่พัสดุหรือเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้นด ําเนิน
การไปกอน  แลวรีบรายงานขอความเห็นชอบตอประธานกรรมการบริหาร  และเม่ือประธานกรรมการบริหารใหความเห็น
ชอบแลว  ใหถือวารายงานดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม

วิธีสอบราคา
ขอ  26  ใหประธานกรรมการบริหารประกาศสอบราคา  และใหเจาหนาที่พัสดุจัดท ําเอกสารสอบราคาโดยอยาง

นอยใหแสดงรายการตามตัวอยางท่ีอธิบดีกํ าหนด  หรือตามแบบท่ีผานการตรวจพิจารณาของอัยการจังหวัดแลว
การจดัท ําเอกสารสอบราคารายใดจํ าเปนตองมทีขอความหรือรายการ  แตกตางจากท่ีอธิบดีกํ าหนดหรือแบบที่ผาน

การตรวจพิจารณาของอัยการจังหวัด  โดยมีสาระสํ าคัญตามท่ีกํ าหนดไวในตัวอยางหรือแบบดังกลาว  และไมท ําใหทางราช
การเสียเปรียบก็ใหกระท ําไดเวนแตประธานกรรมการบริหาร  เห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอก็ใหสง
รางเอกสารสอบราคาไปใหอัยการจังหวัดตรวจพิจารณากอน

การเผยแพรเอกสารสอบราคาใหจัดท ําเปนประกาศ  และมีสาระสํ าคัญดังนี้
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(1)  รายการพัสดุท่ีตองการซ้ือ  หรืองานท่ีตองการจาง
(2)  คณุสมบัติของผูมีสิทธิเขาสอบราคา
(3)  กํ าหนดวัน เวลา รับซอง ปดการรับซอง  และเปดซองสอบราคา
(4)  สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซ้ือเอกสารสอบราคาและราคาของเอกสาร (ถามี)

ขอ  27  การซ้ือหรือการจางโดยวิธีสอบราคา  ใหด ําเนินการดังนี้
(1)  กอนวันเปดซองสอบราคาไมนอยกวาสิบวัน  ใหเจาหนาท่ีพัสดุสงประกาศเผยแพรการสอบราคาและ

เอกสารสอบราคาไปยังผูมีอาชีพขายหรือรับจาทํ างานนั้นโดยตรง  หรือโดยทางไปรษณียลงทะเบียนใหมากที่สุดเทาที่จะทํ า
ได  กับใหปดประกาศเผยแพรการสอบราคาไวโดยเปดเผย ณ ที่ทํ าการองคการบริหารสวนตํ าบล และท่ีวาการอํ าเภอ  นั้น

(2)  ในการย่ืนซองสอบราคา  ผูเสนอราคาจะตองผนึกซองจาหนาถึงประธานคณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาซ้ือหรือการจางคร้ังน้ัน  และสงถึงองคการบริหารสวนตํ าบลผูดํ าเนินการสอบราคากอนวันเปดซองสอบราคา  โดยย่ืน
โดยตรงตอองคการบริหารสวนตํ าบล

(3)  ใหเจาหนาท่ีลงรับโดยไมเปดซองพรอมระบุวันและเวลาท่ีรับซองไวดวย  และใหออกใบรับใหแกผู
ย่ืนซอง

(4)  ใหหวัหนาเจาหนาท่ีพัสดุเก็บรักษาซองเสนอรคาทุกรายโดยไมเปดซอง  และเม่ือถึงกํ าหนดเวลาเปด
ซองสอบราคาแลว  ใหสงมอบซองเสนอราคาพรอมท้ังรายงานผลการรับซองตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคา  เพื่อ
ด ําเนินการตอไป

การใหหรือขายเอกสารสอบราคาในการสอบราคา  ซ่ึงรวมท้ังคุณลักษณะเฉพาะ หรือรายละเอียด ใหถือปฏิบัติตาม
การใหหรือขายเอกสารของวิธีการประกวดราคาโดยอนุโลม  แตทั้งนี้ใหเริ่มด ําเนินการใหหรือขายเอกสารสอบราคาต้ังแตวัน
ถดัจากวันประกาศสอบราคาจนถึงกอนวันเปดซองสอบราคา

ขอ  28  คณะกรรมการเปดซองสอบราคามีหนาที่ดังนี้
(1)  เปดซองใบเสนอราคา  และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของผูเสนอราคา

ทกุราย  โดยเปดเผยตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกํ าหนด และตรวจสอบรายการ เอกสารตามบัญชีของผูเสนอราคาทุกรายแลว
ใหกรรมการทุกคนลงลายมือช่ือกํ ากับไวในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน

(2)  ตรวจสอบคณุสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก  หรือแบบรูปและรายการละเอียด
แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

(3)  พิจารณาคดัเลือกพัสดุหรืองานจางของผูเสนอราคาท่ีถูกตองตาม (2)  ท่ีมีคุณภาพและคุณสมบัติเปน
ประโยชนตอองคการบริหารสวนตํ าบล  และเสนอใหซ้ือหรือจางจากรายท่ีคัดเลือกไวแลวซ่ึงเสนอราคาต่ํ าสุด

ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ํ าสุดดังกลาว  ไมยอมเขาท ําสัญญาหรือขอตกลงกับองคการบริหารสวนตํ าบลใน
เวลาท่ีกํ าหนดตามเอกสารสอบราคา  ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ํ ารายถัดไปตามลํ าดับ

ถามีผูเสนอราคาเทากันหลายราย  ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอราคาใหมพรอมกันดวยวิธี
ย่ืนซองเสนอราคา

ถาปรากฎวาราคาของผูเสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจางสูงกวาวงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จาง  ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาด ําเนินการตามขอ  29

(4)  ในกรณีท่ีมีเสนอราคาถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเง่ือนไขท่ีกํ าหนดไวในเอกสารสอบราคา
เพียงรายเดียว  ใหคณะกรรมการดํ าเนินการตาม (3)  โดยอนุโลม
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ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมดตอประธานกรรมการ
บริหารเพ่ือส่ังการ  โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุหรือประธานกรรมการบริหารแลวแตกรณี

ขอ  29  การซ้ือหรือการจางโดยวิธีสอบรคาท่ีปรากฎวาราคาของผูเสนอราคาต่ํ าสุดรายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร
ซ้ือหรือจางตามขอ  28  (3)  ยังสูงกวาวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจางใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาดํ าเนินการตามลํ าดับดังนี้

(1)  เรียกผูเสนอราคารายน้ันมาตอรองราคาใหต่ํ าสุดเทาที่จะท ําได  หากผูเสนอราคารายน้ันยอมลดราคา
แลวราคาที่เสนอใหมไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง  หรือสูงกวาแตสวนท่ีสูงกวาน้ันไมเกินรอยละสิบของวงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง  ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสม  ก็ใหเสนอซ้ือหรือจางจากผูเสนอราคารายน้ัน

(2)  ถาด ําเนินการตาม (1)  แลวไมไดผล ใหเรียกผูเสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางทุก
รายตามขอ  28 (3)  มาตอรองราคาใหมพรอมกัน  ดวยวิธีย่ืนซองเสนอราคาภายในกํ าหนดระยะเวลาอันสมควร  หากรายใด
ไมมาย่ืนซองใหถือวารายน้ันยืนราคาตามท่ีเสนอไวเดิม  หากผูเสนอราคาต่ํ าสุดในการตอรองราคาคร้ังน้ีเสนอราคา  ไมสูง
กวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง  และเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสมแลว  ก็ใหเสนอซ้ือหรือจางจากผูเสนอราคารายน้ัน

(3)  ถาด ําเนินการตาม (2)  แลวไมไดผล  ใหเสนอความเห็นตอประธานกรรมการบริหารเพื่อประกอบ
การพิจารณาวาจะสมควรลดรายการ  ลดจ ํานวนหรือลดเนื้องานหรือขอเงินเพิ่มเติม  หรือยกเลิกการสอบราคาเพ่ือด ําเนินการ
จดัซ้ือหรือจางใหม  ในกรณีเปนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลทั้งหมดหรือบางสวน  ใหรายงานเหตุผลความจ ําเปนตามขอพิจารณา
ดงักลาว  เสนอผานการพิจารณาของอํ าเภอและจังหวัด  เพ่ือขอท ําความตกลงกับหนวยงานของรัฐที่จัดสรรให  เวนแตจะมี
หลักเกณฑของเงินอุดหนุนกํ าหนดไวเปนอยางอื่น

วิธีประกวดราคา
ขอ  30  ใหประธานกรรมการบริหารประกาศประกวดราคา  และใหมีเจาหนาที่พัสดุจัดทํ าเอกสารประกวดราคา

ตามตวัอยางท่ีอธิบดีกํ าหนด  หรือตามแบบท่ีผานการตรวจพิจารณาของอัยการจังหวัดแลว
การจดัท ําเอกสารประกวดราคารายใดจ ําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางจากท่ีอธิบดีกํ าหนดหรือแบบที่ผาน

การตรวจพิจารณาของอัยการจังหวัด  โดยมีสาระสํ าคัญตามท่ีกํ าหนดไวในตัวอยางหรือแบบดังกลาว  และไมท ําใหองคการ
บริหารสวนต ําบลเสียเปรียบก็ใหกระท ําได  เวนแตประธานกรรมการการบริหารเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไม
รัดกุมพอ  ก็ใหสงรางเอกสารประกวดราคาไปใหอัยการจังหวัดตรวจพิจารณากอน

การเผยแพรเอกสารประกวดราคาใหจัดทํ าเปนประกาศ  และมีสาระสํ าคัญดังนี้
(1)  รายการพัสดุท่ีตองการซ้ือ  หรืองานท่ีตองการจาง
(2)  คณุสมบัติของผูมีสิทธิเขาประกวดราคา
(3)  กํ าหนดวัน  เวลา  รับซอง  ปดการรับซอง  และเปดซองประกวดราคา
(4)  สถานท่ีและระยะเวลาในการขอรับหรือขอซ้ือเอกสารการประกวดราคาและราคาของเอกสาร

ขอ  31  การซ้ือหรือจางโดยวิธีประกวดราคา  ใหเจาหนาที่พัสดุปดประกาศประกวดราคาโดยเปดเผย  ณ  ที่ทํ าการ
องคการบริหารสวนตํ าบล  ท่ีวาการอํ าเภอและท่ีศาลากลางจังหวัดน้ัน  และสงไปประกาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในทอง
ถ่ินของจงัหวัดน้ัน  กรมประชาสัมพันธ  องคการส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทย  ศูนยรวมขาวประกวดราคาและสํ านักงาน
ตรวจเงนิแผนดินหรือส ํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค  แลวแตกรณี  และหากเห็นควรจะสงประกาศไปยังผูมีอาชีพขาย
หรือรับจางท ํางานนั้นโดยตรง  หรือจะโฆษณาโดยวิธีอ่ืนอีกดวยก็ได

การสงประกาศประกวดราคาใหศูนยรวมขาวประกวดราคา  และสํ านักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํ านักงานตรวจ
เงนิแผนดินภูมิภาค  ใหสงเอกสารประกวดราคาไปพรอมกัน
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การด ําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ตองกระท ํากอนวันรับซองประกวดราคาไมนอยกวาย่ีสิบวัน
ขอ  32  การใหหรือขายเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคา  ซ่ึงรวมท้ังคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียด

ใหกระทํ า ณ ที่ทํ าการองคการบริหารสวนตํ าบล หรือสถานท่ีท่ีสามารถติดตอไดโดยสะดวกและไมเปนเขตหวงหาม  กับจะ
ตองจดัเตรียมไวใหมากพอสํ าหรับความตองการของผูมารับหรือขอซื้อที่มีอาชีพขายหรือรับจางท ํางานน้ันอยางนอยรายละ 1
ชุด  โดยไมมีเงื่อนไขอื่นในการใหหรือขาย  ทั้งนี ้ ใหเริ่มด ําเนินการใหหรือขายกอนวันรับซองประกวดราคาไมนอยกวาสิบ
วัน  และใหมีชวงเวลาในการใหหรือขายไมนอยกวาสิบวันดวย

ในกรณีท่ีมีการขาย  หใกํ าหนดราคาพอสมควรกับคาใชจายทีอ่งคการบริหารสวนตํ าบลจะตองเสียไปในการจัด
สํ าเนาเอกสารประกวดราคาน้ัน

ถามีการยกเลิกการประกวดราคาคร้ังน้ัน  และมีการประกวดราคาใหม  ใหผูรับหรือซ้ือเอกสารประกวดราคาในการ
ประกวดราคาครั้งกอน  มีสิทธิใชเอกสารประกวดราคานั้น  หรือไดรับเอกสารประกวดราคาใหมโดยไมตองเสียคาซ้ือ
เอกสารประกวดราคาอีก

ขอ  33  กอนวันเปดซองประกวดราคา  หากมีความจํ าเปนที่จะตองชี้แจง  หรือใหรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประโยชน
แกองคการบริหารสวนต ําบล  หรือมีความจ ําเปนตองแกไขคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดที่เปนสาระสํ าคัญซ่ึงมิได
กํ าหนดไวในเอกสารประกวดราคาต้ังแตตน  ใหจัดท ําเปนประกาศและเอกสารประกวดราคาเพ่ิมเติม  และด ําเนินการตามขอ
31  โดยอนุโลม  กับแจงเปนหนังสือใหผูที่ขอรับหรือขอซื้อเอกสารประกวดราคาไปแลวทุกรายดวย

การด ําเนนิการตามวรรคหนึ่ง  หากจะเปนเหตุใหผูเสนอราคาไมสามารถยื่นซองประกวดราคาไดทันตามกํ าหนด
เดมิ  ใหเลื่อนวัน  เวลา  รับซอง  ปดการรับซอง  และเปดซองประกวดราคาตามความจ ําเปนดวย

ขอ  34  นอกจากกรณีทีกํ่ าหนดไวตามขอ  33  เม่ือถึงกํ าหนดวันรับซองประกวดราคา  หามมิใหรนหรือเลื่อนหรือ
เปล่ียนแปลงกํ าหนดเวลารับซอง  และเปดซองประกวดราคา

การรับซองทางไปรษณียจะกระท ํามิได
ขอ  35  คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา  มีหนาที่ดังนี้

(1)  รบัซองประกวดราคา  ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน  ลงช่ือกํ ากับซองกับบันทึกไวท่ีหนาซองวา
เปนของผูใด

(2)  ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงิน  และใหเจาหนาที่การเงินออกใบรับใหแกผูยื่น
ซองไวเปนหลักฐาน  หากไมถูกตอง  ใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย  กรณีหลักประกันซองเปนหนังสือคํ้ า
ประกันใหสงสํ าเนาหนังสือคํ ้าประกันใหธนาคารหรือบริษัทเงินทุนผูออกหนังสือคํ้ าประกันทราบโดยทางไปรษณียลง
ทะเบียนตอบรับดวย

(3)  รับเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามบญัชีรายการเอกสารของผูเสนอราคา   พรอมท้ังพัสดุตัวอยาง
แคตตาล็อก  หรือแบบรูปและรายการละเอียด (ถามี) หากไมถูกตองใหบันทึกในรายงานไวดวย

(4)  เม่ือพนกํ าหนดเวลารับซองแลว  หามรับซองประกวดราคา  หรือเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามเงื่อนไข
ทีกํ่ าหนดในเอกสารประกวดราคาอีก  เวนแตกรณีตามขอ  11  (7)

(5)  เปดซองใบเสนอราคา  และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของผูเสนอราคา
ทกุรายโดยเปดเผย  ตามวันเวลาและสถานท่ีท่ีกํ าหนด  และใหกรรมการทุกคนลงลายมือช่ือกํ ากับไวในใบเสนอราคาและ
เอกสารประกอบในเสนอราคาทุกแผน

(6)  สงมอบใบเสนอราคาทั้งหมด  และเอกสารหลักฐานตาง ๆ พรอมดวยบันทึกรายงานการดํ าเนินการ
ตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  ทันทีในวันเดียวกัน
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ขอ  36  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  มีหนาที่ดังนี้
(1)  ตรวจสอบคณุสมบัติของผูเสนอราคา  ใบเสนอราคา  เอกสารหลักฐานตาง ๆ พัสดุตัวอยางแคตตา

ล็อก  หรือแบบรูปและรายการละเอียด  แลวคัดเลือกผูเสนอราคาท่ีถูกตองตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคา
ในกรณีท่ีผูเสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกํ าหนดในเอกสารประกวดราคา

ในสวนทีมิ่ใชสาระสํ าคญั  และความแตกตางน้ันไมมีผลทํ าใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูเสนอราคารายอื่น หรือเปน
การผดิพลาดเล็กนอย  ใหพิจารณาผอนปรนใหผูเขาประกวดราคา  โดยไมตัดผูเขาประกวดราคารายน้ันออก

ในการพิจารณา  คณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคารายใดก็ได  แตจะใหผูเสนอราคา
รายใดเปลี่ยนแปลงสาระสํ าคัญท่ีเสนอไวแลวมิได

(2)  พิจารณาคดัเลือกส่ิงของ  หรืองานจาง  หรือคุณสมบัติของผูเสนอราคาท่ีตรวจสอบแลวตาม (1)  ซ่ึงมี
คณุภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนต ําบล  แลวเสนอใหซ้ือหรือจางจากผูเสนอราคาท่ีคัดเลือกไว
แลว  ซ่ึงเสนอราคาต่ํ าสุด

ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ํ าสุดดังกลาวไมยอมเขาทํ าสัญญาหรือขอตกลงกับองคการบริหารสวนตํ าบลใน
เวลาที่ก ําหนดตามเอกสารประกวดราคา ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ํ ารายถัดไปตามลํ าดับ

ถาผูเสนอราคาเทากันหลายราย  ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอราคาใหมพรอมกัน  ดวยวิธี
ย่ืนซองเสนอราคา

ถาปรากฎวาราคาของผูเสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจางสูงกวาวงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จางใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดํ าเนินการตามขอ  29  โดยอนุโลม

(3)  ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา  และความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมดตอผูส่ัง
ซ้ือหรือผูส่ังจางเพ่ือส่ังการ  โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ และประธานกรรมการบริหาร

ขอ  37  เม่ือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  ไดพิจารณาตามขอ  36  (1)  แลว  ปรากฎวามีผูเสนอราคา
รายเดียวหรือมีผูเสนอราคาหลายรายแตถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเง่ือนไขท่ีกํ าหนดในเอกสารประกวดราคาเพียง
รายเดียว  โดยปกติใหเสนอผูส่ังซ้ือหรือผูส่ังจางยกเลิกการประกวดราคาคร้ังน้ัน  แตถาคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาเห็นวามีเหตุผลสมควรที่จะด ําเนินการตอไปโดยไมตองยกเลิกการประกวดราคา  ก็ใหดํ าเนินการตามขอ 36 (2)
โดยอนุโลม

ขอ  38  ในกรณีไมมีผูเสนอราคา  หรือมีแตไมถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเง่ือนไขท่ีกํ าหนด  ใหเสนอผูสั่ง
ซ้ือหรือผูส่ังจางยกเลิกการประกวดราคาคร้ังน้ัน  เพื่อด ําเนินการจัดซื้อหรือจัดจางใหม

ขอ  39  หลังจากการประกวดราคาแลวแตยังไมไดท ําสัญญาหรือตกลงซ้ือหรือจางกับผูเสนอราคารายใด  ถามีความ
จ ําเปนเพ่ือประโยชนขององคการบริหารสวนต ําบล  เปนเหตุใหตองเปลี่ยนแปลงสาระสํ าคัญในรายการละเอียดหรือเงื่อนไข
ทีกํ่ าหนดไวในเอกสารประกวดราคาซ่ึงทํ าใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเขาเสนอราคาดวยกัน  ใหผูสั่งซื้อหรือผู
ส่ังจางพิจารณายกเลิกการประกวดราคาคร้ังน้ัน

วิธีพิเศษ
ขอ  40  การซ้ือโดยวิธีพิเศษ  ใหประธานกรรมการบริหารแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษขึ้นเพื่อด ําเนิน

การดังตอไปนี้
(1)  ในกรณีเปนพัสดุจะขายทอดตลาด  ใหด ําเนินการซื้อโดยวิธีเจรจา  ตกลงราคา
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(2)  ในกรณีเปนพัสดุท่ีตองซ้ือเรงดวน  หากลาชาอาจเสียหายแกองคการบริหารสวนต ําบลใหเชิญผูมี
อาชีพขายพัสดุน้ันโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นวาราคาท่ีเสนอน้ันยังสูงกวาราคาในทองตลาด  หรือราคาท่ีคณะกรรมการ
เหน็สมควร  ใหตอรองราคาเทาที่จะทํ าได

(3)  ในกรณีเปนพัสดทุีโ่ดยลักษระของการใชงานหรือมีขอจํ ากัดทางเทคนิคที่จ ําเปนตองระบุยี่หอเปน
การเฉพาะ  ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ  (2)

(4)  ในกรณีเปนพัสดุที่ไดด ําเนินการซ้ือโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดีใหสืบราคาจากผูมีอาชีพขายพัสดุน้ัน
โดยตรง  และผูเสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซ่ึงถูกยกเลิกไป (ถามี) หากเห็นวาผูเสนอราคารายที่เห็นสมควร
ซ้ือ  เสนอราคาสูงกวาราคาทีท่องตลาด  หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร  ใหตอรองราคาลงเทาที่จะท ําได

(5)  ในกรณีพัสดทุีเ่ปนท่ีดินและหรือส่ิงกอสรางซ่ึงจํ าเปนตองซื้อเฉพาะแหงใหเชิญเจาของที่ดินโดยตรง
มาเสนอราคา  หากเห็นวาราคาท่ีเสนอน้ันยังสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลง
เทาที่จะทํ าได

ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ีไดรับท้ังหมดตอผูส่ังซ้ือเพ่ือส่ังการโดย
เสนอผานหัวหนาเจาหนาทีพั่สดุ  และประธานกรรมการบริหารแลวแตกรณี

ขอ  41  การจางโดยวิธีพิเศษ  ใหประธานกรรมการบริหารแตงตั้งคณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษขึ้นเพื่อด ําเนิน
การดังตอไปนี้

(1)  การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ  18  (1) (2) และ (3)  ใหเชิญผูมีอาชีพรับจางทํ างานนั้นโดยตรงมาเสนอ
ราคา  หากเห็นวาราคาท่ีเสนอน้ันยังสูงกวาราคาในทองถ่ินหรือราคาท่ีประมาณได  หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร
ใหตอรองราคาลงเทาทีจ่ะท ําได

(2)  การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ  18 (4)  กรณีเปนพัสดุที่ไดด ําเนินการจางโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดีใหสืบ
ราคาจากผูมีอาชีพรับจางทํ างานนั้นโดยตรง  และผูเสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซ่ึงถูกยกเลิกไป (ถามี)  หาก
เหน็วาผูเสนอราคารายทีเ่ห็นสมควรจางเสนอราคาสูงกวาราคาในทองถ่ินหรือราคาทีป่ระมาณได  หรือราคาท่ีคณะกรรมการ
เหน็สมควร  ใหตอรองราคาลงเทาที่จะท ําได

ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมดตอผูส่ังจาง
เพ่ือส่ังการโดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ และประธานกรรมการบริหาร  แลวแตกรณี

วิธีกรณีพิเศษ
ขอ  42  การดํ าเนินการซ้ือหรือจางโดยวิธีกรณีพิเศษ  ใหประธานกรรมการบริหารส่ังซ้ือหรือส่ังจางจากผูขายหรือผู

รับจางตามขอ  19  ไดโดยตรง

อํ านาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจาง
ขอ  43  การส่ังซ้ือหรือส่ังจางทุกวิธีท่ีใชจายจากเงินรายไดนอกจากท่ีกํ าหนดไวในขอ  44  และขอ  45  ใหประธาน

กรรมการบริหารเปนผูมีอํ านาจสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยไมจ ํากัดวงเงิน
ขอ  44  การส่ังซ้ือหรือส่ังจางคร้ังหน่ึง  นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ  จากเงินอุดหนุน เงินกูภายในประเทศ

หรือเงนิชวยเหลือหรือเงินกู  ทั้งหมดหรือบางสวน  ใหเปนอํ านาจของผูดํ ารงตํ าแหนงและภายในวงเงินดังตอไปนี้
(1)  ประธานกรรมการบริหาร  ไมเกิน  1,000,000  บาท
(2)  สภาองคการบริหารสวนตํ าบล  เกิน  1,000,000  บาท  แตไมเกิน  2,000,000  บาท
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(3)  นายอํ าเภอ  เกิน  2,000,000  บาท  แตไมเกิน  4,000,000  บาท
(4)  ผูวาราชการจังหวัด  เกิน  4,000,000  บาทขึ้นไป

ขอ  45  การสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่ง  จากเงินอุดหนุน  เงินกูภายในประเทศหรือเงินชวยเหลือหรือ
เงนิกู  ทัง้หมดหรือบางสวน  ใหเปนอํ านาจของผูดํ ารงตํ าแหนงและภายในวงเงนิ  ดังตอไปนี้

(1)  ประธานกรรมการบริหาร  ไมเกิน  500,000  บาท
(2)  สภาองคการบริหารสวนตํ าบล  เกิน  500,000  บาท  แตไมเกิน  1,000,000  บาท
(3)  นายอํ าเภอ  เกิน  1,000,000  บาท  แตไมเกิน  2,000,000  บาท
(4)  ผูวาราชการจังหวัด  เกิน  2,000,000  บาทขึ้นไป

ขอ  46  การส่ังซ้ือหรือส่ังจางโดยวิธีกรณีพิเศษ  ใหประธานกรรมการบริหารส่ังซ้ือหรือส่ังจางโดยไมจํ ากัดวงเงิน

การตรวจรับพัสดุ
ขอ  47  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  มีหนาท่ีตรวจรับพัสดุและตรวจการจางท่ีไมใชงานกอสรางดังน้ี

(1)  ตรวจรับพัสดุ  ณ  ที่ทํ าการของผูใชพัสดุน้ัน  หรือสถานท่ีซ่ึงกํ าหนดไวในสัญญาหรือขอตกลง
การตรวจรับพัสด ุ ณ  สถานท่ีอ่ืน  ในกรณีท่ีไมไดกํ าหนดไวในสัญญาหรือขอตกลงจะตองไดรับอนุมัติ

จากประธานกรรมการบริหารกอน
(2)  ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานท่ีตกลงกันไว  สํ าหรับกรณีท่ีมีการทดลองหรือตรวจ

สอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร  จะเชิญผูช ํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุน้ันมาใหคํ าปรึกษาหรือสงพัสดุ
นัน้ไปทดลองหรือตรวจสอบ  ณ  สถานท่ีของผูชํ านาญการหรือผูทรงคุณวุฒิน้ัน ๆ ก็ได

ในกรณีจ ําเปนที่ไมสามารถตรวจนับเปนจํ านวนหนวยทั้งหมดได  ใหตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
(3)  โดยปกตใิหตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขายหรือผูรับจางน ําพัสดุมาสง  และใหด ําเนินการใหเสร็จส้ินไป

โดยเร็วท่ีสุด
(4)  เม่ือตรวจถูกตองครบถวนแลว  ใหรับพัสดุไวและถือวาผูขายหรือผูรับจางไดสงมอบพัสดุถูกตอง

ครบถวนตัง้แตวันที่ผูขายหรือผูรับจางนํ าพัสดุน้ันมาสง  แลวมอบแกเจาหนาท่ีพัสดุพรอมกับทํ าใบตรวจรับโดยลงชื่อไวเปน
หลักฐานอยางนอยสองฉบับ  มอบแกผูขายหรือผูรับจางหนึ่งฉบับ  และเจาหนาที่พัสดุหนึ่งฉบับ  เพื่อด ําเนินการเบิกจายเงิน
ตามระเบยีบวาดวยการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนต ําบล  และรายงานใหประธานกรรมการบริหารทราบ

ในกรณีท่ีเห็นวาพัสดุท่ีสงมอบ  มีรายละเอียดไมเปนไปตามขอก ําหนดในสัญญาหรือขอตกลงใหรายงาน
ประธานกรรมการบริหารผานหัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ เพ่ือทราบหรือส่ังการแลวแตกรณี

(5)  ในกรณีท่ีผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจํ านวน  หรือสงมอบครบจํ านวนแตไมถูก
ตองทัง้หมด  ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกํ าหนดไวเปนอยางอื่นใหตรวจรับไวเฉพาะจ ํานวนท่ีถูกตองโดยถือปฏิบัติตาม (4)
และโดยปกตใิหรีบรายงานประธานกรรมการบริหารเพื่อแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายในสามวันท ําการ  นับแตวัน
ตรวจพบ  แตทัง้นีไ้มตัดสิทธ์ิขององคการบริหารสวนตํ าบลที่จะปรับผูขายหรือผูรับจางในจ ํานวนที่สงมอบไมครบถวนหรือ
ไมถูกตองน้ัน

(6)  การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเปนชุดหรือหนวย  ถาขาดสวนประกอบอยางใดอยางหน่ึงไปแลว
จะไมสามารถใชการไดโดยสมบรูณ  ใหถือวาผูขายหรือผูรับจางยังมิไดสงมอบพัสดุนั้น  และโดยปกติใหรีบรายงานประธาน
กรรมการบริหาร  เพื่อแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายในสามวันทํ าการ  นับแตวันที่ตรวจพบ
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(7)  ถากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับพัสดุ  โดยท ําความเห็นไวใหเสนอประธานกรรมการ
บริหารเพ่ือพิจารณาส่ังการ  ถาประธานกรรมการบริหารส่ังการ  ใหรับพัสดุนั้นไว  จึงด ําเนินการตาม (4) หรือ (5)  แลวแต
กรณี

การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง
ขอ  48  คณะกรรมการตรวจการจางงานกอสรางมีหนาท่ีดังน้ี

(1)  ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจาง  และเหตุการณแวดลอมท่ีผูควบคุมงานรายงานโดย
ตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด และขอกํ าหนดในสัญญาทุกสัปดาห  รวมท้ังรับทราบหรือพิจารณาการส่ังหยุดงาน
หรือพักงานของผูควบคุมงานแลวรายงานประธานกรรมการบริหาร  เพ่ือพิจารณาส่ังการตอไป

(2)  การด ําเนินการตาม (1)  ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีกรณีท่ีเห็นวาตามหลักวิชาการตาง ๆ ไมนาจะเปน
ไปได  ใหออกตรวจงานจาง  ณ  สถานท่ีท่ีกํ าหนดไวในสัญญาหรือที่ตกลงใหท ํางานจางน้ัน ๆ โดยใหมีอํ านาจสั่งเปลี่ยน
แปลงแกไขเพ่ิมเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามท่ีเห็นสมควรและตามหลักวิชาการชาง เพ่ือใหเปนไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียดและขอก ําหนดในสัญญา

(3)  โดยปกตใิหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายในสามวันทํ าการ  นับแตวันท่ีประธานกรรมการไดรับ
ทราบการสงมอบงาน  และใหท ําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(4)  เม่ือตรวจเหน็วาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกํ าหนดในสัญญา
แลว  ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจางสงงานจางนั้น  และใหท ําใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมด
หรือเฉพาะงวด  แลวแตกรณี  โดยลงช่ือไวเปนหลักฐานอยางนอยสองฉบับ  มอบใหแกผูรับจางหนึ่งฉบับ  และเจาหนาที่
พัสดหุนึง่ฉบบั  เพ่ือท ําการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตํ าบล  และรายงานให
ประธานกรรมการบริหารทราบ

ในกรณีทีเ่หน็วาผลงานที่สงมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอ
กํ าหนดในสัญญา  ใหรายงานประธานกรรมการบริหารผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุเพ่ือทราบหรือส่ังการแลวแตกรณี

(5)  ในกรณีท่ีกรรมการตรวจการจางบางคนไมยอมรับงาน  โดยท ําความเห็นแยงไว  ใหเสนอประธาน
กรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาส่ังการ  ถาประธานกรรมการบริหาส่ังการใหตรวจรับงานจางน้ันไว  จึงจะด ําเนินการตาม (4)

ขอ  49  ผูควบคุมงานกอสราง  มีหนาที่  ดังนี้
(1)  ตรวจและควบคุมงาน  ณ  สถานท่ีท่ีกํ าหนดไวในสัญญา  หรือที่ตกลงใหท ํางานจางน้ัน ๆ ทุกวัน  ให

เปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกํ าหนดไวในสัญญาทุกประการ  โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมหรือตัดทอน
งานจางไดตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาชางเพ่ือใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกํ าหนดในสัญญา  ถาผูรับ
จางขัดขนืไมปฏิบัติตามก็ส่ังใหหยุดงานน้ันเฉพาะสวนหน่ึงสวนใดหรือท้ังหมดแลวแตกรณีไวกอน  จนกวาผูรับจางจะยอม
ปฏบิตัใิหถูกตองตามค ําส่ัง  และใหรายงานคณะกรมการตรวจการจางทันที

(2)  ในกรณีทีป่รากฎวาแบบรูปรายการละเอียดหรือขอกํ าหนดในสัญญามีขอความขัดกันหรือเปนที่คาด
หมายไดวาถ฿งแมวางานนั้นจะไดเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกํ าหนดในสัญญา  แตเม่ือสํ าเร็จแลวจะไมม่ันคง
แขง็แรง  หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางที่ดี  หรือไมปลอดภัยใหส่ังพักงานน้ันไวกอนแลวรายงานคณะกรรมการตรวจการ
จางโดยเร็ว
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(3)  จดบนัทกึการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน  พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน
อยางนอยสองฉบับ  เพ่ือรายงานใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกสัปดาห  และเก็บรักษาไวเพื่อมอบใหแกเจาหนาที่
พัสดเุม่ือเสร็จงานแตละงวดโดยถือวาเปนเอกสารสํ าคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตตรวจสอบของผูมีหนาที่

การบนัทกึการปฏิบัติงานของผูรับจางใหระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใชดวย
(4)  ในวันกํ าหนดลงมือท ําการของผูรับจางตามสัญญา  และในวันถึงกํ าหนดสงมอบงานแตละงวดใหราย

งานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไม  ใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบภายในสามวันท ําการ
นบัแตวันถึงกํ าหนดนั้น ๆ

สวนท่ี  3
การเชา

ขอ  50  การเชาสังหาริมทรัพย  และการเชาอสังหาริมทรัพยตามหลักเกณฑท่ีกํ าหนดไวในหมวดนี้ใหประธาน
กรรมการบริหารพิจารณาดํ าเนินการไดตามความเหมาะสมและจ ําเปน  สํ าหรับการเชาสังหาริมทรัพยใหนํ าขอกํ าหนดเกี่ยว
กับการซ้ือมาใชโดยอนุโลม

ในกรณีทีมี่ความจ ําเปนตองจายเงินคาเชาลวงหนาในการเชาอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยใหกระทํ าไดไม
เกินสามป  ตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี

(1)  การเชาจากสวนราชการ  องคการของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  สภาตํ าบลหรือหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน  จายไดไมเกินรอยละหาสิบของคาเชาท้ังสัญญา

(2)  การเชาจากเอกชนจายไดไมเกินรอยละย่ีสิบของคาเชาท้ังสัญญา
การเชาหรือการจายคาเชานอกเหนือจากท่ีกํ าหนดไวในวรรคสอง  ใหนายอํ าเภอเปนผูพิจารณาอนุมัติ

การเชาอสังหาริมทรัพย
ขอ  51  การเชาอสังหาริมทรัพย  ใหกระท ําไดในกรณีดังตอไปนี้

(1)  เชาท่ีดินเพ่ือใชประโยชนในราชการขององคการบริหารสวนตํ าบล
(2)  เชาสถานที่เพื่อใชเปนที่ทํ าการในกรณีท่ีไมมีสถานท่ีขององคการบริหารสวนตํ าบลหรือมีแตไมเพียง

พอ
(3)  เชาสถานที่เพื่อใชเปนที่เก็บพัสดุขององคการบริหารสวนต ําบล  ในกรณีท่ีไมมีสถานท่ีเก็บเพียงพอ

การเชาใหด ําเนินการโดยวิธีตกลงราคา
ขอ  52  กอนด ําเนินการเชา  ใหเจาหนาที่พัสดุท ํารายงานเสนอประธานกรรมการบริหารตามรายการดังตอไปน้ี

(1)  เหตผุลและความจ ําเปนที่จะตองเชา
(2)  ราคาคาเชาที่ผูใหเชาเสนอ
(3)  รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยที่จะเชา  เชน  สภาพของสถานที ่ บริเวณท่ีตองการใชพรอมท้ังภาพ

ถาย  และราคาคาเชาคร้ังหลังสุด  เปนตน
(4)  อัตราคาเชาของอสังหาริมทรัพย  ซ่ึงมีขนาดและสภาพใกลเคียงกับท่ีจะเชา

ขอ  53  อสังหาริมทรัพยซ่ึงมีอัตราคาเชารวมท้ังคาบริการอ่ืนเก่ียวกับการเชาตามท่ีกํ าหนดไวในสัญญาไมเกินเดือน
ละ  20,000  บาท ใหประธานกรรมการบริหารเปนผูพิจารณาอนุมัติ  ถาเกินเดือนละ  20,000  บาท  ใหคณะกรรมการบริหาร
เปนผูพิจารณาอนุมัติ
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สวนท่ี  4
สัญญาและหลักประกันสัญญา

ขอ  54  การลงนามในสัญญาหรือขอตกลงในการจัดหาตามระเบียบน้ี  เปนอํ านาจของประธานกรรมการบริหาร
การท ําสัญญารายใดถาจํ าเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไปจากตัวอยางสัญญาท่ีอธิบดีกํ าหนด  โดยมีสาระ

สํ าคญัตามท่ีกํ าหนดไวในตัวอยางและไมทํ าใหทางองคการบริหารสวนต ําบลเสียเปรียบก็ใหกระท ําได  เวนแตประธาน
กรรมการบริหารเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบ  หรือไมรัดกุมพอก็ใหสงรางสัญญาน้ันผานอํ าเภอและจังหวัดไปให
อัยการจังหวัดพิจารณากอน

ในกรณีทีไ่มอาจท ําสัญญาตามตัวอยางท่ีอธิบดีกํ าหนด  และจ ําเปนตองรางสัญญาข้ึนใหมตองสงรางสัญญาน้ันผาน
อํ าเภอและจังหวัดใหอัยการจังหวัดพจิารณากอน  เวนแตประธานกรรมการบริหารเห็นสมควรท ําสัญญาตามแบท่ีเคยผานการ
พิจารณาของอัยการจังหวัดหรือสํ านักงานอัยการสูงสุดมาแลว  ก็ใหกระท ําได

สํ าหรบัการเชาซึ่งผูเชาจะตองเสียเงินอื่นใดนอกจากคาเชา  หรือในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารเห็นวาจะมี
ปญหาในทางเสียเปรียบ  หรือไมรัดกุมพอ ใหสงรางสัญญาใหอัยการจังหวัดหรือสํ านักงานอัยการสูงสุด  แลวแตกรณีตรวจ
พิจารณากอน

ขอ  55  การจัดหาในกรณีดังตอไปนี้จะท ําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได  โดยใหอยูในดุลยพินิจของประธาน
กรรมการบริหาร

(1)  การซ้ือหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา
(2)  การจัดหาท่ีคูสัญญาสามารถสงมอบพัสดุไดครบถวนภายในหาวันทํ าการของทางราชการนับตัง้แต

วันถัดจากวันท ําขอตกลงเปนหนังสือ
(3)  การซ้ือหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ  และการจัดหาจากสวนราชการ
(4)  การซ้ือโดยวิธีพิเศษตามขอ  17 (1) (2)  และ (3)
(5)  การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ  18 (1) (2) และ (3)
(6)  การเชา  ซึ่งผูเชาไมตองเสียเงินอื่นใดนอกจากคาเชา

ในกรณีการจัดหาซ่ึงมีราคาไมเกิน  5,000  บาท  หรือในกรณีการซ้ือหรือการจางซ่ึงใชวิธีดํ าเนินการตามขอ  25
วรรคสอง  จะไมท ําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได

ขอ  56  การท ําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือกํ าหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัว  ระหวางรอยละ  0.01 -
0.20  ของราคาพัสดุท่ียังไมไดรับมอบ  เวนแตการจางซ่ึงตองการผลสํ าเร็จของงานทั้งหมดพรอมกันใหกํ าหนดคาปรับเปน
รายวันเปนจํ านวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ  0.01 - 0.10  ของราคางานจางน้ัน  แตจะตองไมตํ ่ากวาวันละ  100  บาท

การกํ าหนดคาปรับตามวรรคหนึ่งในอัตราหรือเปนจํ านวนเงินเทาใดใหอยูในดุลพินิจของประธานกรรมการบริหาร
โดยค ํานงึถึงราคาและลักษณะของพัสดุซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการท่ีคูสัญญาของทางองคการบริหารสวนตํ าบลจะหลีกเล่ียง
ไมปฏิบัติตามสัญญา

ในกรณกีารจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเปนชุด  ถาขาดสวนประกอบสวนหนึง่สวนใดไปแลวจะไมสามารถใชการ
ไดโดยสมบูรณ  แมคูสัญญาจะสงมอบส่ิงของภายในกํ าหนดตามสัญญา  แตยังขาดสวนประกอบบางสวน  ตอมาไดสงมอบ
สวนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกํ าหนดสัญญาใหถือวาไมไดสงมอบสิ่งของนั้นเลยใหปรับเต็มราคาของทั้งชุด

ในกรณกีารจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งคาติดตั้งหรือทดลองดวย  ถาติดต้ังหรือทดลองเกินกวากํ าหนดตามสัญญา
เปนจ ํานวนวันเทาใด  ใหปรับเปนรายวันในอัตราที่กํ าหนดของราคาทัง้หมด
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เม่ือครบกํ าหนดสงมอบพัสดตุามสัญญาหรือขอตกลง  ใหประธานกรรมการบริหารรีบแจงการเรียกคาปรับตาม
สัญญาหรือขอตกลงจากคูสัญญา  และเม่ือคูสัญญาไดสงมอบพัสดุ  ใหองคการบริหารสวนต ําบลบอกสงวนสิทธิการเรียกคา
ปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นดวย

ขอ  57  ใหประธานกรรมการบริหารสงสํ าเนาหรือขอตกลงเปนหนังสือ  ซึ่งมีมูลคาตั้งแตลานบาทขึ้นไปใหส ํานัก
งานตรวจเงินแผนดินหรือสํ านักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคแลวแตกรณี  และสรรพากรจังหวัด  ภายใน  30  วัน  นับแตวัน
ทํ าสัญญาหรือขอตกลง

ขอ  58  สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือที่ไดลงนามแลว  จะแกไขเปลี่ยนแปลงมิได  เวนแตการแกไขนั้นจะเปน
ความจ ําเปนเพ่ือประโยชนแกองคการบริหารสวนตํ าบล  หรือไมทํ าใหองคการบริหารสวนตํ าบลตองเสียประโยชนให
ประธานกรรมการบริหารดํ าเนินการโดยผานความเห็นชอบของผูส่ังซ้ือหรือส่ังจางกอน

ถางบประมาณด ําเนินการตั้งจายจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลทั้งหมดหรือบางสวนใหองคการบริหารสวนต ําบลราย
งานเหตผุลความจ ําเปนของการแกไขเปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่งเสนอผานการพิจารณาของอ ําเภอและจังหวัด  เพ่ือขอท ํา
ความตกลงกับหนวยงานของรัฐท่ีจัดสรรให  เวนแตจะมีหลักเกณฑของเงินอุดหนุนนั้น ๆ กํ าหนดไวเปนอยางอื่น

หรือถางบประมาณด ําเนินการตั้งจายจากเงินชวยเหลือ  ใหปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  เวนแตจะมีหลักเกณฑของแหลง
เงินนั้น ๆ กํ าหนดไวเปนอยางอื่น

การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงตามวรรคหนึ่ง  หากมีความจํ าเปนตองเพิ่มหรือลดวงเงินหรือเพิ่มหรือ
ลดระยะเวลาสงมอบของหรือระยะเวลาในการท ํางาน  ใหตกลงพรอมกันไป  และเมื่อไดแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตก
ลงดังกลาวแลวใหปฏิบัติตามขอ  57  ดวย

สํ าหรบัการจดัหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงหรืองานเทคนิคเฉพาะอยาง  จะตองไดรับการรับรองจากวิศวกร
สถาปนิกและวิศวกรผูชํ านาญการ  หรือผูทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงรับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะแบบและรายการ
ของงานกอสราง  หรืองานเทคนิคเฉพาะอยางนั้นแลวแตกรณีดวย

การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงขางตน  ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององคการบริหารสวนตํ าบล

ขอ  59  ใหประธานกรรมการบริหารพิจารณาใชสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ  ในกรณีที่มีเหตุอัน
เช่ือไดวา  ผูรับจางไมสามารถทํ างานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกํ าหนด  ทั้งนี้โดยผานความเห็นชอบของผูสั่งซื้อหรือผู
ส่ังจางกอน

การตกลงกับคูสัญญาท่ีจะบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง  ใหประธานกรรมการบริหารพิจารณาไดเฉพาะกรณีท่ีเปน
ประโยชนแกองคการบริหารสวนตํ าบลโดยตรง  หรือเพ่ือแกไขขอเสียเปรียบขององคการบริหารสนตํ าบลในการทีจ่ะปฏิบัติ
ตามสัญญาหรือขอตกลงนั้นตอไป  ทั้งนี้โดยผานความเห็นชอบของผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจางกอน

ขอ  60  ในกรณีท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได  และจะตองมีการปรับตามสัญญาหรือขอ
ตกลงนัน้  หากจ ํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาพัสดุหรือคาจาง  ใหประธานกรรมการบริหารดํ าเนินการ
บอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง  โดยผานความเห็นชอบของผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจางกอน

กรณีจ ํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาพัสดุหรือคาจาง  และคูสัญญายินยอมเสียคาปรับใหแกองค
การบริหารสวนต ําบลโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  ใหประธานกรรมการบริหารพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทา
ทีจ่ ําเปน  โดยผานความเห็นชอบของผูสั่งซื้อหรือสั่งจางกอน
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ขอ  61  การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา  หรือการขยายเวลาทํ าการตามสัญญาหรือขอตกลงใหอยูในอํ านาจ
ของประธานกรรมการบริหารท่ีจะพิจารณา  โดยผานความเห็นชอบของผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจางกอนตามจ ํานวนวันที่มีเหตุเกิด
ขึน้จริงเฉพาะกรณีดังตอไปนี้

(1)  เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองขององคการบริหารสวนตํ าบล
(2)  เหตุสุดวิสัย
(3)  เหตุเกิดจากพฤติการณอันหน่ึงอันใดท่ีคูสัญญาไมตองรับผิดชอบตามกฎหมาย

ใหองคการบริหารสวนต ําบลระบุไวในสัญญากํ าหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุดังกลาวใหองคการบริหารสวนต ําบล
ทราบภายในสิบหาวัน  นับแตเหตุนั้นไดสิ้นสุดลง  หากมิไดแจงภายในเวลาท่ีกํ าหนด  คูสัญญาจะยกมากลาวอางเพ่ือขอลด
หรืองดคาปรับ  หรือขยายเวลาในภายหลังมิได  เวนแตกรณีตาม (1)  ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจง  หรือองคการบริหารสวนตํ าบล
ทราบดีอยูแลวต้ังแตตน

หลักประกัน
ขอ  62  หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา  ใหใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

(1)  เงินสด
(2)  เช็คทีธ่นาคารเซ็นส่ังจาย  ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ใชเช็คนั้น  ชํ าระตอเจาหนาที่  หรือกอนวันน้ันไมเกิน

3  วันทํ าการ
(3)  หนงัสือคํ ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางที่อธิบดีก ําหนด
(4)  พันธบัตรรัฐบาลไทย

สํ าหรับหลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญาจางท่ีมีวงเงินคางานกอสรางไมเกินสิบลานบาทใหใชหลักประกัน
ไดอีกหนึง่ประเภท  คือหนังสือคํ ้าประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและ
ประกอบธุรกิจคํ ้าประกัน  ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทย
แจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว  ใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ํ าประกันของธนาคารทีอ่ธิบดกํี าหนดโดยอนุโลม

ขอ  63  หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาในขอ  62  ใหก ําหนดมูลคาเปนจ ํานวนเตม็  ในอัตรารอยละหา
ของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้น  แลวแตกรณี

ในการทํ าสัญญาจัดหาพัสดุท่ีมีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกินหน่ึงป  และพัสดุน้ันไมตองมีการประกันเพ่ือความ
ชํ ารุดบกพรอง  เชน  พัสดุใชส้ินเปลือง  ใหก ําหนดหลักประกันในอัตรารอยละหาของราคาพัสดุที่สงมอบในแตละปของ
สัญญา  โดยใหถือวาหลักประกันนี้เปนการคํ้ าประกันตลอดอายุสัญญา  และหากในปตอไปราคาพัสดุทีส่งมอบแตกตางไป
จากราคาในรอบปกอน  ใหปรับปรุงหลักประกันตามอัตราสวนเปลี่ยนแปลงไปนั้นกอนครบรอบป  ในกรณีทีห่ลักประกัน
ตองปรับปรุงในทางที่เพิ่มขึ้นและคูสัญญาไมน ําหลักประกันมาเพิ่มใหครบจ ํานวนภายในสิบหาวันกอนการสงมอบพัสดุงวด
สุดทายของปน้ัน  ใหองคการบริหารสวนต ําบลหักจากเงินคาพัสดุงวดสุดทายของปนั้นที่องคการบริหารสวนต ําบลจะตอง
จายใหเปนหลักประกันในสวนที่เพิ่มขึ้น

การกํ าหนดหลักประกันตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  จะตองระบุไวเปนเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือเอกสาร
ประกวดราคาและหรือสัญญาดวย

ในกรณีท่ีผูเสนอราคาหรือคูสัญญาวางหลักประกันท่ีมีมูลคาสูงกวาท่ีกํ าหนดไวในระเบียบเอกสารสอบราคาหรือ
เอกสารประกวดราคา  หรือสัญญา  ใหอนุโลมรับได
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ขอ  64  ในกรณีท่ีสวนราชการ  หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หรือรัฐวิสาหกิจเปนผูเสนอรคาหรือเปนคู
สัญญาไมตองวางหลักประกัน

ขอ  65  ใหองคการบริหารสวนต ําบลคืนหลักประกันใหแกผูเสนอราคา  คูสัญญาหรือผูคํ ้าประกันตามหลักเกณฑ
ดังนี้

(1)  หลักประกันซองใหคืนใหแกผูเสนอราคาหรือผูคํ ้าประกันภายในสิบหาวัน  นับแตวันที่ไดพิจารณา
ในเบือ้งตนเรียบรอยแลว  เวนแตผูเสนอราคาท่ีคัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคาต่ํ าสุดไมเกินสามราย  ใหคืนไดตอเมื่อไดทํ าสัญญา
หรือขอตกลง  หรือผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว

(2)  หลักประกันสัญญาใหคืนใหแกคูสัญญาหรือผูคํ ้าประกันโดยเร็ว  และอยางชาตองไมเกินสิบหาวัน
นับแตวันท่ีคูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว

การจัดหาทีไ่มตองมีการประกันเพ่ือความชํ ารุดบกพรอง  ใหคืนหลักประกัน  ใหแกคูสัญญาหรือผูคํ ้าประกันตาม
อัตราสวนของพัสดุ  ซ่ึงองคการบริหารสวนตํ าบลไดรับมอบไวแลว  แตทั้งนี้จะตองระบุไวเปนเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
หรือเอกสารประกวดราคา  และในสัญญาดวย

การคนืหลักประกันที่เปนหนังสือคํ ้าประกันของธนาคาร  หรือหนังสือคํ้ าประกันของบริษัทเงินทุนในกรณีที่ผู
เสนอราคาหรือคูสัญญาไมมารับภายในกํ าหนดเวลาขางตน  ใหรีบสงตนฉบับหนังสือคํ ้าประกันใหแกผูเสนอราคาหรือคู
สัญญา  โดยทางไปรษณียลงทะเบียนโดยเร็ว  พรอมกับแจงใหธนาคารหรือบริษัทเงินทุนคํ้ าประกันทราบดวย

สวนท่ี  5
การลงโทษผูท้ิงงาน

ขอ  66  ใหประธานกรรมการบริหารรายงานผานอํ าเภอและจังหวัด  เพ่ือเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาผูที่
ไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไปทํ าสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาท่ีองคการบริหารสวนตํ าบลกํ าหนด  หรือคูสัญญาของ
องคการบริหารสวนต ําบลไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงน้ัน  โดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนผูทิ้งงาน  เมื่อปลัดกระทรวง
มหาดไทยส่ังผูนั้นเปนผูทิ้งงานแลว  ใหรีบสงชื่อผูนั้นไปยังปลัดส ํานักนายกรัฐมนตรีเพ่ือแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ
ทราบ

เม่ือสํ านกันายกรัฐมนตรีแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบวาผูนั้นเปนผูทิ้งงาน  ใหอธิบดีแจงเวียนองคการ
บริหารสวนต ําบลตาง ๆ ทราบ  พรอมทั้งแจงผูทิ้งงานรายนั้นทางไปรษณียลงทะเบียน

หามองคการบริหารสวนตํ าบลกอนิติสัมพันธกับผูท้ิงงานน้ัน  นับแตไดรับการแจงเวียน  เวนแตปลัดกระทรวง
มหาดไทยจะส่ังเพิกถอนการเปนผูทิ้งงาน  และการสั่งเพิกถอนการเปนผูทิ้งงานใหปฏิบัติตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม

ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเช่ือไดวา  มีการกระทํ าโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเขาเสนอราคากับองคการ
บริหารสวนต ําบล  ใหพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาที่มีการกระท ําดังกลาวเสมือนเปนผูทิ้งงาน  และด ําเนินการตามขั้นตอนใน
วรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  โดยอนุโลม
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หมวด  2
การควบคุมและการจํ าหนายพัสดุ

สวนท่ี  1
การยืม

ขอ  67  การใหยืมหรือนํ าพัสดุไปใชในกิจการซ่ึงมิใชเพ่ือประโยชนขององคการบริหารสวนตํ าบลหรือประโยชน
ของทางราชการจะกระท ํามิได

ขอ  68  การยืมพัสดุ  ใหผูยืมท ําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร  แสดงเหตุผลและกํ าหนดวันสงคืน  โดยให
ประธานกรรมการบริหารเปนผูพิจารณาอนุมัติ

ขอ  69  ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูปจะตองน ําพัสดุน้ันมาสงคืนใหในสภาพท่ีใชการไดเรียบรอย  หากเกิดชํ ารุดเสีย
หาย  หรือใชการไมได  หรือสูญหายไป  ใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพอยางเดียวกัน  หรือชดใชเปนเงินตามราคา
ท่ีเปนอยูในขณะยืมตามหลักเกณฑท่ีอธิบดีกํ าหนด

ขอ  70  การยืมพัสดุประเภทใชส้ินเปลือง  ใหกระท ําไดเฉพาะเม่ือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน หรือสวน
ราชการผูยืมมีความจ ําเปนตองใชพัสดุนั้นเปนการรีบดวน  จะดํ าเนินการจัดหาไดไมทันการและองคการบริหารสวนตํ าบลผู
ใหยืมมีพัสดนุั้น ๆ พอที่จะใหยืมได  โดยไมเปนการเสียหายแกองคการบริหารสวนต ําบลของตน  ทั้งนี ้ โดยปกติผูยืมจะตอง
จดัหาพัสดเุปนประเภท  ชนิด  และปริมาณเชนเดียวกันสงคืนใหองคการบริหารสวนตํ าบลผูใหยืม

ขอ  71  เม่ือครบกํ าหนดยืม  ใหผูใหยืมหรือผูไดรับมอบหมายมีหนาที่ติดตามทวงพัสดุที่ใหยืมไปคืนภายใน  7  วัน
นบัแตวันครบกํ าหนด

สวนท่ี  2
การควบคุม

การเก็บรักษาพัสดุ
ขอ  72  พัสดุขององคการบริหารสวนตํ าบลไมวาจะไดมาดวยประการใด  ใหอยูในความควบคุมตามระเบียบนี้

เวนแตมีกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือค ําส่ังกระทรวงมหาดไทยกํ าหนดไวเปนอยางอื่น
ขอ  73  เมื่อเจาหนาที่พัสดุไดรับมอบแลว  ใหด ําเนินการดังตอไปนี้

(1)  ลงบญัชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสด ุ แลวแตกรณี  แยกเปนชนิดและแสดงรายการตามตัวอยางท่ี
อธิบดกํี าหนด  โดยใหมีหลักฐานการรับเขาบัญชีหรือทะเบียนไวประกอบรายการดวย

(2)  เก็บรกัษาพัสดใุหเปนระเบียบเรียบรอยปลอดภัยและใหครบถวนถูกตองตรงตามบัญชีหรือทะเบียน

การเบิก-จายพัสดุ
ขอ  74  การเบิกพัสดุจากองคการบริหารสวนตํ าบล  ใหหัวหนาหนวยงานที่ตองการใชพัสดุนั้นเปนผูเบิก  และให

ประธานกรรมการบริหารหรือผูท่ีประธานกรรมการบริหารมอบหมายเปนผูส่ังจายพัสดุ
ขอ  75  ใหเจาหนาที่พัสดุซ่ึงเปนผูจายพัสดุตรวจสอบความถูกตองของใบเบิกและเอกสารประกอบแลวลงบัญชี

หรือทะเบยีนทุกครั้งที่มีการจาย  และเก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐานดวย
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การตรวจสอบพัสดุประจํ าป
ขอ  76  กอนสิ้นเดือนกันยายนทุกป  ใหประธานกรรมการบริหารแตงตั้งเจาหนาที่องคการบริหารสวนต ําบลซ่ึงมิ

ใชเจาหนาที่พัสดุคนหนึ่งหรือหลายคนตามความจํ าเปน  เพ่ือตรวจสอบการรับจายพัสดุงวดต้ังแตวันท่ี  1  ตุลาคมปกอนจน
ถึงวันท่ี  30  กันยายนปปจจุบัน  และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยูเพียงวันสิ้นงวดนั้น

ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง  ใหเริ่มด ําเนนการตรวจสอบพัสดุในวันเปดท ําการวันแรกของเดือนตุลาคมเปนตน
ไป  วาการรับจายถูกตองหรือไม  พัสดุคงเหลือมีตัวอยูตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม  มีพัสดุใดชํ ารุด เส่ือมคุณภาพ หรือ
สูญไป เพราะเหตุใด  หรือพัสดุใดไมจ ําเปนตองใชในราชการตอไป  แลวใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอผูแตง
ตัง้ภายในสามสิบวันท ําการนับแตวันเร่ิมดํ าเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น

เม่ือประธานกรรมการบริหารไดรับรายงานจากเจาหนาที่ผูตรวจสอบแลว  ใหปดประกาศรายงานดังกลาว ณ ที่ทํ า
การองคการบริหารสวนตํ าบลโดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ  พรอมกับสงรายงานผานอํ าเภอไปยังสํ านักงานตรวจเงิน
แผนดินหรือสํ านักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคแลวแตกรณี  จํ านวน  1  ชุด

ขอ  77  เม่ือประธานกรรมการบริหารไดรับรายงานดังกลาวตามขอ  76  และปรากฏวามีพัสดุชํ ารุดเส่ือมสภาพหรือ
สูญไป  หรือไมจํ าเปนตองใชในราชการตอไป  ก็ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง  โดยใหน ําความ
ในขอ  22  และขอ  23  มาใชโดยอนุโลม

ถาผลการพิจารณาปรากฏวาจะตองหาตัวผูรับผิดดวย  ใหประธานกรรมการบริหารดํ าเนินการตามหลักเกณฑของ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเร่ืองความรับผิดทางแพงตอไป

สวนท่ี  3
การจํ าหนาย

ขอ  78  หลังจากการตรวจสอบแลว  พัสดุใดหมดความจ ําเปนหรือหากใชในราชการตอไป  จะสิ้นเปลืองคาใชจาย
มาก  ใหเจาหนาท่ีพัสดุเสนอรายงานตอประธานกรรมการบริหาร  เพ่ือพิจารณาส่ังใหดํ าเนินการตามวิธีการอยางหน่ึงอยางใด
ดงัตอไปนี้

(1)  ขาย  ใหด ําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดกอน  แตถาขายโดยวิธีทอดตลาดแลวไมไดผลดี  ใหน ําวิธีท่ี
กํ าหนดเก่ียวกับการซ้ือมาใชโดยอนุโลม  เวนแตการขายพัสดุคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาซ้ือหรือไดมารวมกันไมเกิน 100,000  บาท
จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไมตองขายทอดตลาดกอนก็ได

การขายใหแกสวนราชการ  องคการบริหารสวนตํ าบลอ่ืน  หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หนวย
งานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือองคการสถานสาธารณกุศล  ตาม
มาตรา  47 (7)  แหงประมวลรัษฎากร  ใหขายโดยวิธีตกลงราคา

(2)  โอน  ใหโอนแกสวนราชการ องคการบริหารสวนตํ าบลอ่ืน หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน
หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือองคการสถานสาธารณกุศล
ตามมาตรา  47 (7) แหงประมวลรัษฎากร  ท้ังน้ีใหมีหลักฐานการสงมอบไวตอกันดวย

การด ําเนินการตามวรรคหนึ่ง  โดยปกติใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีประธานกรรมการบริหารส่ังการ
ขอ  79  เงินที่ไดจากการจ ําหนายพัสดุ  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ

องคการบริหารสวนตํ าบล  หรือขอตกลงในสวนท่ีใชเงินกูหรือเงินชวยเหลือแลวแตกรณี
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การจํ าหนายเปนสูญ
ขอ  80  ในกรณีท่ีพัสดุสูญไปโดยไมปรากฏตัวผูรับผิด  หรือมีตัวผูรับผิดแตไมสามารถชดใชตามหลักเกณฑเร่ือง

ความรบัผิดทางแพง  หรือมีตัวพัสดุอยูแตไมสามารถดํ าเนินการตามขอ  78  ใหประธานกรรมการบริหารเปนผุพิจารณา
อนุมัติจ ําหนายพัสดุเปนสูญ

การลงจายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
ขอ  81  เมื่อไดด ําเนินการตามขอ  78  หรือขอ  80  แลว  ใหเจาหนาที่พัสดุลงจายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือ

ทะเบยีนทนัท ี พรอมกับสงสํ าเนาบัญชีหรือทะเบียนนั้นผานอํ าเภอไปยังสํ านักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค  จํ านวน 1 ชุด
สํ าหรับพัสดุซ่ึงตองจดทะเบียนตามกฎหมาย  ใหแจงนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายก ําหนดดวย
ขอ  82  ในกรณีท่ีพัสดุขององคการบริหารสวนตํ าบลเกิดการชํ ารุด  เส่ือมคุณภาพ  หรือสูญไป  หรือไมจํ าเปนตอง

ใชในราชการตอไป  กอนมีการตรวจสอบพัสดุประจํ าปตามขอ  76  และไดด ําเนินการตามหลักเกณฑเร่ืองความรับผิดทาง
แพง  หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม  แลวแตกรณี  เสร็จสิ้นแลวใหดํ าเนินการจ ําหนายตามขอ  78  จํ าหนายเปนสูญตามขอ  80
และลงจายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียนทรัพยสินตามขอ  81  โดยอนุโลม

บทเฉพาะกาล

ขอ  83  การพัสดุใดที่อยูระหวางด ําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบฉบับนี้ใชบังคับ  ใหด ําเนินการตอ
ไปตามระเบยีบหรือค ําสั่งที่ใชบังคับอยูเดิมจนกวาจะด ําเนินการตามระเบียบนี้ได

ประกาศ  ณ  วันที ่ 2  มีนาคม  พ.ศ.  2538

พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน
              (สนั่น  ขจรประศาสน)
     รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที ่๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
------------ 

 
  โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ 
ขององคการบริหารสวนตําบลใหเหมาะสม 
  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ 
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว 
ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ 
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓" 
  ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
  ขอ ๓  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ๘ ทวิ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 
  "ขอ ๘ ทวิ  ในกรณีที่มีผูแทนชุมชน หรือประชาคมรวมเปนคณะกรรมการ 
ตามขอ ๒๒ ผูหน่ึงผูใดกระทําใหองคการบริหารสวนตําบลเสียหายโดยจงใจ โดยประมาท 
เลินเลอ โดยมีเจตนาทุจริต โดยปราศจากอํานาจ ผูนั้นจะตองรับผิดตามกฎหมาย" 
  ขอ ๔  ใหยกเลิกความในวรรคหน่ึงของขอ ๒๒ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘  
และใหใชขอความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๒๒  คณะกรรมการตามขอ ๒๑ แตละคณะใหประกอบดวยประธาน 
กรรมการหนึ่งคนและกรรมการอยางนอยสองคน โดยใหแตงตั้งจากกรรมการบริหารพนักงาน 
สวนตําบล ขาราชการ หรือขาราชการสวนทองถิ่นอื่น ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัต ิ
หนาท่ีได ใหประธานกรรมการบริหารแตงตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งดังกลาวขางตนทําหนาท่ี 
ประธานกรรมการแทน สําหรับการซื้อการจางโดยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และวิธีพิเศษ ให 
ประธานกรรมการบริหารแตงตั้งผูแทนชุมชนหรือประชาคม ที่มีความรูหรือมีประสบการณ 
เกี่ยวกับงานที่จะซื้อหรือจางครั้งนั้น และมิไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตาม 
ขอเสนอของชุมชนหรือประชาคมในเขตพื้นที่ดําเนินการ เขารวมเปนคณะกรรมการดวยอยาง 
นอยคณะละสองคน" 
  ขอ ๕  การพัสดุใดที่อยูในระหวางดําเนินการยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบนี ้
ใชบังคับใหดําเนินการตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

     ประกาศ ณ วันที ่๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
                        ชําน ิ ศักดิเศรษฐ 
         รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ รักษาราชการแทน 
            รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
[รก.๒๕๔๓/พ๒๓ง/๒๔/๑๕ มีนาคม ๒๕๔๓] 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที ่๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
----------- 

 
  โดยท่ีเห็นสมควรแกไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของ 
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ใหเหมาสมย่ิงข้ึน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภา 
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึงออก 
ระเบียบไว ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของ 
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔" 
  ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคังตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
  ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๔ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุ 
ขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้" 
  ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๘ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุ 
ขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๘ ผูมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการตามระเบียบนี้ หรือผูหนึ่งผูใดกระทําการโดย 
จงใจ หรือประมาณเลินเลอ ไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริต หรอื
กระทํา 
การโดยปราศจากอํานาจ หรือนอกเหนืออํานาจหนาท่ี รวมท้ังพฤติกรรมท่ีสอใหมีการสมยอมกัน
ใน 
การเสนอราคา ถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการหรือตามกฎหมาย 
เฉพาะของสวนราชการนั้น ภายในหลักเกณฑ ดังน้ี 
  (๑) ถาการกระทําโดยประมาทเลินเลอเปนเหตุใหทางราชการเสียหายไมรายแรง  
ใหลงโทษอยางตํ่าตัดเงินเดือน หรือคาจาง 
  (๒) ถาการกระทําไมเปนเหตุใหทางราชการเสียหาย ใหลงโทษภาคทัณฑหรือวา 
กลาวตักเตือน โดยทําคําส่ังเปนลายลักษณอักษร 
  การลงโทษทางวินัยตาม (๑) หรอื (๒) ไมเปนเหตุใหผูกระทําหลุดพนจากความ 
ผิดของขาราชการในทางแพง หรือความรับผิดทางอาญา 
  ในกรณีเปนการกระทําของผูบริหารทองถิ่น ใหถือวาเปนการกระทําผิด ตาม 
กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล" 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๑๓ ขอ ๑๔ ขอ ๑๕ ขอ ๑๖ ขอ ๑๗ และขอ ๑๘  
แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และ 
ใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๑๓ การซื้อหรือการจาง โดยวิธีตกลงราคา ไดแก การซื้อหรือการจาง 
คร้ังหน่ึง ซ่ึงมีราคาไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ขอ ๑๔ การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่ง  
ซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ขอ ๑๕ การซื้อหรือการจาง โดยวิธีประกวดราคา ไดแก การซื้อหรือการจาง 
คร้ังหน่ึง ซึ่งมีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป 
  ขอ ๑๖ การซื้อหรือการจางตามขอ ๑๓ และขอ ๑๔ ถาผูซ้ือหรือผูส่ังจางเห็น 
สมควรจะส่ังใหกระทําโดยวิธีท่ีกําหนดไวสําหรับวงเงินท่ีสูงกวาก็ได 
  การแบงซื้อหรือแบงจางโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจางในครั้งเดียวกันเพื่อให 
วงเงินตํ่ากวาท่ีกําหนดโดยวิธีหน่ึงวิธีใด เพื่อใหอํานาจส่ังซื้อส่ังจางเปล่ียนไปจะกระทํามิได 
  เวนแตการแบงซื้อหรือแบงจางวัสดุที่งายตอการเนาเสีย หรือโดยสภาพไมอาจ 
ดําเนินการซื้อหรือจางในครั้งเดียวกันทั้งจํานวนเงิน โดยอนุโลมใหแบงซ้ือหรือแบงจางไดตามท่ี
เห็น 
สมควร 
  การซื้อหรือการจางซึ่งดําเนินการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือ ผูส่ังซ้ือหรือผูส่ัง 
จางจะสั่งใหกระทําตามวงเงินที่สัญญาเงินกูหรือสัญญาเงินชวยเหลือกําหนดก็ได 
  ขอ ๑๗ การซื้อโยวิธีพิเศษ ไดแก การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี ้
             (๑) เปนพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยสวนราชการ หนวยงานตาม 
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะ 
เปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือหนวยงานของตาง 
ประเทศ 
             (๒) เปนพัสดุท่ีตองซ้ือเรงดวน หากลาชาจะเสียหายแกองคการบริหาร 
สวนตําบล 
             (๓) เปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ หรือดําเนินการ 
โดยผานองคการระหวางประเทศ 
             (๔) เปนพัสดุท่ีโดยลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํากัดทางเทคนิคท่ี 
จําเปนตองระบุยี่หอเปนการเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึงอะไหลของรถประจําตําแหนง 
             (๕) เปนพัสดุที่ดินหรือสิ่งกอสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง 
             (๖) เปนพัสดุที่ไดดําเนินการซื้อ โดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี" 
  "ขอ ๑๘ การจางโดยวิธีพิเศษ ไดแก การจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

บาท ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี ้
             (๑) เปนการท่ีตองจางชางผูมีฝมือโดยเฉพาะหรือผูมีความชํานาญเปน 
พิเศษ 
             (๒) เปนงานจางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํารุด
เสีย 
หายเสียกอนจึงจะประมาณคาซอมได เชน งานจางซอมเครื่องจักร เคร่ืองมือกล เคร่ืองยนต 
เครื่อง 
ไฟฟา หรือเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส เปนตน 
             (๓) เปนงานที่ตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกองค 
การบริหารสวนตําบล 
             (๔) เปนงานที่ไดดําเนินการจางโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลด"ี 
  ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอ ๒๖ และขอ ๒๗ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา 
ดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๒๖ ใหประธานกรรมการบริหารประกาศสอบราคา และใหเจาหนาท่ีพัสดุ 
จัดทําเอกสารสอบราคา โดยอยางนอยใหแสดงรายการตามตัวอยางท่ีอธิบดีกําหนด หรอืตามแบบ 
ท่ีผานการตรวจพิจารณาของอัยการจังหวัดแลว 
  การจัดทําเอกสารสอบราคารายใดจําเปนตองมีขอความหรือรายการ แตกตาง 
จากที่อธิบดีกําหนดหรือแบบที่ผานการตรวจพิจารณาของอัยการจังหวัด โดยมีสาระสําคัญตามท่ี 
กําหนดไวในตัวอยางหรือแบบดังกลาว และไมทําใหทางราชการเสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแต 
ประธานกรรมการบริหาร เห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสงเอกสารสอบ 
ราคาไปใหอัยการจังหวัดตรวจพิจารณากอน 
  การเผยแพรเอกสารสอบราคาใหจัดทําเปนประกาศ และมีสาระสําคัญดังนี้ 
  (๑) รายการพัสดุที่ตองการซื้อ หรืองานที่ตองการจาง 
  (๒) คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาสอบราคา 
  (๓) กําหนดวัน เวลารับซอง เวลาปดการรับซอง และเวลาเปดซองสอบราคา ณ  
ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ 
  (๔) สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารสอบราคา และราคา 
ของเอกสาร 
  ขอ ๒๗ การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ใหดําเนินการดังนี้ 
             (๑) กอนวันเปดซองสอบราคาไมนอยกวาสิบวันทําการ ใหเจาหนาท่ี 
พัสดุสงประกาศเผยแพรการสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางาน 
นั้นโดยตรง หรือโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ดวนพิเศษใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได แตท้ัง
นี ้
ไมนอยกวาหาราย กับใหปดประกาศเผยแพรการสอบราคาไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการ 
บริหารสวนตําบล และศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

อําเภอแลวแจงใหนายอําเภอทราบ 
             (๒) ในการยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาจะตองผนึกซองจาหนาถึง 
ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคาการซื้อหรือการจางครั้งนั้น โดยยื่นตอเจาหนาที่รับซอง 
ตามวัน เวลา ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับ 
อําเภอในวันเดียวกัน 
             (๓) ใหเจาหนาที่ลงรับโดยไมเปดซองพรอมระบุวันและเวลาที่รับซองไว 
ดวย และใหออกใบรับใหแกผูยื่นซอง และสงมอบตอหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุทันที 
             (๔) ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม
เปด 
ซองและเมื่อถึงกําหนดเวลาเปดซองสอบราคาแลว ใหสงมอบซองเสนอราคาพรอมท้ังรายงานผล 
การรับซองตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
  การใหหรือขายเอกสารสอบราคาในการสอบราคา ซ่ึงรวมท้ังคุณลักษณะเฉพาะ 
หรือรายละเอียดใหถือปฏิบัติตามการใหหรือขายเอกสารของวิธีการประกวดราคาโดยอนุโลม แต
ท้ัง 
นี้ใหเริ่มดําเนินการใหหรือขายเอกสารสอบราคาตั้งแตวันถัดจากวันประกาศสอบราคาจนถึงวัน
กอน 
วันเปดซองสอบราคา" 
  ขอ ๗ ใหยกเลิกความในขอ ๓๐ และขอ ๓๑ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา 
ดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๓๐ ใหประธานกรรมการบริหารประกาศประกวดราคา และใหเจาหนาที่ 
พัสดุจัดทําเอกสารประกวดราคาตามตัวอยางที่อธิบดีกําหนด หรือตามแบบที่ผานการตรวจ 
พิจารณาของอัยการจังหวัดแลว 
  การจัดทําเอกสารสอบราคารายใดจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตาง 
จากที่อธิบดีกําหนด หรือแบบท่ีผานการตรวจพิจารณาของอัยการจังหวัด โดยมีสาระสําคัญตามท่ี 
กําหนดไวในตัวอยางหรือแบบดังกลาว และไมทําใหองคการบริหารสวนตําบลเสียเปรียบก็ให 
กระทําได เวนแตประธานกรรมการบริหาร เห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ก็
ให 
สงรางเอกสารประกวดราคาไปใหอัยการจังหวัดตรวจพิจารณากอน 
  การเผยแพรเอกสารประกวดราคาใหจัดทําเปนประกาศ และมีสาระสําคัญดังนี้ 
  (๑) รายการพัสดุที่ตองการซื้อ หรืองานที่ตองการจาง 
  (๒) คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาสอบราคา 
  (๓) กําหนดวัน เวลารับซอง เวลาปดการรับซอง และเวลาเปดซองประกวดราคา  
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ 
  (๔) สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคา และ 
ราคาของเอกสาร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ ๓๑ การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ใหเจาหนาที่พัสดุปดประกาศ 
ประกวดราคาโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล สงใหนายอําเภอทราบปด
ประกาศ 
เผยแพรการประกวดราคา ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวน 
ตําบลระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอและที่ศาลากลางจังหวัดนั้น และสงไปประกาศทางสถานีวิทยุ 
กระจายเสียงในทองถ่ินของจังหวัดน้ัน กรมประชาสัมพันธ องคการส่ือสารมวลชนแหงประเทศ
ไทย  
ศูนยรวมขาวประกวดราคา และสํานักงานตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิ
ภาค  
แลวแตกรณี และหากเห็นควรสงประกาศไปยังผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรง หรอืจะ 
โฆษณาโดยวิธีอ่ืนอีกดวยก็ได 
  การสงประกาศประกวดราคาใหศูนยรวมขาวประกวดราคา และสํานักงานตรวจ 
เงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค ที่วาการอําเภอ และศาลากลางจังหวัดใหสง 
เอกสารประกวดราคาไปพรอมกัน 
  การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ตองกระทํากอนวันรับซองประกวด 
ราคาไมนอยกวายี่สิบวันทําการ" 
  ขอ ๘ ใหยกเลิกความในขอ ๔๔ และขอ ๔๕ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๔๔ การส่ังซ้ือหรือส่ังจายคร้ังหน่ึง นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษจาก 
เงินอุดหนุน เงินกูภายในประเทศ หรือเงินชวยเหลือ หรือเงินกูท้ังหมดหรือบางสวนใหเปนอํานาจ 
ของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงินดังตอไปน้ี 
             (๑) ประธานกรรมการบริหาร ไมเกิน ๕๐ ลานบาท 
             (๒) คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล เกิน ๕๐ ลานบาท  
แตไมเกิน ๑๐๐ ลานบาท 
             (๓) นายอําเภอ เกิน ๑๐๐ ลานบาท แตไมเกิน ๒๐๐ ลานบาท 
             (๔) ผูวาราชการจังหวัด เกิน ๒๐๐ ลานบาท ขึ้นไป 
  ขอ ๔๕ การส่ังซ้ือหรือส่ังจายโดยวิธีพิเศษคร้ังหน่ึง จากเงินอดุหนหุน เงินกู 
ภายในประเทศหรือเงินชวยเหลือ หรือเงินกูท้ังหมดหรือบางสวน ใหเปนอํานาจของผูดํารง
ตําแหนง  
และภายในวงเงิน ดังตอไปนี ้
             (๑) ประธานกรรมการบริหาร ไมเกิน ๕ ลานบาท 
             (๒) คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล เกิน ๕ ลานบาท 
แต 
ไมเกิน ๑๐ ลานบาท 
             (๓) นายอําเภอ เกิน ๑๐ ลานบาท แตไมเกิน ๒๐ ลานบาท 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

             (๔) ผูวาราชการจังหวัด เกิน ๒๐ ลานบาท ขึ้นไป" 
  ขอ ๙ ใหยกเลิกความในขอ ๕๗ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ 
พัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๕๗ ใหประธานกรรมการบริหารสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ  
ซ่ึงมีมูลคาต้ังแตหน่ึงลานบาทข้ึนไป ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผน
ดิน 
ภูมิภาค แลวแตกรณี และสรรพากรจังหวัดภายในสามสิบวัน นับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลงเปน 
หนังสือ 
  ใหองคการบริหารสวนตําบล ปดประกาศสําเนาสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ  
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ภายใน 
หาวันนับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ" 
  ขอ ๑๐ ใหเพ่ิมความตอไปน้ีเปนหมวด ๓ คณะกรรมการ และศูนยรวมขอมูล 
การซื้อการจาง ขอ ๘๒/๑ ขอ ๘๒/๒ และขอ ๘๒/๓ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ 
พัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 
           หมวด ๓ 
          คณะกรรมการ และศูนยรวมขอมูลการซื้อการจาง 
           ---------- 
  "ขอ ๘๒/๑ คณะกรรมการวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลเรียก 
โดยวาวา "กวพ.อบต." ประกอบดวย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ อธิบดี 
กรมการปกครอง ท่ีปรึกษากฎหมายกระทรวงมหาดไทย หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวง
มหาดไทย  
หัวหนาผูตรวจราชการกรมการปกครอง ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผู
แทน 
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ผูแทนองคการบริหารสวนตําบลไมเกินสี่คน และผูทรงคุณวุฒิไมเกิน 
สองคน ผูอํานวยการกองราชการสวนตําบล กรมการปกครอง เปนเลขานุการ 
  ผูแทนองคการบริหารสวนตําบล คัดเลือกใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 
แลวคัดเลือกผูแทนคนใหม ผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงปลัดกระทรวงมหาดไทย แตงต้ังใหมีวาระตําแหนง
คราว 
ละสองป ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
  เมื่อผูแทนองคการบริหารสวนตําบล หรือผูทรงคุณวุฒิ วางลงเพราะเหตุอื่นใด 
นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหมีการคัดเลือก หรือแตงตั้งขึ้นแทนภายในสามสิบวันนับแตวันที ่
ตําแหนงน้ันวางลง และใหผูไดรับการคัดเลือก หรือผูไดรับการแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงไดเพียง
เทา 
ที่วาระของผูแทนองคการบริหารสวนตําบลและผูทรงคุณวุฒิที่เหลืออยู เวนแตวาระการดํารง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ตําแหนงจะเหลือไมถึงหน่ึงรอยแปดสิบวัน 
  ขอ ๘๒/๒ ให กวพ.อบต. มีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
                 (๑) ตีความและวินิจฉัยปญหา 
                 (๒) กําหนดหลักเกณฑ แนวทางและวิธีปฏิบัต ิ
                 (๓) พิจารณาการอนุมัติยกเวน หรือผอนผันการไมปฏิบัติตาม
ระเบียบ 
                 (๔) เสนอแนะการแกไข หรือปรับปรุงระเบียบตอรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงมหาดไทย 
                 (๕) เสนอความเห็นตอผูรักษาการตามระเบียบ ในการพิจารณาและ 
สั่งใหผูประกอบการเปนผูทิ้งงาน 
                 (๖) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําหนาที่ตามที่คณะกรรมการ 
มอบหมาย 
  ขอ ๘๒/๓ ในอําเภอหนึ่ง ใหองคการบริหารสวนตําบลรวมกันจัดตั้งศูนยรวม 
ขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ณ ที่วาการอําเภอ 
หรอื  
ณ สถานท่ีท่ีนายอําเภอเห็นสมควร โดยใหนายอําเภอรับผิดชอบดูแลการดําเนินงานของศูนยรวม 
ขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอแทนองคการบริหาร 
สวนตําบล เพื่อทําหนาที่เปนสื่อกลางประชาสัมพันธใหผูที่สนใจไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการ 
จัดซื้อหรือการจางทุกขั้นตอน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
  ใหองคการบริหารสวนตําบลปดประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาและ 
ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคา ผลการพิจารณาการสอบราคา ผลการพิจารณา 
การประกวดราคา ผลการพิจารณาการซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษ สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ  
และผลการดําเนินงานตามสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือ 
การจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ 
  ใหองคการบริหารสวนตําบลทําการรับซองสอบราคา เปดซองสอบราคา  
พิจารณาผลการสอบราคา รับและเปดซองประกวดราคา พิจารณาผลการประกวดราคาและ 
พิจารณาผลการซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษ ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององค 
การบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ 
  โดยใหองคการบริหารสวนตําบลรวมกันรับผิดชอบคาใชจายในการอํานวยการ 
ของศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอและอาจ 
จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยทําหนาที่ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยและสังเกตการณ 
ตามท่ีเห็นสมควร" 
  ขอ ๑๑ การพัสดุใดที่อยูในระหวางดําเนินการยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใช 
บังคับใหดําเนินการตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 
  ขอ ๑๒ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
     ประกาศ ณ วันที ่๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
      สรอรรถ  กลิ่นประทุม 
     รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ รักษาราชการแทน 
          รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
[รก.๒๕๔๔/๙๘ง/๑/๘ ตุลาคม ๒๕๔๔] 
 
 
        ภคิน/ีแกไข 
        ๗/๕/๒๕๔๕ 
                 A 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ

ขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออก
ระเบียบไว ดังตอไปน้ี 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของ

องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของขอ ๑๒ แหงระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 
“การซื้อหรือการจางตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรอื (๕) ใหกระทําไดดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑและแนวทางที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กําหนด เวนแตไม
สามารถจะกระทําได” 

 
ขอ ๔  การพัสดุใดที่อยูในระหวางการดําเนินการและยังไมแลวเสร็จกอนวันที่

ระเบียบนี้ใชบังคับใหดําเนินการตอไปตามระเบียบที่ใชบังคับอยูเดิมจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 

ประกาศ ณ วันที ่๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ประชา  มาลีนนท 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 

 
 

                                                 
๑
 รก.๒๕๔๗/พ๑๓๒ง/๒๒/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ญาณี/พิมพ 
๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
ศุภสรณ/ธัญกมล/ตรวจ 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 

A+B 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
---------------- 

 
  โดยท่ีกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจและหนาท่ีรับผิดชอบ ในการควบคุมกํากับ 
ดูแล สงเสริมและสนับสนุนการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย 
อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค 
การบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี ้
 
     ขอความท่ัวไป 
 
  ขอ ๑  ระเบียบนี้ใหเรียกวา "ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุนสงเสริม 
กิจการองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๔๐" 
 
  ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
  ขอ ๓  ในระเบียบนี้ เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น 
  "เงินสะสม" หมายความวา เงินสะสมทุกประเภทขององคการบริหารสวนตําบล 
  "เงินทุน" หมายความวา เงินทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนตําบล 
 
  ขอ ๔  ในกรณีใดที่ไมมีระเบียบ หรือวิธีการกําหนดไวในระเบียบนี้ใหปฏิบัติตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการนั้นๆ 
 
  ขอ ๕  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามนี้ และมีอํานาจตีความวินิจฉัย 
ปญหากําหนดหลักเกณฑ  และวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
  ในกรณีมีเหตุอันสมควร ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจยกเวนหรือผอนผันการ 
ปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได 
  ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจการยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตาม 
ความในระเบียบนี้ ใหอธิบดีกรมการปกครองไดตามท่ีเห็นสมควร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
     หมวด ๑ 
    คณะกรรมการเงินทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนตําบล 
  ขอ ๖  ใหคณะกรรมการอํานวยการเงินทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวน 
ตําบลข้ึนคณะหน่ึงเรียกโดยยอ "ก.ส.อบต." ประกอบดวย 
  (๑)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เปน  ประธานกรรมการ 
  (๒)  อธิบดีกรมการปกครอง   เปน  รองประธานกรรมการ 
  (๓)  อธิบดีกรมโยธาธิการ   เปน  กรรมการ 
  (๔)  รองอธิบดีกรมการปกครอง  เปน  กรรมการ 
  (๕)  ผูอํานวยการสํานักบริหาร  เปน  กรรมการ 
         ราชการสวนทองถิ่น 
  (๖)  ผูแทนองคการบริหารสวนตําบล เปน  กรรมการ 
         ทั่วราชอาณาจักร จํานวนหาคน 
  (๗)  ผูอํานวยการกองราชการ  เปน  กรรมการ 
         สวนตําบล    และเลขานุการ 
  (๘)  หัวหนาฝายงบประมาณและ  เปน  กรรมการ 
         การคลังกองราชการสวนตําบล            และผูชวยเลขานุการ 
  (๙)  หัวหนาฝายตรวจสอบระบบ  เปน  กรรมการ 
         บัญชีกองราชการสวนตําบล  และผูชวยเลขานุการ 
 
  การเลือกตั้งกรรมการผูแทนองคการบริหารสวนตําบลทั่วราชอาณาจักรหาคน 
นั้นใหเปนไปตามวิธีการที่อธิบดีกรมการปกครองกําหนด 
 
  ขอ ๗   ก.ส.อบต. มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการอํานวยการโดยทั่วไป จัดหาเงินทุน 
และพิจารณาอนุมัติเงินใหองคการบริหารสวนตําบลกูไปเพื่อใชจายในกิจการสาธารณูปโภค หรอื 
กิจการอยางอื่นขององคการบริหารสวนตําบล กับควบคุมการดําเนินการใดๆ ใหเปนไปตามวัตถ ุ
ประสงคแหงระเบียบนี้ 
 
  ขอ ๘  ใหมีคณะอนุกรรมการดําเนินการเงินทุนสงเสริมกิจการองคการบริหาร 
สวนตําบลขึ้นคณะหนึ่ง โดยเรียกช่ือยอวา "อ.ส.อบต." ประกอบดวยอธิบดีกรมการปกครอง เปน 
ประธาน และอนุกรรมการอื่นซึ่งประธาน ก.ส.อบต. จะไดพิจารณาตั้งขึ้นอีกไมนอยกวาสองคน 
เปน 
อนุกรรมการ และใหคณะอนุกรรมการนี้มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  (๑)  รับ - จาย และเก็บรักษาเงินทุน 
  เฉพาะการใชจายเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการเกี่ยวกับเงินทุนให อ.ส. 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

อบต. มีอํานาจอนุมัติใหจายไดคราวละไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท การจายเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
จะตองไดรับคราวเห็นชอบจาก ก.ส.อบต. กอน 
  (๒)  กําหนดระเบียบตางๆ เพื่อใชปฏิบัติในการจัดการดําเนินการเงินทุน 
  (๓)  กําหนดแบบบัญชีเงินทุน และควบคุมบัญชีการเงินเงินทุน 
  (๔)  กําหนดสวนการบริหารและอัตรากําลังเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
  (๕)  เก็บรักษาเอกสารตางๆ 
  (๖)  จัดใหมีการตรวจสอบบัญชีการเงินเงินทุน และเสนอรายงานของผูสอบ 
บัญช ีพรอมงบดุล งบเงินรายได รายจาย และงบเงินรับจาย และรายงานกิจการประจําปเสนอให 
ประธาน ก.ส.อบต. ทราบ และจดัสงงบดุลแสดงฐานะการเงินของ ก.ส. อบต. แตละป ใหทุกองค 
การบริหารสวนตําบลทราบ 
  (๗)  รวบรวมรายงานตางๆ ที่ควรเสนอตอที่ประชุม ก.ส.อบต. 
 
  ขอ ๙  การประชุมของ ก.ส.อบต. ใหประธาน ก.ส.อบต. เปนผูเรียกประชุมเปน 
ครั้งคราวตามความจําเปน และตองมีกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งจึงเปนองคประชุมการลงมติ
ใดๆ 
ใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเทากันใหประธานที่ประชุมเปนผูชี้ขาด 
 
  ขอ ๑๐  สํานักงานกลางของ ก.ส.อบต. ตั้งอยูที่กองราชการสวนตําบล กรมการ 
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 
     หมวด ๒ 
   เงินทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนตําบล 
 
  ขอ ๑๑  เงินทุนใหรวบรวมจากเงิน ดังตอไปนี ้
  (๑)  เงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบล 
  (๒)  เงินดอกผลที่เกิดจากเงินทุนนี้ 
  (๓)  เงินอื่นๆ ซ่ึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรจะจัดการเพ่ือส่ังใหสมทบ 
เงินทุนนี ้
 
  ขอ ๑๒  เมื่อสิ้นปงบประมาณใหทุกองคการบริหารสวนตําบล จัดสงเงินสะสม 
ในอัตรารอยละยี่สิบของเงินสะสมประจําปงบประมาณทุกป โดยใหจัดสงถึงประธาน อ.ส.อบต. ใน 
ระยะไมเกินสามเดือนแรกแหงปงบประมาณ และถอนคืนไมได เวนแตอธิบดีกรมการปกครองจะ
ได 
สั่งการเปนอยางอื่น 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ถาองคการบริหารสวนตําบลใด ประสงคจะฝากเงินสะสมขององคการบริหาร 
สวนตําบลกับ อ.ส.อบต. ในจํานวนมากกวาที่กําหนดหลักเกณฑไวในระเบียบนี้ใหทําความตกลง 
กับ อ.ส.อบต. เปนกรณีพิเศษเปนรายๆ ไป 
 
  ขอ ๑๓  เงินทุนตามขอ ๑๑ และขอ ๑๒ ให อ.ส.อบต. สงฝากไว ณ ธนาคาร 
ออมสินหรือธนาคารอื่นซึ่งอธิบดีกรมการปกครองเห็นชอบ 
 
  ขอ ๑๔  การถอนเงินจากธนาคารทุกครั้ง ใหประธาน อ.ส.อบต. หรือผูที่ประธาน 
อ.ส.อบต. มอบหมาย กับอนุกรรมการอื่นอีกอยางนอยหนึ่งคนลงชื่อรวมกัน 
 
     หมวด ๓ 
       การใหกู การจายเงิน และการคิดดอกเบี้ย 
 
  ขอ ๑๕  ใหองคการบริหารสวนตําบลกูเงินไดเฉพาะเพื่อไปดําเนินกิจการ 
สาธารณูปโภค หรือกิจการอื่นขององคการบริหารสวนตําบลตามอํานาจหนาท่ีซึ่งกฎหมายระบ ุ
ไวและใหชําระคืนภายในระยะเวลาไมเกินสิบหาป 
 
  ขอ ๑๖  องคการบริหารสวนตําบลซึ่งมีสิทธิจะกูเงินทุนนี้ได ตองเปนองคการ 
บริหารสวนตําบลซ่ึงไดสงเงินสะสมกับ อ.ส.อบต ตามขอ ๑๒ และจะกูไดไมเกินสิบเทาของจํานวน 
เงินท่ีสะสมไว เวนแต ก.ส.อบต ไดพิจารณากําหนดเปนอยางอื่น 
 
  ขอ ๑๗  เงินทุนซึ่งจายใหองคการบริหารสวนตําบลกูตามขอ ๑๖ ใหคิดดอกเบ้ีย 
ในอัตราไมเกินรอยละสิบตอป ยกเวนเงินทุนอันเปนเงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบลนั้น
เอง 
 
  ขอ ๑๘  ใหจายดอกเบ้ียใหแกเงินทุนซ่ึงรวบรวมไดดังน้ี 
  (๑)  เงินสะสมซึ่งองคการบริหารสวนตําบลฝากไว ใหคิดดอกเบ้ียตามท่ี 
ก.ส.อบต กําหนดเปนปๆ ไป 
  (๒)  เงินตามขอ ๑๑ (๓) หรือเงินทุนตางๆ 
 
  ขอ ๑๙  เม่ือไดจายดอกเบ้ียให ตามขอ ๑๘ แลว การจาย คาตอบแทน 
เงินรางวัล คาจาง คาปวยการ หรือคาใชจายอยางอื่นใดที่เกี่ยวกับกิจการของเงินทุนนี้ ใหจายไดไม 
เกินรอยละหาสิบของยอดเงินดอกผลท่ีเหลือในปน้ัน โดยให ก.ส.อบต พิจารณากําหนดเปนรายป
ไป 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
     ประกาศ ณ วันที ่๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
            เสนาะ  เทียนทอง 
              รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
[รก.๒๕๔๐/๖๙ง/๔๓/๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๐] 
 
       ฐาปน ี/ แกไข 
       ๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ 
       B+A(C)  
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการทํานิติกรรมของสภาตําบล 

พ.ศ. ๒๕๓๘ 
------------------ 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติสภา 
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึงออก 
ระเบียบไว ดังตอไปนี ้
 
  ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการทํานิติกรรมของ 
สภาตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘" 
 
  ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
 
  ขอ ๓ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความ 
หรือวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
  ในกรณีมีเหตุสมควร ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจยกเวนผอนผันการปฏิบัติตาม 
ความในระเบียบนี้ 
  ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจการยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตาม 
ความในระเบียบนี้ ใหผูวาราชการจังหวัดได 
 
            หมวด ๑ 
            ผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนสภาตําบล 
                ----------------- 
 
  ขอ ๔ ในการทํานิติกรรมของสภาตําบลใหประธานสภาตําบล เลขานุการสภา 
ตําบลและสมาชิกสภาตําบลผูไดรับเลือกอีกหนึ่งคน เปนผูมีอํานาจกระทําการแทนสภาตําบล 
 
  ขอ ๕ เมื่อประธานสภาตําบลเรียกประชุมสมาชิกสภาตําบลตามความในขอ ๔ 
แหงขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ใหสภาตําบลเลือก 
สมาชิกสภาตําบลจํานวนหนึ่งคน เปนผูแทนของสภาตําบล ประธานสภาตําบลไมมีสิทธิไดรับเลือก 
  วิธีเลือกสมาชิกสภาตําบลตามความในวรรคหนึ่ง สมาชิกแตละคนมีสิทธิเสนอ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ช่ือสมาชิกท่ีตนเห็นสมควรไดหน่ึงช่ือ คําเสนอนั้นตองมีสมาชิกรับรองอยางนอยสองคน ชื่อที่เสนอ 
ไมจํากัดจํานวนใหเลือกจากชื่อเหลานั้น โดยวิธีเขียนชื่อลงคะแนน เมื่อตรวจนับแลวใหประธาน
สภา 
ตําบลประกาศคะแนนตอที่ประชุมผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถาไดคะแนนสูงสุดเทากันตั้ง 
แตสองชื่อขึ้นไป ใหเลือกใหมเฉพาะช่ือท่ีไดคะแนนเทากัน แตถาคะแนนสูงสุดเทากันอีก ก็ให 
ประธานสภาตําบลออกเสียงชี้ขาด 
  ในการตรวจนับคะแนน ใหเลขานุการสภาตําบลเชิญสมาชิกไมนอยกวาสามคน 
มาชวย ถามีการเสนอชื่อเพียงชื่อเดียวใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก 
  ใหประธานสภาตําบลเสนอชื่อสมาชิกสภาตําบลผูไดรับเลือกใหนายอําเภอแตง 
ตั้งภายในเจ็ดวันนับแตวันเลือก 
 
  ขอ ๖ ผูแทนของสภาตําบล ที่ไดรับเลือกตามขอ ๕ แหงระเบียบนี้ยอมพนจาก 
ตําแหนงผูแทนของสภาตําบล เม่ือ 
  (๑) พนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบลตามวาระ 
  (๒) พนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบลตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติ 
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
  (๓) สภาตําบลมีมติใหพนจากตําแหนงผูแทนของสภาตําบลดวยคะแนนเสียง 
สามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาตําบลทั้งหมด 
  (๔) เปนบุคคลท่ีศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาดในคดีลมละลาย 
  (๕) ตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
 
  ขอ ๗ เมื่อตําแหนงผูแทนของสภาตําบลตามความในขอ ๖ วางลง ใหประธาน 
สภาตําบลเรียกประชุมสภาตําบลเพื่อเลือกผูแทนของสภาตําบลแทนตําแหนงที่วางภายในสิบหาวัน 
นับแตวันท่ีทราบการวาง 
 
  ขอ ๘ ถามีตําแหนงวางลงในจํานวนของผูแทนของสภาตําบลและมีเหตุอันควร 
เชื่อวาการปลอยตําแหนงวางไวนาจะเกิดความเสียหาย นายอําเภอโดยความเห็นชอบของสภา 
ตําบลจะแตงตั้งผูแทนของสภาตําบลชั่วคราวแทนตําแหนงที่วางนั้นก็ได 
 
         หมวด ๒ 
         นิติกรรม 
             -------------------- 
 
  ขอ ๙ นิติกรรมใดของสภาตําบลซ่ึงผูแทนของสภาตําบลลงนามไมครบจํานวน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สามคน ตามขอ ๔ นิติกรรมนั้นไมมีผลผูกพันสภาตําบล 
 
  ขอ ๑๐ นิติกรรมของสภาตําบลซ่ึงไดกระทําขึ้นภายในขอบอํานาจหนาท่ีของ 
สภาตําบลตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.  
๒๕๓๗ ยอมมีผลผูกพันสภาตําบล 
 
  ขอ ๑๑ ในการทํานิติกรรมของสภาตําบล ผูแทนของสภาตําบลจะมอบอํานาจ 
ใหผูอื่นลงชื่อแทนในนิติกรรมหาไดไม 
 
  ขอ ๑๒ หามมิใหผูแทนของสภาตําบลตามขอ ๙ เขาไปมีสวนไดเสียในนิติกรรม 
ของสภาตําบล 
 
  ขอ ๑๓ นิติกรรมใดอันเกี่ยวกับทรัพยสินของสภาตําบล ดังตอไปนี ้ผูแทนของ 
สภาตําบลจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากสภาตําบล 
  (๑) ขาย แลกเปล่ียน ขายฝาก ใหเชาซ้ือ จํานอง ปลดจํานองหรือโอนสิทธิ 
จํานอง ซื้ออสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยที่อาจจํานองได 
  (๒) กระทําใหสิ้นสุดทั้งหมดหรือบางสวนซึ่งทรัพยสิทธิของสภาตําบลอันเกี่ยว 
กับอสังหารมิทรพัย 
  (๓) กอตั้งหรือกระทําใหสิ้นสุดลงทั้งหมดหรือบางสวนซึ่งภาระจํายอม  
สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพ้ืนดิน สิทธิเก็บกิน ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิทธิอื่นใดใน 
อสังหาริมทรัพย 
  (๔) จําหนายไปทั้งหมดหรือบางสวนซึ่งสิทธิเรียกรองที่จะใหไดมาซึ่งทรัพยสิทธิ 
ในอสังหาริมทรัพย หรือสังหาริมทรัพยที่อาจจํานองได หรือสิทธิเรียกรองที่จะใหทรัพยสินเชนวา
นั้น 
ของสภาตําบลปลอดจากทรัพยสิทธิท่ีมีอยูเหนือทรัพยสินน้ัน 
  (๕) ใหเชาอสังหาริมทรัพย 
  (๖) กอขอผูกพันใด ๆ ท่ีมุงใหเกิดผลตาม (๑) (๒) หรอื (๓) 
  (๗) ใหกูยืมเงิน 
  (๘) ใหโดยเสนหา 
  (๙) รับการใหโดยเสนหาที่มีเงื่อนไขหรือคาภาระติดพันหรือไมรับการใหโดย 
เสนหา 
  (๑๐) ประกันโดยประการใด ๆ อันอาจมีผลใหสภาตําบลตองถูกบังคับชําระหนี้ 
หรือทํานิติกรรมอื่นที่มีผลใหสภาตําบลตองรับเปนผูรับชําระหนี้ของบุคคลอื่นหรือแทนบุคคลอื่น 
  (๑๑) ประนีประนอมยอมความ 
  (๑๒) มอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  ขอ ๑๔ การปฏิบัติงานของสภาตําบล หากมีกฎหมายหรือระเบียบอื่นกําหนด 
ในเรื่องการทํานิติกรรมของสภาตําบลไวเปนการเฉพาะแลว ก็ใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบ 
นั้น 
 
  ขอ ๑๕ การทํานิติกรรมของสภาตําบล หากไมมีกําหนดไวในระเบียบนี้ก็ใหนํา 
บทบัญญัติวาดวยนิติกรรมและสัญญาแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับโดย 
อนุโลม 
 
         หมวด ๓ 
   ความรับผิดของสภาตําบลและผูแทนของสภาตําบล 
             -------------------- 
 
  ขอ ๑๖ การกระทํานิติกรรมตามหนาที่ของผูแทนของสภาตําบลเปนเหตุใหเกิด 
ความเสียหายแกบุคคลอ่ืน สภาตําบลจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้น 
แตไมเสียสิทธิท่ีจะไลเบ้ียเอาแกผูกอความเสียหาย 
  ถาความเสียหายแกบุคคลอื่นเกิดจากากรกระทําท่ีไมอยูในขอบอํานาจหนาท่ี 
ของสภาตําบล ผูแทนของสภาตําบลซึ่งเปนผูกระทําการดังกลาว ตองรวมกันรับผิดชดใชคาสินไหม 
ทดแทนแกผูท่ีไดรับความเสียหาย 
 
  ขอ ๑๗ ใหนําบทบัญญัติวาดวยตัวแทนแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาใชบังคับแกความเกี่ยวพันระหวางสภาตําบลกับผูแทนของสภาตําบล และระหวางสภาตําบล 
หรือผูแทนของสภาตําบลกับบุคคลภายนอกโดยอนุโลม 
 
           เบ็ดเตล็ด 
               ------------------- 
 
  ขอ ๑๘ หากสภาตําบลเห็นสมควรยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบนี ้ใหสภา 
ตําบลเสนอเหตุผลตอนายอําเภอ เพื่อขออนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด 
 
     ประกาศ ณ วันที ่๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
                พลตร ีสน่ัน  ขจรประศาสน 
           รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

[รก.๒๕๓๘/พ๖ง/๗๓/๓ มีนาคม ๒๕๓๘] 
 
       จารุวรรณ/แกไข 
       ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ 
       A+B (C) 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยรายไดสภาตําบลซ่ึงไดรับจัดสรรจากองคการบริหารสวนจังหวัด 

พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
------------ 

 
  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยรายไดสภา
ตําบล 
ซึ่งไดรับจัดสรรจากองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๓๘  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  
๕   
และมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗   
ประกอบกับมาตรา  ๔๕ (๕)  และมาตรา  ๖๐  แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด   
พ.ศ.  ๒๕๔๐  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี ้
  ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  "ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดสภาตําบล
ซ่ึงได 
รับจัดสรรจากองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๓" 
  ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
  ขอ  ๓  ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยรายไดสภาตําบลซึ่งไดรับ
จัด 
สรรจากองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๓๘   
  บรรดาระเบียบ  ของบังคับ  หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใช
ระเบียบ 
น้ีแทน 
  ขอ  ๔  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจตีความ   
วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ  และยกเวนการปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ 
  ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจการยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตาม
ความ 
ในระเบียบนี้  ใหผูวาราชการจังหวัดไดตามท่ีเห็นสมควร  และใหแสดงเหตุผลและความจําเปนไว
ดวย 
  ขอ  ๕  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย  สภาตําบลมีรายไดซ่ึงองคการบริหารสวน
จังหวัด 
จัดสรรให  ดังตอไปนี ้
   (๑)  ภาษีบํารงุทองท่ี  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีปาย  อากรการฆา
สัตว 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

และผลประโยชนอื่นอันเกิดจากการฆาสัตว  ท่ีจัดเก็บไดในตําบลท้ังหมด 
   (๒)  คาธรรมเนียม  คาใบอนุญาต  และคาปรับ  ที่จัดเก็บไดในตําบล
น้ันท้ังหมด 
   (๓)  คาธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันที่เก็บเพิ่มขึ้นตามขอบัญญัติ
จังหวัด   
ในตําบลน้ันท้ังหมด 
   (๔)  ภาษีมูลคาเพ่ิม  และภาษีธุรกิจเฉพาะ  รอยละหาของภาษีท่ีองค
การ 
บริหารสวนจังหวัดไดรับจัดสรรจากกระทรวงมหาดไทย  หากจังหวัดใดมีหลายสภาตําบลใหสภา
ตําบล 
แตละแหงไดรับจัดสรรเทา ๆ กัน  โดยใหไดรับจัดสรรปละสามงวด  ดังน้ี 
    งวดท่ีหน่ึง  ภายในเดือนธันวาคม 
    งวดท่ีสอง  ภายในเดือนเมษายน 
    งวดท่ีสาม  ภายในเดือนสิงหาคม 
   (๕)  ภาษีสุรา  และภาษีสรรพสามิต  รองละหาของภาษีท่ีองคการ
บริการ 
สวนจังหวัดไดรับจัดสรรจากกระทรวงมหาดไทย  หากจังหวัดใดมีหลายสภาตําบลใหสภาตําบลแต
ละ 
แหงไดรับจัดสรรตามอัตราสวนแหงยอดจํานวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนในวันส้ินป 
งบประมาณกอนปงบประมาณท่ีลวงมาแลว  โดยใหไดรับจัดสรรปละสามงวด ดังน้ี 
    งวดท่ีหน่ึง  ภายในเดือนพฤศจิกายน 
    งวดท่ีสอง  ภายในเดือนมีนาคม 
    งวดท่ีสาม  ภายในเดือนกรกฎาคม 
   (๖)  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน  รอยละหาของภาษีท่ี
องค 
การบริหารสวนจังหวัดไดรับจัดสรรจากจังหวัด  หากจังหวัดใดมีหลายสภาตําบลใหสภาตําบลแต
ละ 
แหงไดรับจัดสรรตามอัตราสวนแหงยอดจํานวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรตาม (๕) 
โดย 
ใหไดรับจัดสรรปละสี่งวด  ดังน้ี 
    งวดท่ีหน่ึง  ภายในเดือนพฤศจิกายน 
    งวดท่ีสอง  ภายในเดือนกุมภาพันธ 
    งวดท่ีสาม  ภายในเดือนพฤษภาคม 
    งวดท่ีส่ี  ภายในเดือนสิงหาคม 
  ขอ  ๖  เงินรายไดที่สภาตําบลไดรับจัดสรรจากองคการบริหารสวนจังหวัดตามขอ  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

๕   
ใหถือวาเปนเงินท่ีไดรับตามขอผูกพันหรือตามกฎหมายหรือตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด 
ไว  โดยนาํสงใหสภาตําบล ดังน้ี 
   (๑)  เงินภาษีอากร  คาธรรมเนียม  คาใบอนุญาต  และคาปรับตามขอ 
๕  
(๑) (๒) และ (๓)  เมื่อไดจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้นแลว  ใหสงมอบใหแกสภาตําบลทุก
ส้ิน 
เดือนโดยนําเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสภาตําลบลพรอมกับแจงใหสภาตําบลทราบ  หากสภา
ตําบล 
ใดยังไมมีบัญชีเงินฝากธนาคารก็ใหสงมอบใหแกสภาตําบลนั้นโดยตรง 
   (๒)  เงินภาษีตามขอ  ๕ (๔) (๕) และ (๖)  ใหองคการบริหารสวน
จังหวัด 
สงมอบใหแกสภาตําบลโดยนําเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสภาตําบลพรอมกับแจงใหสภาตําบล
ทราบ   
หากสภาตําบลยังไมมีบัญชีเงินฝากธนาคารก็ใหองคการบริหารสวนจังหวัดสงมอบใหสภาตําบลนั้น
โดย 
ตรง 
  หากงวดใดมีเหตุอันสมควร  หรือเพื่อประโยชนของสภาตําบล  อาจใหสภาตําบล
ได 
รับจัดสรรเร็วกวากําหนด  ขยายเวลางวดการไดรับจัดสรร  หรือเพิ่มงวดการไดรับจัดสรร  โดยได
รับ 
ความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัด 
  ในการจัดสรรหากมีเงินเหลือเทาใด  ใหนําไปสมทบกับเงินที่จัดสรรในงวดถัดไป 
 
 
          ประกาศ  ณ  วันที ่ ๖  ธันวาคม  พ.ศ.  
๒๕๔๓ 
                 ชําน ิ ศักดิเศรษฐ 
                        รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ รักษาราชการ
แทน 
                           รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
[รก.๒๕๔๓/พ๑๒๗ง/๑๔/๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๓] 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการมอบหมายใหสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ชวยเหลือในการดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
---------------- 

 
  ดวยกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควร ปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการมอบหมายใหสภาตําบลชวยเหลือควบคุมการดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับ 
ท่ีหลวง พ.ศ. ๒๕๑๙ ใหเหมาะสมย่ิงข้ึน สอดคลองกับพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ 
บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยใหครอบคลุมถึงกรุงเทพมหานคร องคการบริหาร 
สวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา และราชการสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นดวย  
กระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการมอบหมาย 
ใหสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นชวยเหลือในการดําเนินการออกหนังสือสําคัญ 
สําหรับท่ีหลวง พ.ศ. ๒๕๔๓" 
  ขอ ๒*  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
  *[รก ๒๕๔๓/๔๓ ง/๒๕/๘ พฤษภาคม ๒๕๔๓] 
  ขอ ๓  ใหยกเลิก 
  (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการมอบหมายใหสภาตําบลมีสวน 
ชวยเหลือควบคุมการดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ. ๒๕๑๙ 
  (๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการมอบหมายใหสภาตําบลมีสวน 
ชวยเหลือควบคุมการดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
  ขอ ๔  ในระเบียบนี้  
  "สภาตําบล" หมายถึง สภาตําบลตามกฎหมายวาดวยสภาตําบล และองคการ 
บริหารสวนตําบล 
  "องคกรปกครองสวนทองถิ่น" หมายถึง กรุงเทพมหานคร องคการบริหาร 
สวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และราชการสวนทองถิ่นอื่นที่ม ี
กฎหมายจัดต้ังข้ึน 
  "ผูบริหารทองถิ่น" หมายถึง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกองคการบริหาร 
สวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา และประธานกรรมการองคการบริหารสวนตําบล 
  "สภาทองถิ่น" หมายถึง สภากรุงเทพมหานคร สภาองคการบริหารสวนจังหวัด  
สภาเทศบาล สภาเมืองพัทยา และสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  "นายอําเภอ" ใหหมายความรวมถึง ผูอํานวยการเขต ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ประจํากิ่งอําเภอ 
  ขอ ๕  ภายในเดือนมีนาคมของทุกป ใหจังหวัดสั่งอําเภอทุกอําเภอในเขต 
จังหวัด ทําการสํารวจที่ดินสาธารณประโยชนในเขตทองที่ของตนวายังไมมีหนังสือสําคัญสําหรับ 
ท่ีหลวงเปนจํานวนเทาใด สมควรดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงไวเปนหลักฐาน 
หรือไม เพียงใด พรอมท้ังเหตุผล แลวรายงานใหจังหวัดทราบ เพื่อรายงานกรมที่ดินตามแบบ 
ทายระเบียบนี้ 
  ในการสํารวจนี ้อําเภออาจขอใหสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
รวมมือชวยเหลือในการสอบสวนประวัต ินําชี้อาณาเขตที่สงสัยและปฏิบัติการอื่น ๆ เทาท่ี 
สภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจะทําได 
  เมื่อทองที่อําเภอใดไดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงครบถวนหมดในปใด 
แลว ปตอไปใหอําเภอนั้นงดการสํารวจตามขอนี้ได 
  ขอ ๖  หลังจากทําการสํารวจแลว เมื่อเจาหนาที่ไดออกไปทําการรังวัดเพื่อ 
ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ณ ทองท่ีใด ใหสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นให 
ความรวมมือและชวยเหลือประสานงานกับเจาหนาที่ดังกลาว ดังนี้ 
  (๑) ชี้แจงและประกาศใหราษฎรในทองที่ทราบ 
  (๒) ใหความอนุเคราะหและใหความสะดวกแกเจาหนาที่ในเรื่องที่พัก ความ 
ปลอดภัย การติดตอนัดหมายกับเจาหนาที่ของที่ดินขางเคียง 
  (๓) ชวยแกไขปญหาอุปสรรค และขอขัดของตาง ๆ หากจะเกิดมีขึ้น 
  (๔) ปฏิบัติการอื่น  ๆ ตามท่ีเห็นสมควร เพื่อใหการดําเนินการไดเสร็จเรียบรอย 
สมความมุงหมาย 
  ขอ ๗  เพื่อใหการรังวัดในการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงไดเปนไปโดย 
ถูกตอง ไดเนื้อที่และขอบเขตที่แทจริง เมื่อเจาหนาที่จะไปทําการรังวัดเพื่อออกหนังสือสําคัญ 
สําหรับท่ีหลวงแปลงใด ในทองท่ีใด นายอําเภอจะไดแจงใหสภาตําบลหรือองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินทราบ ใหสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมายผูแทนไปชวยควบคุม 
ดูแลการรังวัดของเจาหนาท่ี หากเห็นวาเปนการไมถูกตองดวยประการใด ใหประธานสภาตําบล 
หรือผูบริหารทองถิ่นแจงใหนายอําเภอทราบดวย 
  เมื่อเจาหนาที่ไดรับแจงจากประธานสภาตําบลหรือผูบริหารทองถิ่นตามความ 
ในวรรคหนึ่งแลว ใหระงับการรังวัดและการดําเนินการไวกอนจนกวาจะไดรับคําส่ังจากนายอําเภอ
   
  ขอ ๘  ในกรณีที่ปรากฏวา การรังวัดเพื่อออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 
แปลงใดไดเนื้อที่นอยไปจากหลักฐานเดิม โดยไมปรากฏวามีผูบุกรุก ใหออกหนังสือสําคัญสําหรับ 
ท่ีหลวงตามผลการรังวัดดังกลาวไปกอน เสร็จแลวใหนายอําเภอสอบสวนขอเท็จจริงวา ท่ีดิน 
สาธารณประโยชนแปลงนั้นนอยไปเพราะเหตุใด มีจํานวนเนื้อที่เทาใด โดยขอความเห็นตอ 
สภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อประกอบการพิจารณา หากสภาตําบลหรือ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมมีความเห็นเปนอยางอื่นภายในสามสิบวัน ใหดําเนินการตอไป 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ ๙  ในกรณีที่มีปญหาวา ที่ดินสาธารณประโยชนแหงใดสมควรจะคงสภาพ 
เพื่อทําการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงไวเปนหลักฐาน หรือสมควรจะถอนสภาพเพื่อนํามา 
จัดสรรใหราษฎรทํากิน หรือจัดประโยชนอยางอื่น หรือกรณีที่มีผูบุกรุกสมควรจะดําเนินการขับไล 
หรือไม เมื่อนายอําเภอรองขอ ใหสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นนัดประชุมพิจารณา 
ใหความเห็น โดยใหประชาชน ผูนําชุมชน ผูนําศาสนา หนวยงานของรัฐหรือองคการเอกชน 
เขามามีสวนรวมตัดสินใจรวมกับสภาตําบลหรือสภาทองถิ่นดวย เสร็จแลวสงผลการประชุมให 
นายอําเภอเพื่อดําเนินการตอไป  
  ขอ ๑๐  ในการมอบหมายใหผูใดเปนผูแทนสภาตําบลหรือองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นตามขอ  ๗ การประชุมใหความเห็นชอบตามขอ ๘ และการพิจารณาใหความเห็น 
ตามขอ ๙ ใหสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทํารายงานการประชุมไวเปนหลักฐาน 
ทุกครั้ง 
  ขอ ๑๑  ในการที่สภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดใหความ 
ชวยเหลือในการรังวัดเพื่อออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแกทางราชการตามระเบียบนี้  
สภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจไดรับการชวยเหลือคาใชจายเกี่ยวกับคาตอบแทน  
คาจาง และคาเบี้ยเลี้ยงตามอัตราที่กรมที่ดินจะกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 
    ประกาศ  ณ  วันที ่ ๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๓ 
            วัฒนา  อัศวเหม 
      รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน 
         รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
[รก. ๒๕๔๓/๔๓ง/๒๕/๘ พฤษภาคม ๒๕๔๓] 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินคาตอบแทนประธานสภาตําบล รองประธานสภาตําบล 

สมาชิกสภาตําบล และเลขานุการสภาตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๘ 

-------------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติสภา 
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออก 
ระเบียบไว ดังตอไปนี ้
 
  ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน 
ประธานสภาตําบล รองประธานสภาตําบล สมาชิกสภาตําบลและเลขานุการสภาตําบล พ.ศ.  
๒๕๓๘" 
 
  ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
  ขอ ๓ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความ 
วินิจฉัยปญหา กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
  ในกรณีมีเหตุอันสมควร ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจยกเวนหรือผอนผันการ 
ปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได 
  ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจการยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตาม 
ความในระเบียบนี้ใหผูวาราชการจังหวัดอนุมัติใหสภาตําบลไดตามที่เห็นสมควร 
 
  ขอ ๔ ใหประธานสภาตําบล รองประธานสภาตําบล สมาชิกสภาตําบลและ 
เลขานุการสภาตําบลไดรับเงินคาตอบแทนเปนรายเดือนตามบัญชีอัตราคาตอบแทนทายระเบียบนี ้
  สมาชิกสภาตําบลผูซึ่งดํารงตําแหนงประธานสภาตําบล หรือรองประธานสภา 
ตําบล ไมมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนในฐานะสมาชิกสภาตําบลตามความในวรรคหนึ่ง 
 
  ขอ ๕ ใหกําหนดวันเริ่มไดรับเงินคาตอบแทนตามขอ ๔ ในการประชุมสภาตําบล 
โดยใหประธานสภาตําบล และรองประธานสภาตําบล ไดรับเงินคาตอบแทนไมกอนวันที่ดํารง 
ตําแหนงสมาชิกสภาตําบลไดรับเงินคาตอบแทนไมกอนวันเริ่มตนสมาชิกภาพและเลขานุการสภา 
ตําบลไดรับเงินคาตอบแทนตั้งแตวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ ๖ การจายเงินคาตอบแทนใหแกบุคคลตามขอ ๔ ที่เขาดํารงตําแหนงหรือ 
เริ่มตนสมาชิกภาพในระหวางเดือน หรือพนจากตําแหนงหรือพนจากสมาชิกภาพกอนสิ้นเดือนให 
จายคาตอบแทนตามสวนของจํานวนวันที่มีสิทธิไดรับเงินดังกลาว 
 
  ขอ ๗ สมาชิกสภาตําบลผูใดตองถูกควบคุมโดยพนักงานเจาหนาท่ี หรือถูก 
กักขังโดยคําสั่งศาลใหงดจายเงินคาตอบแทนตั้งแตวันที่ถูกควบคุมหรือขังจนกวาจะถูกปลอยตัว  
แตเมื่อคดีถึงที่สุดวาไมมีความผิดก็ใหจายเงินคาตอบแทนระหวางที่งดจายไวนั้นดวย 
 
  ขอ ๘ ในกรณีตอไปนี้ ใหงดจายเงินคาตอบแทนใหแกสมาชิกสภาตําบล 
เสียท้ังส้ิน 
  (๑) ตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหลงโทษจําคุก 
  (๒) สมาชิกภาพสิ้นสุดลงไมวากรณีใด ๆ 
  การงดจายคาตอบแทนตาม (๑) ใหงดจายตั้งแตวันที่คําพิพากษามีผลใช 
บังคับ การงดจายตาม (๒) ใหงดจายตั้งแตวันสิ้นสุดสมาชิกภาพเปนตนไป 
 
  ขอ ๙ ใหสมาชิกสภาตําบลและเลขานุการสภาตําบลไดรับเงินคาตอบแทน 
ประเภทคาเบี้ยประชุม สําหรับการประชุมของสภาตําบลเปนรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม 
ตามบัญชีอัตราคาตอบแทน ประเภทคาเบี้ยประชุมทายระเบียบนี ้
  ถาในวันหนึ่งมีการประชุมสภาตําบลหลายครั้ง ใหสมาชิกสภาตําบลและเลขา 
นุการสภาตําบลไดรับคาเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว 
 
     ประกาศ ณ วันที ่๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
               พลตร ีสน่ัน  ขจรประศาสน 
          รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
[รก.๒๕๓๘/พ๖ง/๘๑/๓ มีนาคม ๒๕๓๘] 
 
       จารุวรรณ/พิมพ 
       ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ 
       A+B (C) 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการพัสดุของสภาตําบล (ฉบับที ่๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
------------ 

 
  โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ 
พัสดุของสภาตําบลใหเหมาะสม 
  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕ และมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล 
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออก 
ระเบียบไวดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ 
สภาตําบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓" 
  ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
  ขอ ๓  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ๘ ทวิ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการพัสดุของสภาตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ดังน้ี 
  "ขอ ๘ ทวิ  ในกรณีที่มีผูแทนชุมชน หรือประชาคมรวมเปนคณะกรรมการ 
ตามขอ ๒๑ ผูหน่ึงผูใดกระทําใหสภาตําบลเสียหายโดยจงใจ โดยประมาทเลินเลอ โดยมีเจตนา 
ทุจริต โดยปราศจากอํานาจ ผูนั้นจะตองรับผิดตามกฎหมาย" 
  ขอ ๔  ใหยกเลิกความในวรรคหน่ึงของขอ ๒๑ แหงระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการพัสดุของสภาตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชขอความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๒๑  คณะกรรมการตามขอ ๒๐ แตละคณะใหประกอบดวยประธาน 
กรรมการหนึ่งคนและกรรมการอยางนอยสองคน โดยใหแตงต้ังจากสมาชิกสภาตําบล  
เลขานุการสภาตําบล เจาหนาที่สภาตําบล ขาราชการท่ีปฏิบัติงานในสภาตําบล ขาราชการ 
หรือขาราชการสวนทองถิ่นอื่น ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหประธาน 
สภาตําบลแตงตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งดังกลาวขางตนทําหนาที่ประธานกรรมการแทน 
สําหรับการซื้อการจาง โดยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และวิธีพิเศษ ใหประธานสภาตําบล 
แตงตั้งผูแทนชุมชนหรือประชาคม ที่มีความรูหรือมีประสบการณเกี่ยวกับงานที่จะซื้อหรือจาง 
ครั้งนั้นตามขอเสนอของชุมชนหรือประชาคมในเขตพื้นที่ดําเนินการเขารวมเปนคณะกรรมการ 
ดวยอยางนอยคณะละสองคน" 
  ขอ ๕  การพัสดุใดที่อยูในระหวางดําเนินการยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบนี ้
ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

     ประกาศ ณ วันที ่๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
            ชําน ิ ศักดิเศรษฐ 
         รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ รักษาราชการแทน 
            รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจางลูกจางของสภาตําบล 

พ.ศ. ๒๕๓๘ 
--------------------- 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง แหงพระราช 
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
จึงกําหนดระเบียบวาดวยการจางลูกจางของสภาตําบลไวดังตอไปนี้ 
 
  ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจางลูกจางของ 
สภาตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘" 
 
  ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
  ขอ ๓ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความ 
วินิจฉัยปญหา กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
  ในกรณีมีเหตุอันสมควร ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจยกเวนหรือผอนผันการ 
ปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได 
  ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจการยกเวนหรือผอนผันในการปฏิบัต ิ
ตามความในระเบียบนี ้ใหผูวาราชการจังหวัดอนุมัติใหสภาตําบลไดตามที่เห็นสมควร 
 
  ขอ ๔ ใหนําระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจางลูกจางของหนวยการ 
บริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่แกไขเพิ่มเติมมาบังคับใชกับลูกจางของสภาตําบล 
โดยอนุโลม เวนแตในระเบียบนี้จะไดกําหนดไวเปนอยางอื่น 
 
  ขอ ๕ คําวา "หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น" และ "หัวหนาฝายบริหาร 
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจางลูกจาง 
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ ในระเบียบนี้ใหหมายถึง สภาตําบล และ 
ประธานสภาตําบล ตามลําดับ 
 
  ขอ ๖ ตําแหนงลูกจางชั่วคราวของสภาตําบล จะมีตําแหนงใด จํานวนเทาใด 
ใหเปนไปตามบัญชีกรอบอัตราตําแหนงลูกจางชั่วคราวทายระเบียบ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

     ประกาศ ณ วันที ่๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
               พลตร ีสน่ัน  ขจรประศาสน 
          รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
[รก.๒๕๓๘/พ๖ง/๗๙/๓ มีนาคม ๒๕๓๘] 
 
       จารุวรรณ/แกไข 
       ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ 
       A+B (C) 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติ 
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
เปนปที่ ๔๙ ในรัชกาลปจจุบนั 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบบริหารของตําบล 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินีเ้รียกวา “พระราชบญัญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัติ

นี ้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี ้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔๒  ในพระราชบัญญตัินี ้
“หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาลและ

ราชการสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แตไมรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด 
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอดวย 

                                                 
๑ รก.๒๕๓๗/๕๓ก/๑๑/๒ ธันวาคม ๒๕๓๗ 
๒ มาตรา ๔ บทนิยามคําวา “คณะผูบริหาร” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ตําบล” หมายความวา  ตําบลตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ที่อยู
นอกเขตหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และในกรณีท่ีตําบลใดมีพ้ืนท่ีอยูท้ังในและนอกเขต
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ใหหมายความถึงเฉพาะพื้นที่ที่อยูนอกเขตหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น 

 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และแตงตั้งเจาหนาที่เพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศที่มีผลเปนการทั่วไปเมื่อได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 
สภาตําบล 

   
 

มาตรา ๖  ในตําบลหนึ่งใหมีสภาตําบลสภาหนึ่งมีอํานาจหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัตินี้ใหสภาตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคล 

 
สวนท่ี ๑ 

สมาชิกสภาตําบล 
   

 
มาตรา ๗  สภาตําบลประกอบดวยสมาชิกโดยตําแหนงไดแก กํานัน ผูใหญบาน

ของทุกหมูบานในตําบล และแพทยประจําตําบล และสมาชิกซึ่งไดรับเลือกต้ังจากราษฎรในแตละ
หมูบานในตําบลนั้นเปนสมาชิกสภาตําบลหมูบานละหนึ่งคน 

 
มาตรา ๘๓  ผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกต้ังตองมีคุณสมบัติ

และไมมีลักษณะตองหามเชนเดียวกับผูมีสิทธิเลือกต้ังตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

 
มาตรา ๙๔  ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกต้ังตอง

มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

                                                 
๓ มาตรา ๘ แกไขโดยพระราชบัญญติัสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) มีชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรในหมูบานของ
ตําบลที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

(๒) ไมเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบล
สมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น หรือที่ปรึกษา
หรือเลขานุการของผูบริหารทองถิ่น เพราะเหตุท่ีมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญา
หรือกิจการที่กระทํากับสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัคร
เลือกต้ัง 

(๓) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามประการอื่นเชนเดียวกับผูมีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

 
มาตรา ๑๐  ใหนายอําเภอจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกต้ัง

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
 
มาตรา ๑๑  สมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป

นับแตวันเลือกตั้ง 
ในกรณีที่สมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งดํารงตําแหนงครบวาระแลวแตยัง

มิไดมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกต้ังข้ึนใหม ใหสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนง
ปฏิบัติหนาที่ไดตอไป 

 
มาตรา ๑๒๕  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ สมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับ

เลือกตั้งพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปน้ี 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณเีชนนี้ใหถือวาพนจาก

ตําแหนงนับแตวันลาออก 
(๓) มีการยุบสภาตําบล 
(๔)๖ เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญากับสภาตําบลที่ตน

ดํารงตําแหนงหรือในกิจการท่ีกระทําใหแกสภาตําบลนั้น 

                                                                                                                                            
๔ มาตรา ๙ แกไขโดยพระราชบัญญติัสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕ มาตรา ๑๒ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖ มาตรา ๑๒ (๔) แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) สภาตําบลมีมติใหพนจากตําแหนงโดยเห็นวามีความประพฤติในทางท่ีจะ
นํามาซึ่งความเสื่อมเสียประโยชนของตําบล มติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนสมาชิกสภาตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยู 

(๖) นายอําเภอสั่งใหพนจากตําแหนง เมื่อไดสอบสวนแลวปรากฏวาเปนผูขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๙ หรือมิไดอยูประจําในหมูบานที่
ไดรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันเกินหกเดือน หรือขาดการประชุมสภาตําบลติดตอกันสามครั้ง
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

(๗) ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหพนจากตําแหนง เมื่อไดสอบสวนแลวปรากฏวา
บกพรองในทางความประพฤต ิ

 
มาตรา ๑๓๗  เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งวางลงเพราะครบ

วาระการดํารงตําแหนง ใหมีการเลือกตั้งภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ครบวาระ 
 
มาตรา ๑๔๘  เม่ือตําแหนงสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งวางลงเพราะเหตุอื่น

ใดนอกจากครบวาระ ใหมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางภายในหกสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้น
วางลง เวนแตวาระการดํารงตําแหนงที่เหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันใหสภาตําบล
ประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู 

สมาชิกสภาตําบลผูซึ่งไดรับเลือกตั้งแทนนั้นใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่
เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

 
มาตรา ๑๕๙  เมื่อมีการยุบและรวมเขตหมูบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะ

ปกครองทองท่ี ใหสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกต้ังของหมูบานเดิมท่ีถูกยุบหรือถูกรวมยังคงเปน
สมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งอยูตอไปจนกวาสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒ 

เมื่อมีการแยกพื้นที่บางสวนของหมูบานใดขึ้นเปนหมูบานใหม ใหสมาชิกสภา
ตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งของหมูบานเดิมยังคงเปนสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งอยูตอไปโดยให
สมาชิกสภาตําบลที่มีภูมิลําเนาอยูในหมูบานใด เปนสมาชิกสภาตําบลของหมูบานนั้นจนกวา
สมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒ และใหนายอําเภอจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซึ่ง
ไดรับเลือกตั้งใหครบตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดทั้งหมูบานเดิมและหมูบานที่จัดตั้งขึ้นใหม 

                                                 
๗ มาตรา ๑๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๘ มาตรา ๑๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๙ มาตรา ๑๕ วรรคสอง แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี ๔)พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เพื่อเปนสมาชิกสภาตําบลที่หมูบานนั้นตั้งอยูในเขต ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ประกาศตั้ง
หมูบานใหม และใหผูไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของสมาชิกอื่นในตําบล
นั้น เวนแตวาระการดํารงตําแหนงที่เหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันใหสภาตําบลประกอบดวย
สมาชิกเทาท่ีมีอยู๑๐ ๑๑ 

 
มาตรา ๑๖  สภาตําบลมีกํานันเปนประธานสภาตําบล และมีรองประธานสภา

ตําบลคนหนึ่งซึ่งนายอําเภอแตงตั้งจากสมาชิกสภาตําบลตามมติของสภาตําบล 
รองประธานสภาตําบลมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีป 
รองประธานสภาตําบลพนจากตําแหนงกอนครบวาระการดํารงตําแหนงตามวรรค

สอง เม่ือ 
(๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณเีชนนี้ใหถือวาพนจาก

ตําแหนงนับแตวันลาออก 
(๒) พนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบลตามมาตรา ๑๒ 
 
มาตรา ๑๗ ประธานสภาตําบลเปนผูเรียกประชุมสภาตําบล และมีหนาท่ี

ดําเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
รองประธานสภาตําบลมีหนาท่ีกระทํากิจการแทนประธานสภาตําบลเมื่อ

ประธานสภาตําบลไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือตามที่ประธานสภาตําบล
มอบหมาย 

เมื่อประธานสภาตําบลและรองประธานสภาตําบลไมอยูในที่ประชุมใหสมาชิก
สภาตําบลที่มาประชุมเลือกกันเองเปนประธานในการประชุมคราวนั้น 

 
มาตรา ๑๘  ใหมีการประชุมสภาตําบลไมนอยกวาเดือนละหนึ่งครั้ง การประชุม

ตองมีสมาชิกสภาตําบลมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาตําบลทั้งหมดเทาที่มี
อยูจึงจะเปนองคประชุม 

การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่นใน
พระราชบัญญัตินี ้

สมาชิกสภาตําบลคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

 

                                                 
๑๐ มาตรา ๑๕ วรรคสอง แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๑ มาตรา ๑๕ วรรคสาม แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๙  สภาตําบลมีเลขานุการสภาตําบลคนหนึ่งซึ่งแตงตั้งจากขาราชการที่
ปฏิบัติงานในตําบลนั้นหรือจากบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ 

ใหนายอําเภอเปนผูแตงตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาตําบลตามมติของสภา
ตําบล 

 
มาตรา ๒๐  เลขานุการสภาตําบลมีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการ

ประชุมและงานอื่นใดตามที่สภาตําบลมอบหมาย 
 
มาตรา ๒๑  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้ใหสมาชิกสภาตําบลและ

เลขานุการสภาตําบลเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

สวนท่ี ๒ 
อํานาจหนาท่ีของสภาตําบล 

   
 

มาตรา ๒๒  สภาตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลตามแผนงานโครงการ 
และงบประมาณของสภาตําบล เสนอแนะสวนราชการในการบริหารราชการและพัฒนาตําบล
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตําบลตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ และหนาที่อื่น
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 
มาตรา ๒๓  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย สภาตําบลอาจดําเนินกิจการภายใน

ตําบล ดังตอไปนี ้
(๑) จัดใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
(๓) จัดใหมีและรักษาทางระบายนํ้า และรักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า

ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
(๔) คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(๕) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๖) สงเสริมการพฒันาสตร ีเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
 
มาตรา ๒๔๑๒  กํานัน ผูใหญบาน และแพทยประจําตําบลซึ่งปฏิบัติหนาที่ตาม

พระราชบัญญัตินี้ตองไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญากับสภาตําบลที่ตน
ดํารงตําแหนงหรือในกิจการท่ีกระทําใหแกสภาตําบลนั้น 

                                                 
๑๒ มาตรา ๒๔ วรรคหนึง่ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่กํานัน ผูใหญบาน หรือแพทยประจําตําบลกระทําการฝาฝนตามที่
บัญญัติในวรรคหนึ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดสั่งใหบุคคลดังกลาวออกจากตําแหนงกํานัน 
ผูใหญบานหรือแพทยประจําตําบล แลวแตกรณี โดยใหถือวาเปนการใหออกจากตําแหนงเพราะ
บกพรองในทางความประพฤติหรือความสามารถไมเหมาะสมกับตําแหนงตามกฎหมายวาดวย
ลักษณะปกครองทองที่ 

 
มาตรา ๒๕  ในการปฏิบัติหนาท่ีของกํานันและผูใหญบานตามกฎหมายวาดวย

ลักษณะปกครองทองที่ในสวนที่เกี่ยวกับกิจการใดที่กําหนดไวแลวในแผนพัฒนาตําบล ใหกํานัน
และผูใหญบานดําเนินการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาตําบล 

 
มาตรา ๒๖  ในการจัดทําโครงการหรือแผนงานของสวนราชการหรือหนวยงาน

ใด ในพื้นที่ตําบลใด ใหสวนราชการหรือหนวยงานนั้นคํานึงถึงแผนพัฒนาตําบลนั้นดวย 
 
มาตรา ๒๗  ในการปฏิบัติหนาที่ของสภาตําบล ใหประธานสภาตําบลเปน

ผูรับผิดชอบดําเนินกิจการตามมติของสภาตําบล แตสภาตําบลอาจมอบหมายใหสมาชิกสภาตําบล
ผูอื่นดําเนินกิจการแทนเฉพาะกรณีได 

ในการทํานิติกรรมของสภาตําบล ใหประธานสภาตําบล เลขานุการสภาตําบลและ
สมาชิกสภาตําบลอีกหนึ่งคนรวมกันมีอํานาจกระทําการแทนสภาตําบล ท้ังนี ้ใหเปนไปตาม
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 

 
มาตรา ๒๘  เมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด สภาตําบลอาจทํา

กิจการนอกเขตสภาตําบล หรือรวมกับสภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวน
จังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่นเพื่อทํากิจการรวมกันไดเมื่อไดรับความ
ยินยอมจากสภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรอืหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของและกิจการนั้นเปนกิจการที่จําเปนตองทําและเปนการ
เกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของตน 

 
สวนท่ี ๓ 

รายไดและรายจายของสภาตําบล 
   

 
มาตรา ๒๙  สภาตําบลมีรายไดซ่ึงองคการบริหารสวนจังหวัดจัดสรรใหตาม

หลักเกณฑท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ดังตอไปนี้ 
(๑) ภาษีบํารงุทองท่ี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย อากรการฆาสัตวและ

ผลประโยชนอื่นอันเกิดจากการฆาสัตวที่จัดเก็บไดในตําบลนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนดไวท่ี
จัดเก็บไดในตําบลนั้น 

(๓) คาธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนันที่เก็บ
เพิ่มขึ้นตามขอบัญญัติจังหวัดในเขตตําบลนั้น 

(๔) ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่องคการบริการสวนจังหวัดไดรับ
จัดสรร 

(๕) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ที่องคการบริหารสวนจังหวัดไดรับจัดสรร 
(๖) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือน ที่องคการบริหารสวนจังหวัด

ไดรับจัดสรร 
 
มาตรา ๓๐  ทุกปงบประมาณใหรัฐบาลจัดสรรเงินใหแกสภาตําบลเปนเงิน

อุดหนุน 
 
มาตรา ๓๑  สภาตําบลอาจมีรายได ดังตอไปน้ี 
(๑) รายไดจากทรัพยสินของสภาตําบล 
(๒) รายไดจากสาธารณูปโภคของสภาตําบล 
(๓) เงินและทรัพยสินอื่นที่มีผูอุทิศให 
(๔) เงินอุดหนุนและรายไดอื่นตามที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให 
(๕) รายไดอื่นตามที่จะมีกฎหมายกําหนดใหเปนของสภาตําบล 
 
มาตรา ๓๒  รายไดของสภาตําบล ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษี โดยตราเปน

พระราชกฤษฎีกา ตามประมวลรัษฎากร และไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 
 
มาตรา ๓๓  สภาตําบลอาจมีรายจาย ดังตอไปนี้ 
(๑) เงินเดือน 
(๒) คาจาง 
(๓) เงินคาตอบแทนอื่น ๆ 
(๔) คาใชสอย 
(๕) คาวัสดุ 
(๖) คาครุภัณฑ 
(๗) คาท่ีดิน สิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่น ๆ 
(๘) คาสาธารณูปโภค 
(๙) เงินอุดหนุนหนวยงานอื่น 
(๑๐) รายจายอื่นใดตามขอผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของ

กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๔  เงินคาตอบแทนประธานสภาตําบล รองประธานสภาตําบลสมาชิก
สภาตําบลและเลขานุการสภาตําบล ใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 

 
มาตรา ๓๕  งบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพิ่มเติมของ

สภาตําบลใหจัดทําเปนขอบังคับตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
ถาในระหวางปงบประมาณใด รายจายซึ่งกําหนดไวในงบประมาณไมพอใชจาย

ประจําปนั้น หรือมีความจําเปนตองตั้งรายจายขึ้นใหมระหวางปงบประมาณใหจัดทําขอบังคับ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

เมื่อสภาตําบลจัดทํารางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบังคับ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมเสร็จแลว ใหเสนอนายอําเภอเพื่ออนุมัติ 

ถาขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปออกไมทันปใหม ใหใชขอบังคับ
งบประมาณรายจายประจําปกอนนั้นไปพลางกอน 

 
มาตรา ๓๖  ใหกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบวาดวยการคลัง การงบประมาณ 

การรักษาทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน การจัดหาพัสดุและการจางเหมา 
กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานอื่น ๆ ของสภาตําบล 

ใหสภาตําบลตองปฏิบัติดวยก็ได 
ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหคํานึงถึงลักษณะของพ้ืนท่ี

จํานวนประชากร รายได ความคลองตัว และความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของสภาตําบล
ดวย 

 
มาตรา ๓๗  ใหกระทรวงมหาดไทยจัดใหมีการตรวจสอบการคลัง การบัญชีหรือ

การเงินอื่น ๆ ของสภาตําบล 
 

สวนท่ี ๔ 
การกํากับดูแลสภาตําบล 

   
 

มาตรา ๓๘  นายอําเภอมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของสภาตําบลให
เปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของทางราชการ 

ในกรณีท่ีปรากฏวาการดําเนนิการของสภาตําบลเปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
กอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ หรือไมเปนไปตามระเบียบขอบังคับของทาง
ราชการ นายอําเภอมีอํานาจยับยั้งการดําเนินการดังกลาวไวเปนการชั่วคราวไดและรายงานไปยัง
ผูวาราชการจังหวัดเพื่อวินิจฉัย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นวาการดําเนินการของสภาตําบลไมชอบดวย
กฎหมาย กอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ หรือไมเปนไปตามระเบียบขอบังคับ
ของทางราชการ ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจส่ังการใหสภาตําบลระงับการดําเนินการดังกลาว 

ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นวาการดําเนินการของสภาตําบลเปนไปโดยชอบ
แลว ใหผูวาราชการจังหวัดส่ังเพิกถอนการยับยั้งของนายอําเภอ แตถานายอําเภอไมรายงานผูวา
ราชการจังหวัดภายในสิบหาวันนับแตวันที่ยับยั้ง หรือผูวาราชการจังหวัดไมวินิจฉัยภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง ใหการยับย้ังของนายอําเภอและอํานาจส่ังการของผูวาราชการจังหวัดเปน
อันสิ้นสุดลงตั้งแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว 

 
มาตรา ๓๙  หากปรากฏวาสภาตําบลกระทําการฝาฝนตอความสงบเรียบรอย

หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาท่ี 
ผูวาราชการจังหวัดอาจสั่งยุบสภาตําบลไดตามคําเสนอแนะของนายอําเภอ และเมื่อผูวาราชการ
จังหวัดส่ังยุบสภาตําบลแลวใหสภาตําบลยังคงประกอบดวยสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนงทั้งหมด
จนกวาจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกต้ังใหม 

ในกรณีท่ีการยุบสภาตําบลตามวรรคหนึ่งเปนผลจากการกระทําของกํานัน 
ผูใหญบาน หรือแพทยประจําตําบล ซ่ึงเปนสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนง หรือบุคคลดังกลาวได
รวมกระทําการดวย ใหผูวาราชการจังหวัดสั่งใหบุคคลดังกลาวออกจากตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 
หรือแพทยประจําตําบล แลวแตกรณี โดยใหถือวาเปนการใหออกจากตําแหนงเพราะบกพรอง
ในทางความประพฤติหรือความสามารถไมเหมาะสมกับตําแหนงตามกฎหมายวาดวยลักษณะ
ปกครองทองท่ี และถาสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนงเหลืออยูไมถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาตําบล
โดยตําแหนงท้ังหมด ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งบุคคลตามจํานวนที่เห็นสมควรเขารวมปฏิบัติ
หนาที่กับสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนงที่เหลืออยูจนกวาจะมีการเลือกตั้งกํานัน ผูใหญบาน หรอื
แพทยประจําตําบลและสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกต้ังใหม 

 
หมวด ๒ 

องคการบริหารสวนตําบล 
   

 
มาตรา ๔๐  สภาตําบลที่มีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมา

ติดตอกันสามปเฉลี่ยไมต่ํากวาปละหนึ่งแสนหาหมื่นบาท หรือตามเกณฑรายไดเฉลี่ยในวรรคสอง 
อาจจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลได โดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในประกาศนั้นใหระบุชื่อและเขตขององคการบริหารสวนตําบลไว
ดวย 

การเปลี่ยนแปลงเกณฑรายไดเฉลี่ยของสภาตําบลตามวรรคหนึ่งใหทําเปน
ประกาศของกระทรวงมหาดไทยและใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๑  สภาตําบลที่ไดจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา ๔๐ 
ใหพนจากสภาพแหงสภาตําบลนับแตวันที่ไดประกาศจัดตั้งขึ้นเปนองคการบริหารสวนตําบลเปน
ตนไป 

บรรดางบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี ้และเจาหนาท่ีของสภา
ตําบลตามวรรคหนึ่ง ใหโอนไปเปนขององคการบริหารสวนตําบล 

 
มาตรา ๔๑ ทวิ๑๓  สภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลอาจรวมกับองคการ

บริหารสวนตําบลที่มีเขตติดตอกันภายในเขตอําเภอเดียวกันไดตามเจตนารมณของประชาชนใน
เขตตําบลนั้น โดยใหนํามาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๑ ตรี๑๔  สภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลอาจรวมกับหนวยการ

บริหารราชการสวนทองถิ่นอื่นที่มีเขตติดตอกันภายในเขตอําเภอเดียวกันไดตามเจตนารมณของ
ประชาชนในเขตตําบลนั้น โดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย และใหกําหนดเขตใหมของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นไวในประกาศกระทรวงมหาดไทยดวย 

ใหนํามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับกับการรวม
ตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๑ จัตวา๑๕  ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการประกาศยุบสภาตําบล

ทั้งหมดและองคการบริหารสวนตําบลใดที่มีจํานวนประชากรไมถึงสองพันคน โดยใหรวมพ้ืนท่ีเขา
กับองคการบริหารสวนตําบลอื่นหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่มีเขตติดตอกันภายใน
เขตอําเภอเดียวกันภายในเกาสิบวันนับแตวันที่มีเหตุดังกลาว 

การรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
ใดตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนในเขตตําบลนั้น 

การสํารวจเจตนารมณของประชาชนตามวรรคสอง ใหเปนไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

องคการบริหารสวนตําบลใดมีจํานวนประชากรไมถึงสองพันคนแตมีสภาพพื้นที่
เปนเกาะหรือโดยสภาพทางภูมิศาสตรไมสามารถติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่นที่จะไปรวมไดโดยสะดวก กระทรวงมหาดไทยจะไมดําเนินการตาม
วรรคหนึ่งกับองคการบริหารสวนตําบลนั้นก็ได 

                                                 
๑๓ มาตรา ๔๑ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๔ มาตรา ๔๑ ตรี วรรคหนึง่ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล  (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๕ มาตรา ๔๑ จัตวา แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหนํามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับกับการยุบ
และรวมตามวรรคหน่ึงโดยอนโุลม 

 
มาตรา ๔๑ เบญจ๑๖  สภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลอาจแยกพื้นที่

บางสวนไปรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น หรือรับ
พื้นท่ีบางสวนของสภาตําบลหรือองคการบริหารสนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถ่ินอ่ืนมารวมดวยได โดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย และใหกําหนดเขตใหมของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นไวในประกาศกระทรวงมหาดไทยดวย 

การสํารวจเจตนารมณเกี่ยวกับการรวม ยุบรวม รับรวม และแยกพื้นที่ในเขตสภา
ตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตามวรรคหนึ่งให
เปนไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

การโอนงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิเรียกรอง หนี ้เจาหนาที่ของสภาตําบล หรอื
พนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล ใหสภาตําบลหรือหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นผูโอนและผูรับโอนตกลงกัน ในกรณีที่ตกลงกันไมไดใหเปนไปตามที่ผูวา
ราชการจังหวัดประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๔๑ ฉ๑๗ ในกรณีท่ีมีการดําเนินการตามมาตรา ๔๑ ทวิ มาตรา ๔๑ ตร ี

มาตรา ๔๑ จัตวา หรือมาตรา ๔๑ เบญจ และเปนเหตุใหตองเพิ่มจํานวนสมาชิกสภาของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น ใหดําเนินการเลือกตั้งเพื่อใหมีสมาชิกครบจํานวนตามที่กฎหมาย
กําหนด และใหผูไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของสมาชิกอื่นในหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นนั้น เวนแตวาระการดํารงตําแหนงที่เหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ใหสมาชิกของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นนั้นประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู 

 
มาตรา ๔๒๑๘  ภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการเทศบาลอาจจัดตั้งองคการ

บริหารสวนตําบลขึ้นเปนเทศบาลไดโดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
องคการบริหารสวนตําบลที่ไดจัดตั้งเปนเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ใหพนจากสภาพ

แหงองคการบริหารสวนตําบล รวมทั้งใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

                                                 
๑๖ มาตรา ๔๑ เบญจ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๗ มาตรา ๔๑ ฉ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๘ มาตรา ๔๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ส้ินสุดลง และนายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงนับแตวันที่ไดมีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้นเปนเทศบาลเปนตนไป 

บรรดางบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี ้พนักงานสวนตําบลและ
ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่ง ใหโอนไปเปนของเทศบาลที่จัดตั้งขึ้นนั้น 

บรรดาขอบัญญัติองคการบรหิารสวนตําบลที่ไดใชบังคับในเรื่องใดอยูกอนแลว
ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเปนการชั่วคราว จนกวาจะไดมีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนัน้ขึ้นใหม 

 
มาตรา ๔๓  องคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการ

บริหารสวนทองถิ่น 
 
มาตรา ๔๔๑๙  องคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสภาองคการบริหารสวน

ตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล 
 

สวนท่ี ๑ 
สภาองคการบริหารสวนตําบล 

   
 

มาตรา ๔๕๒๐  สภาองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลจํานวนหมูบานละสองคน ซ่ึงเลือกต้ังข้ึนโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังในแตละ
หมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลนั้น 

ในกรณีที่เขตองคการบริหารสวนตําบลใดมีเพียงหนึ่งหมูบานใหสภาองคการ
บริหารสวนตําบลนั้นประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหกคน และในกรณี
ที่เขตองคการบริหารสวนตําบลใดมีเพียงสองหมูบานใหสภาองคการบริหารสวนตําบลนั้น
ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหมูบานละสามคน 

หลักเกณฑและวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

อายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลมีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๔๖๒๑  สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

                                                 
๑๙ มาตรา ๔๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๐ มาตรา ๔๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 

๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๑ มาตรา ๔๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อเปนแนวทางใน
การบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล 

(๒) พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล ราง
ขอบญัญัติงบประมาณรายจายประจําป และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตาม
กฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของ
ทางราชการ 

 
มาตรา ๔๗๒๒  ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตองมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใชบังคับกับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๗ ทวิ๒๓  ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
(๑) มีชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรในหมูบานของ

ตําบลที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 
(๒) ไมเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบล 

สมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น หรือที่ปรึกษา
หรือเลขานุการของผูบริหารทองถิ่น เพราะเหตุที่มีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญา
หรือกิจการที่กระทํากับสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัคร
เลือกต้ัง 

(๓) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามประการอื่นตามกฎหมายวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

 
มาตรา ๔๗ ตรี๒๔  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ส้ินสุด

ลงเม่ือ 

                                                 
๒๒ มาตรา ๔๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๓ มาตรา ๔๗ ทว ิแกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล    

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๔ มาตรา ๔๗ ตรี แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือมีการยุบสภา
องคการบริหารสวนตําบล 

(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ 
(๔) ขาดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอัน

สมควร 
(๕) มิไดอยูประจําในหมูบานที่ไดรับเลือกตั้งเปนระยะเวลาติดตอกันเกินหก

เดือน 
(๖) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่องคการบริหาร

สวนตําบลนั้นเปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้นหรือที่
องคการบริหารสวนตําบลนั้นจะกระทํา 

(๗) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๗ ทวิ 
(๘) สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติใหพนจากตําแหนง โดยเห็นวามีความ

ประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคการบริหารสวน
ตําบลหรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชนของสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยมีสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยูเขาชื่อเสนอใหสภาองคการบริการสวนตําบลพิจารณา และมติดังกลาว
ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมด
เทาท่ีมีอยู  ท้ังนี้ ถาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูนั้นมิไดอุทธรณหรือโตแยงมติของสภา
องคการบริหารสวนตําบลภายในกําหนดเวลาอุทธรณหรือโตแยงใหสมาชิกสภาพส้ินสุดลงนับแต
วันท่ีครบระยะเวลาอุทธรณหรือโตแยงดังกลาว 

ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูใดส้ินสุดลงตาม 
(๘) ผูนั้นอาจอุทธรณหรือโตแยงมติของสภาองคการบริหารสวนตําบลไปยังนายอําเภอไดภายใน
สิบหาวันนับแตวันท่ีรับทราบมติของสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยระบุขออุทธรณหรือขอ
โตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายประกอบดวย และใหนายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัยให
เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณหรือโตแยง คําวินิจฉัยของนายอําเภอใหเปน
ท่ีสุด 

(๙) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนตําบลใดมีจํานวนไมนอย
กวาสามในส่ีของจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังท่ีมาลงคะแนนเสียง เห็นวาสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลผูใดไมสมควรดํารงตําแหนงตอไปตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

เมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูใด
ส้ินสุดลงตาม (๔) (๕) (๖) หรอื (๗) ใหนายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวนิิจฉัยของ
นายอําเภอใหเปนที่สุด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสิ้นสุดลงตาม (๙) 
พรอมกันทั้งหมด ใหถือวาเปนการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 

 
มาตรา ๔๘  สภาองคการบริหารสวนตําบลมีประธานสภาและรองประธานสภา

คนหนึ่งซึ่งเลือกจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ใหนายอําเภอแตงตั้งประธานและรอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมติของสภาองคการบริหารสวนตําบล 

 
มาตรา ๔๙๒๕ ประธานสภาและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลดํารง

ตําแหนงจนครบอายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 
มาตรา ๕๐๒๖  นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๔๙ ประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบลและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเม่ือ 
(๑) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกตอนายอําเภอ 
(๒) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
(๓) ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๙๒ 
ผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดสั่งใหพนจากตําแหนงตาม (๓) จะดํารงตําแหนง

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกไมได 
ตลอดอายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลนั้น 

 
มาตรา ๕๑  เมื่อตําแหนงประธานหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล

วางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ใหมีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลแทนตําแหนงที่วางภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลงและใหผูซ่ึง
ไดรับเลือกแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๕๒๒๗ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ดําเนินการประชุม

และดําเนินกิจการอื่นใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ชวยประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบลปฎิบัติการตามหนาท่ี และกระทํากิจการตามท่ีประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลมอบหมาย 

                                                 
๒๕ มาตรา ๔๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 

๔)      พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๖ มาตรา ๕๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๗ มาตรา ๕๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล       

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ไมมีประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลไมอยูหรือไมสามารถปฎิบัติหนาที่ไดหรือไมปฎิบัติหนาที่ ใหรองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติหนาที่แทน 

ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งใด ถาไมมีผูปฏิบัติหนาท่ี
ประธานในที่ประชุม ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มาประชุมเลือกกันเองเพื่อทําหนาที่
ประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมในครั้งนั้น 

ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งใด ถาผูทําหนาที่ประธานในที่
ประชุมสั่งปดประชุมกอนหมดระเบียบวาระการประชุม แตมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
อยูในที่ประชุมครบองคประชุมและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเทาที่มีอยูในท่ีประชุมเสนอใหเปดประชุม ใหดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้นตอไปจนกวาจะหมดระเบียบวาระการประชุมหรือสภา
องคการบริหารสวนตําบลจะไดมีมติใหปดประชุม และใหนําความในวรรคสามและวรรคส่ีมาใช
บังคับกับกรณีดังกลาว๒๘ 

 
มาตรา ๕๓๒๙ ในปหน่ึงใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแลวแต

สภาองคการบริหารสวนตําบลจะกําหนด แตตองไมเกินส่ีสมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป
ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด 

นายอําเภอตองกําหนดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งแรกภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล และใหที่ประชุมเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและ
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 

กรณีที่สภาองคการบริหารสวนตําบลไมอาจจัดใหมีการประชุมครั้งแรกไดตาม
กําหนดเวลาในวรรคสอง หรือมีการประชุมแตไมอาจเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
ได นายอําเภออาจเสนอผูวาราชการจังหวัดใหมีคําส่ังยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 

สมัยประชุมสามัญสมัยหน่ึงๆ ใหมีกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลา
ออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ 

 
มาตรา ๕๔  ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูเรียกประชุมสภา

องคการบริหารสวนตําบลตามสมัยประชุม และเปนผูเปดหรือปดประชุม 

                                                 
๒๘ มาตรา ๕๒ วรรคหา แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๙ มาตรา ๕๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ยังไมมีประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลไมเรียกประชุมตามกฎหมาย ใหนายอําเภอเปนผูเรียกประชุม และเปนผูเปด
หรือปดประชุม 

 
มาตรา ๕๕๓๐  นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เม่ือเห็นวาเปนการจําเปนเพื่อ

ประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการ
บริหารสวนตําบลหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมดเทาท่ีมีอยู อาจทําคํารองยื่นตอนายอําเภอขอเปด
ประชุมวิสามัญ ถาเห็นสมควรใหนายอําเภอเรียกประชุมวิสามัญได 

สมัยประชุมวิสามัญใหกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีก
จะตองไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ 

 
มาตรา ๕๖  การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตองมีสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ทั้งหมดเทาที่มีอยูจะจําเปนองคประชุม 

ใหนําบทบัญญัติตามมาตรา ๑๘ วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับกับการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๖/๑๓๑  ในที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลมีสิทธิตั้งกระทูถามนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลในเรื่องใดอันเกี่ยวกับงานในหนาที่ได 

 
มาตรา ๕๗๓๒ ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกปลัดองคการบริหารสวน

ตําบลหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่งเปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล โดยมีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย  ท้ังน้ี ใหคํานึงถึงความรูความสามารถอันจะเปนประโยชน
ตอสภาองคการบริหารสวนตําบล 

                                                 
๓๐ มาตรา ๕๕ วรรคหนึง่ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล       

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๑ มาตรา ๕๖/๑ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๒ มาตรา ๕๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล        

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเม่ือครบอายุของสภา
องคการบริหารสวนตําบล หรือเมื่อมีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือสภาองคการ
บริหารสวนตําบลมีมติใหพนจากตําแหนง 

 
สวนท่ี ๒ 

นายกองคการบริหารสวนตําบล๓๓ 
   

 
มาตรา ๕๘๓๔  ใหองคการบริหารสวนตําบลมีนายกองคการบริหารสวนตําบลคน

หนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

 
มาตรา ๕๘/๑๓๕  บุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวน

ตําบลตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น และตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ีดวย 

(๑) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
(๒) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาหรือเคยเปน

สมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 
(๓) ไมเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบล 

สมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่นหรือ
เลขานุการหรือที่ปรึกษาของผูบริหารทองถิ่น เพราะเหตุท่ีมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมถึงหาปนับถึงวันรับ
สมัครเลือกต้ัง 

 
มาตรา ๕๘/๒๓๖  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดํารงตําแหนงนับแตวัน

เลือกตั้งและมีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีปนับแตวันเลือกตั้ง แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน
สองวาระไมได 

                                                 
๓๓ สวนที ่๒ นายกองคการบริหารสวนตําบล แกไขโดยพระราชบัญญติัสภาตําบลและ

องคการบริหารสวน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๔ มาตรา ๕๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๕ มาตรา ๕๘/๑ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๖ มาตรา ๕๘/๒ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีนายกองคการบริหารสวนตําบลดํารงตําแหนงไมครบระยะเวลาสี่ปก็ใหถือ
วาเปนหนึ่งวาระและเมื่อไดดํารงตําแหนงสองวาระติดตอกันแลวจะดํารงตําแหนงไดอีกเมื่อพน
ระยะเวลาสี่ปนับแตวันที่พนจากตําแหนง 

 
มาตรา ๕๘/๓๓๗  นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจแตงตั้งรองนายกองคการ

บริหารสวนตําบลซึ่งมิใชสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูชวยเหลือในการบริหาร
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายไดไมเกิน
สองคน และอาจแตงตั้งเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่งซึ่งมิไดเปนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลหรือเจาหนาที่ของรัฐได 

 
มาตรา ๕๘/๔๓๘  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลตองมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหามตามมาตรา ๕๘/๑ 
 
มาตรา ๕๘/๕๓๙  กอนนายกองคการบริหารสวนตําบลเขารบัหนาท่ี ให

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยไมมีการลงมติ ท้ังน้ี 
ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล 

กรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและรอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือสภาองคการบริหารสวนตําบลถูกยุบตามมาตรา ๕๓ 
หากมีกรณีที่สําคัญและจําเปนเรงดวนซึ่งปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบตอประโยชนสําคัญของ
ราชการหรือราษฎร นายกองคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการไปพลางกอนเทาที่จําเปนก็ได 
เมื่อไดมีการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแลว ใหประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแถลง
นโยบายโดยไมมีการลงมติภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล 

การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหกระทําโดย
เปดเผย โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลตองจัดทํานโยบายเปนลายลักษณอักษรแจกให
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุกคนที่มาประชุมดวย 

                                                 
๓๗ มาตรา ๕๘/๓ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๘ มาตรา ๕๘/๔ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๙ มาตรา ๕๘/๕ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หากนายกองคการบริหารสวนตําบลไมสามารถแถลงนโยบายตอสภาองคการ
บริหารสวนตําบลได ใหนายอําเภอแจงใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํานโยบายแจงเปน
หนังสือสงใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยใหนําวิธีการแจงคําส่ัง
ทางปกครองเปนหนังสือตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีเชนนี้ใหถือวานายกองคการบริหารสวนตําบลไดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแลว 

ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนประจําทุกป 

คําแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลและรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย ใหประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดวย 

 
มาตรา ๕๘/๖๔๐  นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน

ตําบล หรือผูซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย มีสิทธิเขาประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลและมีสิทธิแถลงขอเท็จจรงิ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาท่ีของตน
ตอที่ประชุม แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มาตรา ๕๘/๗๔๑  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนไมนอยกวาหนึ่ง

ในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยู มีสิทธิเขาช่ือเสนอญัตติ
ขอเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบลแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปญหาเกี่ยวกับการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลโดยไมมีการลงมติ 

ญัตติตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นตอประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและให
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนดวันสําหรับการอภิปรายทั่วไปซึ่งตองไมเร็วกวาหาวัน
และไมชากวาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับญัตติ แลวแจงใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ 

การขอเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี ้จะทําไดคร้ังเดียวในสมัยประชุมสามัญ
สมัยหน่ึง 

 
มาตรา ๕๙๔๒  นายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้

                                                 
๔๐ มาตรา ๕๘/๖ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๑ มาตรา ๕๘/๗ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๒ มาตรา ๕๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบล ขอบัญญัต ิระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 

(๒) ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล 
(๓) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ

นายกองคการบริหารสวนตําบล 
(๔) วางระเบียบเพื่อใหงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความ

เรียบรอย 
(๕) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินีแ้ละกฎหมายอื่น 
 
มาตรา ๖๐๔๓  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการ

บริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมาย และเปนผูบังคับบัญชาของพนักงาน
สวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล 

อํานาจหนาท่ีในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ใหเปนไปตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย 

ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนตําบลไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลตามลําดับที่นายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งไวเปนผูรักษาราชการ
แทน ถาไมมีรองนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลเปนผูรักษาราชการแทน 

ในกรณีท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติหรือคําสั่งใด แตงต้ังให
นายกองคการบริหารสวนตําบลเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาท่ีอยางใด ใหผูรักษาราชการ
แทนทําหนาที่กรรมการหรือมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับนายกองคการบริหารสวนตําบลในระหวาง
รักษาราชการแทนดวย 

อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัต หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองคการ
บริหารสวนตําบลจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ 
หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ 
หรือคําส่ังน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไมไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปน
อยางอ่ืน นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลเปนผูปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลก็ได แตถามอบใหปลัด
องคการบริหารสวนตําบลหรือรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติราชการแทนใหทําเปน
คําส่ังและประกาศใหประชาชนทราบ 
                                                 

๔๓ มาตรา ๖๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหา ตองกระทํา
ภายใตการกํากับดูแลและกรอบนโยบายท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลกําหนดไว 

 
มาตรา ๖๐/๑๔๔ ใหมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชา

พนักงานสวนตําบลและลูกจางองคการบริหารสวนตําบลรองจากนายกองคการบริหารสวนตําบล
และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาํขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย
และมีอํานาจหนาท่ีอื่นตามท่ีมีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบล
มอบหมาย 

 
มาตรา ๖๑๔๕   
 
มาตรา ๖๒๔๖   
 
มาตรา ๖๓๔๗   
 
มาตรา ๖๔๔๘  นายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๕๘/๑ 
(๕) กระทําการฝาฝนมาตรา ๖๔/๒ 
(๖) ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคหาหรือ

มาตรา ๙๒ 
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

                                                 
๔๔ มาตรา ๖๐/๑ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๕ มาตรา ๖๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔๖ มาตรา ๖๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔๗ มาตรา ๖๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔๘ มาตรา ๖๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีจํานวนไมนอยกวา
สามในส่ีของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียงเห็นวานายกองคการบริหารสวนตําบลไม
สมควรดํารงตําแหนงตอไปตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

เม่ือมีขอสงสัยเกี่ยวกับความเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลส้ิงสุดลงตาม 
(๔) หรอื (๕) ใหนายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของนายอําเภอใหเปนที่สุด 

ในระหวางที่ไมมีนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลปฏิบัติหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบลเทาที่จําเปนไดเปนการชั่วคราวจนถึงวัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล 

 
มาตรา ๖๔/๑๔๙  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเม่ือ 
(๑) นายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนง 
(๒) นายกองคการบริหารสวนตําบลมีคําส่ังใหพนจากตําแหนง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายกองคการบรหิารสวนตําบล 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๕๘/๔ 
(๖) กระทําการฝาฝนมาตรา ๖๔/๒ 
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๘) ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๙๒ 
ใหนําความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใชบังคับกับการพนจาก

ตําแหนงของเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลดวยโดยอนุโลม 
ใหนําความในวรรคสองของมาตรา ๖๔ มาใชบังคับกับกรณีรองนายกองคการ

บริหารสวนตําบลและเลขานุการนายกองคการสวนตําบลดวยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๖๔/๒๕๐  นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน

ตําบล และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ตองไมกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 

(๑) ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อื่นใดในสวนราชการ หนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ เวนแตตําแหนงที่ดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

                                                 
๔๙ มาตรา ๖๔/๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล     

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕๐ มาตรา ๖๔/๒ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) รับเงินหรือประโยชนใดๆ เปนพิเศษจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ นอกเหนือไปจากที่สวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลใน
ธุรกิจการงานตามปกต ิ

(๓) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่องคการบริหาร
สวนตําบลนั้นเปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้นหรือที่
องคการบริหารสวนตําบลนั้นจะกระทํา 

บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่งไดรับเบี้ย
หวัด บําเหน็จบํานาญ หรือเงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษะเดียวกันและมิใหใช
บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนคาเบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใด
เนื่องจากการดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแทนราษฏร วุฒิสภา สภาองคการบริหาร
สวนตําบล หรือสภาทองถ่ินอ่ืน หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนโดยตําแหนง 

 
มาตรา ๖๕๕๑  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้ใหสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล และพนักงานสวนตําบล เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล และพนักงานสวนตําบลซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้ง มี
อํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไดตามระเบียบและวิธีการท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

เมื่อไดชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการ
เปรียบเทียบใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
สวนท่ี ๓ 

อํานาจหนาท่ีขององคการบรหิารสวนตําบล 
   

มาตรา ๖๖  องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังใน
ดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 
มาตรา ๖๗  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีตอง

ทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปน้ี 
(๑) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 

                                                 
๕๑ มาตรา ๖๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัด
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

(๓) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
(๔) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๕) สงเสรมิการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(๖) สงเสริมการพฒันาสตร ีเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
(๗) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(๘)๕๒ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดี

ของทองถ่ิน 
(๙)๕๓ ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ

บุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร 
 
มาตรา ๖๘  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํา

กิจการในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 
(๓) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
(๔) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและ

สวนสาธารณะ 
(๕) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
(๖) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(๗) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๘) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
(๙) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
(๑๐) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย 
(๑๒)๕๔ การทองเท่ียว 
(๑๓)๕๕ การผังเมือง 

                                                 
๕๒ มาตรา ๖๗ (๘) แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕๓ มาตรา ๖๗ (๙) เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕๔ มาตรา ๖๘ (๑๒) เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๙  อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา ๖๖ มาตรา 
๖๗ และมาตรา ๖๘ นั้น ไมเปนการตัดอํานาจหนาท่ีของกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการหรือ
หนวยงานของรัฐ ในอันที่จะดําเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชนของประชาชนในตําบล แตตองแจง
ใหองคการบริหารสวนตําบลทราบลวงหนาตามสมควรในกรณีนี้หากองคการบริหารสวนตําบลมี
ความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการดังกลาว ใหกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการ หรอื
หนวยงานของรัฐ นําความเห็นขององคการบริหารสวนตําบลไปประกอบการพิจารณาดําเนิน
กิจการนั้นดวย 

 
มาตรา ๖๙/๑๕๖  การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล

ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และให
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพฒันาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํา
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร ท้ังน้ี ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑ และวิธีการ
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา ๗๐  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหองคการ

บริหารสวนตําบลมีสิทธิไดรับทราบขอมูลและขาวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนิน
กิจการของทางราชการในตําบล เวนแตขอมูลหรือขาวสารที่ทางราชการถือวาเปนความลับเกี่ยวกับ
การรักษาความมั่นคงแหงชาติ 

 
มาตรา ๗๑๕๗  องคการบริหารสวนตําบลอาจออกขอบัญญัติองคการบริหารสวน

ตําบลเพื่อใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลไดเทาที่ไมขัดหรือแยงตอกฎหมายเพื่อ
ปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติ
ใหองคการบริหารสวนตําบลออกขอบัญญัติหรือใหมีอํานาจออกขอบัญญัต ิในการนี้จะกําหนด
คาธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผูฝาฝนดวยก็ได แตมิใหกําหนดโทษปรับเกิน
หนึ่งพันบาท เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น 

                                                                                                                                            
๕๕ มาตรา ๖๘ (๑๓) เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕๖ มาตรา ๖๙/๑ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕๗ มาตรา ๗๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล        

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลจะเสนอไดก็แตโดยนายกองคการบริหาร
สวนตําบลหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือราษฎรในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น 

เม่ือสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายอําเภอใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่งแลว ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลลงชื่อและประกาศ
เปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตอไป 

ในกรณีที่นายอําเภอไมเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
ใด ใหสงคืนสภาองคการบริหารสวนตําบลภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีนายอําเภอไดรับราง
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดังกลาวเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาทบทวน
รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนั้นใหม หากนายอําเภอไมสงรางขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลคืนสภาองคการบริหารสวนตําบลภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีนายอําเภอไดรับราง
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดังกลาว ใหถือวานายอําเภอเห็นชอบกับรางขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลนั้น 

เมื่อสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาทบทวนรางขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลตามวรรคส่ีแลว มีมติยืนยันตามรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเดิมดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมดเทาท่ีมีอยู ให
นายกองคการบริหารสวนตําบลลงชื่อและประกาศเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไดโดย
ไมตองขอความเห็นชอบจากนายอําเภอ แตถาสภาองคการบริหารสวนตําบลไมยืนยันภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคืนจากนายอําเภอหรือยืนยัน
ดวยคะแนนเสียงนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมด
เทาท่ีมีอยู ใหรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนั้นเปนอันตกไป 

 
มาตรา ๗๒๕๘  การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยการนั้น 
เพื่อประโยชนแกกิจการขององคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบล

อาจขอใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรอื
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ไปดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติกิจการขององคการบริหารสวน
ตําบลเปนการชั่วคราวไดโดยไมขาดจากตนสังกัดเดิม ทั้งนี ้ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจ
อนุญาตไดตามความจําเปน และในกรณีที่เปนขาราชการซ่ึงไมอยูในอํานาจของผูวาราชการจังหวัด 
ใหกระทรวงมหาดไทยทําความตกลงกับหนวยงานตนสังกัดกอนแตงตั้ง 

มาตรา ๗๓  องคการบริหารสวนตําบลอาจทํากิจการนอกเขตองคการบริหาร
สวนตําบล หรือรวมกับสภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรอื
                                                 

๕๘ มาตรา ๗๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล        
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น เพื่อกระทํากิจการรวมกันได  ท้ังน้ี เมื่อไดรับความ
ยินยอมจากสภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรอืหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ และกิจการนั้นเปนกิจการที่จําเปนตองทําและเปนการ
เกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของตน 

 
สวนท่ี ๔ 

รายไดและรายจายขององคการบริหารสวนตําบล 
   

 
มาตรา ๗๔๕๙  ภาษีบํารงุทองท่ี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย อากรการฆา

สัตวและคาธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชนอื่นอันเกิดจากการฆาสัตว ท้ังน้ี ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลใดเมื่อไดมีการจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้นแลวใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลนัน้ 

ในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินขององคการบริหารสวน
ตําบลตามวรรคหนึ่ง ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับอํานาจและ
หนาที่ของนายกเทศมนตรีตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่และกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น  ทั้งนี ้องคการบริหารสวนตําบลอาจมอบ
อํานาจและหนาท่ีดังกลาวใหหนวยงานอื่นของรัฐดําเนินการแทนก็ได และใหหักคาใชจายไดตามท่ี
กําหนดในมาตรา ๘๑๖๐ 

 
มาตรา ๗๕  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อนท่ีจัดเก็บไดในจังหวัดใด 

ใหจัดสรรใหแกองคการบริหารสวนตําบลตามหลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวย
การนั้น 

 
มาตรา ๗๖๖๑ องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจออกขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนตําบลเพื่อเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไมเกินรอยละสิบของภาษีอากรและ
คาธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท ดังตอไปนี้ 

                                                 
๕๙ มาตรา ๗๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และวรรคสอง แกไขโดยพระราชบัญญติัสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๖๐ มาตรา ๗๔ วรรคสอง แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๖๑ มาตรา ๗๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลกฎหมายรัษฎากรซึ่งสถานประกอบการตั้งอยู
ในองคการบริหารสวนตําบล 

(๒) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุราซึ่งรานขายสุรา
ตั้งอยูในองคการบริหารสวนตําบล 

(๓) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน
ซึ่งสถานที่เลนการพนันอยูในองคการบริหารสวนตําบล 

การเสียภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี ้เศษของหน่ึงบาทใหปดท้ิง 
ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี ้ใหถือเปนภาษีอากรและคาธรรมเนียม

ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๗๗๖๒  รายไดจากคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล เงินอากร

ประทานบัตรใบอนุญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมายวาดวยการประมง คาภาคหลวง และ
คาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม และคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินที่เก็บในองคการบริหารสวนตําบลใด ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวน
ตําบลนั้น 

 
มาตรา ๗๘  คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแร และคาภาคหลวง

ปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม ท้ังน้ี ในองคการบริหารสวนตําบลใดเมื่อไดมีการ
จัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้นแลว ใหจัดสรรใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้นตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗๙  เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติในองคการบริหาร

สวนตําบลใด ใหแบงใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๘๐๖๓ องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจออกขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนตําบลเพื่อเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม โดยใหกําหนดเปนอัตราภาษีมูลคาเพิ่มเพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียก
เก็บตามประมวลรัษฎากรดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละศูนย ให
องคการบริหารสวนตําบลเก็บในอัตรารอยละศูนย 

                                                 
๖๒ มาตรา ๗๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี ๓)     พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖๓ มาตรา ๘๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๔)      

พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราอื่น ใหองคการ
บริหารสวนตําบลเก็บหนึ่งในเกาของอัตราภาษีมูลคาเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร 

ภาษีมูลคาเพิ่มที่เก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวล
รัษฎากร 

 
มาตรา ๘๑  องคการบริหารสวนตําบลจะมอบใหกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงมี

หนาที่จัดเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมเพื่อองคการ
บริหารสวนตําบลก็ได  ในกรณีเชนนี้เมื่อไดหักคาใชจายตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแลว ให
กระทรวง ทบวง กรมนั้นสงมอบใหแกองคการบริหารสวนตําบล 

 
มาตรา ๘๒  องคการบริหารสวนตําบลอาจมีรายได ดังตอไปน้ี 
(๑) รายไดจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
(๒) รายไดจากสาธารณูปโภคขององคการบริหารสวนตําบล 
(๓) รายไดจากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชยขององคการบริหารสวนตําบล 
(๔)  คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนดไว 
(๕) เงินและทรัพยสินอ่ืนท่ีมีผูอุทิศให 
(๖) รายไดอื่นตามที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให 
(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๘) รายไดอื่นตามที่จะมีกฎหมายกําหนดใหเปนขององคการบริหารสวนตําบล 
 
มาตรา ๘๓  องคการบริหารสวนตําบลอาจกูเงินจากกระทรวง ทบวง กรม 

องคการ หรือนิติบุคคลตาง ๆ ได เมื่อไดรับอนุญาตจากสภาองคการบริหารสวนตําบล 
การกูเงินตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
 
มาตรา ๘๔  รายไดขององคการบริหารสวนตําบล ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษี

โดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 
 
มาตรา ๘๕  องคการบริหารสวนตําบลอาจมีรายจาย ดังตอไปนี ้
(๑) เงินเดือน 
(๒) คาจาง 
(๓) เงินคาตอบแทนอื่น ๆ 
(๔) คาใชสอย 
(๕) คาวัสดุ 
(๖) คาครุภัณฑ 
(๗) คาท่ีดิน สิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่น ๆ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘) คาสาธารณูปโภค 
(๙) เงินอุดหนุนหนวยงานอื่น 
(๑๐) รายจายอื่นใดตามขอผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของ

กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว 
 
มาตรา ๘๖๖๔  เงินคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา ๘๗๖๕  งบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพิ่มเติมของ

องคการบริหารสวนตําบล ใหจัดทําเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลและจะเสนอไดก็แต
โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ถาในระหวางปงบประมาณใดรายจายซึ่งกําหนดไวในงบประมาณไมพอใชจาย
ประจําปนั้นหรือมีความจําเปนตองตั้งรายจายขึ้นใหมระหวางปงบประมาณ ใหจัดทําขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

เมื่อสภาองคการบริหารสวนตําบลเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปหรือรางขอบญัญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมแลว ใหเสนอนายอําเภอเพื่อขอ
อนุมัติ และใหนายอําเภอพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับรางขอบัญญัติ
ดังกลาว 

ถานายอําเภอไมอนุมัติตองแจงเหตุผลและสงคืนใหสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เพื่อพิจารณาทบทวนรางขอบัญญัตินั้นใหม หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวนายอําเภอ
พิจารณาไมแลวเสร็จ ใหถือวานายอําเภออนุมัติรางขอบัญญัติดังกลาว 

ในกรณีที่สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติยืนยันตามรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปหรือรางขอบญัญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ใหนายอําเภอสงรางขอบัญญัตินั้น
ไปยังผูวาราชการจังหวัดภายในกําหนดเวลาสิบหาวันนับแตวันที่สภาองคการบริหารสวนตําบลแจง
มติยืนยันเพื่อใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาภายในสิบหาวัน ถาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวย
กับรางขอบัญญัตินั้น ใหผูวาราชการจังหวัดสงไปยังนายอําเภอเพื่อลงชื่ออนุมัติ ถาผูวาราชการ
จังหวัดไมเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัตินั้นใหรางขอบัญญัตินั้นเปนอันตกไป หากพนกําหนดเวลา
ดังกลาวแลวยังพิจารณาไมแลวเสร็จ ใหถือวาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัตินั้น 

                                                 
๖๔ มาตรา ๘๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖๕ มาตรา ๘๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล(ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการพิจารณารางขอบัญญตัิงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม สภาองคการบริหารสวนตําบลตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัตินั้น เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ถาสภาองคการบริหารสวน
ตําบลพิจารณาไมแลวเสรจ็ ใหถือวาสภาองคการบริหารสวนตําบลใหความเห็นชอบตามที่นายก
องคการบริหารสวนตําบลเสนอและใหดําเนินการตามวรรคสามตอไป 

ถาขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปออกไมทันปงบประมาณใหม ใหใช
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในปงบประมาณที่แลวไปพลางกอน 

ในการพิจารณารางขอบัญญตัิงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการ
หรือจํานวนในรายการมิได แตอาจแปรญัตติไดในทางลดหรือตัดทอนรายจาย ซึ่งมิไดเปนรายจาย
ท่ีเปนเงินสงใชตนเงินกู ดอกเบี้ยเงินกู หรือเงินท่ีกําหนดใหจายตามกฎหมาย และในการพิจารณา
ของสภาองคการบริหารสวนตําบล การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทําดวยประการใดๆ ท่ีมี
ผลใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีสวนไมวาโดยทางตรงหรือโดยออมในการใช
งบประมาณรายจายจะกระทํามิได 

 
มาตรา ๘๗/๑๖๖  ในกรณีที่สภาองคการบริหารสวนตําบลไมรับหลักการแหงราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมให
นายอําเภอตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวยกรรมการจํานวนเจ็ดคน เพื่อพิจารณาหาขอยุติ
ความขัดแยงโดยแกไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระสําคัญที่บัญญัติไวในรางขอบัญญัตินัน้  ท้ังนี ้ให
ยึดถือหลักเกณฑตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ ตลอดจนประโยชนของทองถิ่นและ
ประชาชนเปนสําคัญ 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลซ่ึงสภาองคการบริหารสวนตําบลเสนอจํานวนสามคน และบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอจํานวนสามคนโดยใหตั้ง
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติไมรับหลักการ และใหกรรมการท้ังหก
คนรวมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิไดเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและมิไดเปนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานกรรมการดังกลาวภายในเจ็ดวันนับแตวันที่
กรรมการครบจํานวนหกคน 

ในกรณีที่ไมสามารถเสนอบุคคลที่จะทําหนาที่เปนกรรมการหรือประธาน
กรรมการไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไมปฏิบัติ
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหนายอําเภอตั้งบุคคลซึ่งมิไดเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล 
                                                 

๖๖ มาตรา ๘๗/๑ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รองนายกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและมิไดเปน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทําหนาที่กรรมการหรือประธานกรรมการดังกลาวใหครบ
ตามจํานวน 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณารางขอบัญญัติใหแลวเสร็จภายในสิบหา
วันนับตั้งแตวันท่ีไดแตงตั้งประธานกรรมการในคราวแรกแลวรายงานตอนายอําเภอ ในกรณีท่ี
คณะกรรมการไมสามารถพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหประธานกรรมการ
รวบรวมผลการพิจารณาแลววินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็วแลวรายงานตอนายอําเภอ 

ใหนายอําเภอสงรางขอบัญญัติท่ีผานการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธาน
กรรมการในวรรคส่ีใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโดยเร็ว แลวใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบลเสนอรางขอบัญญัติดังกลาวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา ๘๗ ภายในเจ็ดวัน
นับแตวันท่ีไดรับรางขอบัญญัติจากนายอําเภอ หากนายองคการบริหารสวนตําบลไมเสนอราง
ขอบัญญัตินั้นตอสภาองคการบริหารสวนตําบลภายในเวลาที่กําหนด ใหนายอําเภอรายงานตอผูวา
ราชการจังหวัดเพื่อสั่งใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนง 

 
มาตรา ๘๗/๒๖๗  ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณารางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคหา ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับราง
ขอบัญญัติจากนายกองคการบริหารสวนตําบล หากสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาไมแลว
เสร็จภายในกําหนด หรือมีมติไมเห็นชอบใหตราขอบัญญัตินั้น ใหรางขอบัญญัตินั้นตกไปและใหใช
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายในปงบประมาณปที่แลวไปพลางกอน ในกรณีเชนวานี้ใหนายอําเภอ
เสนอผูวาราชการจังหวัดใหมีคําสั่งยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 

 
มาตรา ๘๘  ระเบียบวาดวยการคลัง การงบประมาณ การโอนการจัดการ

ทรัพยสิน การซื้อ การจาง คาตอบแทน และคาจาง ใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานอื่น ๆ ขององคการ

บริหารสวนตําบลใหองคการบริหารสวนตําบลตองปฏิบัติดวยก็ได 
ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหคํานึงถึงความเปนอิสระความ

คลองตัวและความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลดวย 
 
มาตรา ๘๙  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๗ มาใชบังคับกับการตรวจสอบการคลัง

การบัญช ีหรือการเงินอื่น ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลโดยอนุโลม 
 
 

                                                 
๖๗ มาตรา ๘๗/๒ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนท่ี ๕ 
การกํากับดูแลองคการบริหารสวนตําบล 

   
 

มาตรา ๙๐๖๘  ใหนายอําเภอมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัตหินาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของทางราชการ 

ในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ีของนายอําเภอตามวรรคหนึ่ง ใหนายอําเภอมี
อํานาจเรียกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และ
ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลมาชี้แจงหรือสอบสวน ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสาร
ใดๆ จากองคการบริหารสวนตําบลมาตรวจสอบก็ได 

เม่ือนายอําเภอเห็นวานายกองคการบริหารสวนตําบลผูใดปฏิบัติการในทางท่ีอาจ
เปนการเสียหายแกองคการบริหารสวนตําบลหรือเสียหายแกราชการและนายอําเภอไดชี้แจง
แนะนําตักเตือนแลวไมปฏิบัติตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเรงดวนที่จะรอชามิไดใหนายอําเภอ
มีอํานาจออกคําสั่งระงับการปฏิบัติราชการของนายกองคการบริหารสวนตําบลไวตามที่เห็นสมควร
ได แลวใหรีบรายงานผูวาราชการจังหวัดทราบภายในสิบหาวันเพื่อใหผูวาราชการจังหวัดวินิจฉัย
สั่งการตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว 

การกระทําของนายกองคการบริหารสวนตําบลที่ฝาฝนคําสั่งของนายอําเภอหรือ
ผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณีตามวรรคสาม ไมมีผลผูกพันองคการบริหารสวนตําบล 

 
มาตรา ๙๑๖๙  เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม นายอําเภอจะรายงานเสนอความเห็นตอผูวาราชการ
จังหวัดเพื่อยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลก็ได 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้ผูวา
ราชการจังหวัดมีอํานาจยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลและใหแสดงเหตุผลไวในคําส่ังดวย 

เมื่อมีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือถือวามีการยุบสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ตามพระราชบัญญัตินี ้ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลขึ้นใหม
ภายในส่ีสิบหาวัน 

 
มาตรา ๙๒๗๐  หากปรากฏวานายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ

บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือรองประธานสภาองคการบริหาร

                                                 
๖๘ มาตรา ๙๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖๙ มาตรา ๙๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล          

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนตําบล กระทําการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม
ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาท่ี ใหนายอําเภอดําเนินการสอบสวนโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีผลการสอบสวนปรากฏวานายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล มีพฤติการณตามวรรคหนึ่งจริง ใหนายอําเภอเสนอใหผูวาราชการจงัหวัดส่ังให
บุคคลดังกลาวพนจากตําแหนง  ท้ังน้ี ผูวาราชการจังหวัดอาจดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมดวยก็ได 
คําสั่งของผูวาราชการจังหวัดใหเปนที่สุด 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๙๓  ใหถือวาบรรดากรรมการสภาตําบลผูทรงคุณวุฒิตามประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูกอนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เฉพาะที่อยูในเขตตําบลตามพระราชบัญญัตินี้เปนสมาชิกสภาตําบลซึ่ง
ไดรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะพนจากตําแหนงตามวาระตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๒ 
ของพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๙๔  บรรดาบทกฎหมายใดท่ีอางถึงกรรมการสภาตําบลผูทรงคุณวุฒิให

หมายถึงสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๙๕  สภาตําบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ใด มีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกันสาม
ปกอนวันที่พระราชบัญญัตนิีป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาเฉลี่ยไมต่ํากวาปละหนึ่งแสนหาหมื่น
บาท ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัตินี ้
ท้ังน้ี ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อสภาตําบลที่จะจัดตั้งเปนองคการบริหาร
สวนตําบลตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ในระหวางดําเนินการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่งมิใหนํา
มาตรา ๖ มาใชบังคับแกตําบลดังกลาว และใหสภาตําบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ดังกลาวจนถึงวันที่มีการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งแรก 
                                                                                                                                            

๗๐ มาตรา ๙๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล        
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่งแลว ใหโอนบรรดาสิทธิใน
งบประมาณหรือเงินอุดหนุน ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี ้และเจาหนาท่ีของสภาตําบลตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไปเปนขององคการ
บริหารสวนตําบลที่จัดตั้งขึ้นนั้น 

ในวาระเริ่มแรกเปนเวลาสี่ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินีใ้ชบังคับมิใหนําความใน
มาตรา ๕๘ วรรคสอง มาใชบังคับกับองคการบริหารสวนตําบลที่จัดตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่งหรือตาม
พระราชบัญญัตินี ้และใหกํานันเปนประธานกรรมการบรหิารโดยตําแหนง 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
      บัญญัติ บรรทัดฐาน 
       รองนายกรัฐมนตรี 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยท่ีสภาตําบลซ่ึงจัดต้ังข้ึน
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไมมีฐานะเปนนิติ
บุคคลทําใหการบริหารงานไมสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ขาดความคลองตัวในการ
บริหารงาน สมควรปรับปรุงฐานะของสภาตําบลและการบริหารงานของสภาตําบลเสียใหมให
สามารถรองรับการกระจายอาํนาจไปสูประชาชนไดมากย่ิงขึ้น รวมท้ังใหมีการยกฐานะสภาตําบล
ซึ่งมีรายไดตามเกณฑที่กําหนดขึ้นเปนองคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนราชการสวนทองถิ่นได จึง
จําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี ้

 
อัมพิกา/แกไข 
๖/๒/๔๕ 

A+B (C) 
 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘๗๑ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยท่ีบทบัญญัติเก่ียวกับ
คุณสมบัติในเรื่องอายุของผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบล และของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ไม
สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ สมควรแกไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติในเรื่องดังกลาวตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ ใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้

 
อัมพิกา/แกไข 
๖/๒/๔๕ 
B+A 

 
 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒๗๒ 
 
มาตรา ๒๒  ในวาระเริ่มแรกเปนเวลาสี่ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มิ

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) เฉพาะลักษณะตองหามตามมาตรา ๙ (๖) แหง

                                                 
๗๑ รก.๒๕๓๘/๔๘ก/๑/๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ 
๗๒ รก.๒๕๔๒/๔๐ก/๑/๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี ้มาใชบังคับกับผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล และถาผูดํารงตําแหนงตามมาตรา ๙ (๖) ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ก็ใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๙ (๖) นับแตวันเลือกตั้ง 

 
มาตรา ๒๓  บรรดาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและกรรมการบริหาร

ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่งวางลงไม
วาดวยเหตุใดก็ตาม ไมตองดําเนินการเลือกตั้งขึ้นแทนตําแหนงที่วางและใหสภาองคการบริหาร
สวนตําบลประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู 

ในกรณีที่สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซึ่งวางลงตามวรรคสอง และเปน
ประธานกรรมการบริหารหรอืกรรมการบริหารดวย ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลที่มีอยูเปนประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหาร แลวแต
กรณี ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวางลง 

ใหประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารซ่ึงไดรับการเลือกขึ้นแทนนั้น
ดํารงตําแหนงไดเทาวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

 
มาตรา ๒๔  ในกรณีที่สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนสมาชิกโดย

ตําแหนงพนจากสมาชิกภาพไปกอนวันที่พระราชบัญญัตนิี้ใชบังคับ ใหถือวาสภาองคการบริหาร
สวนตําบลประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู และบรรดากิจการท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบล
ดังกลาวไดกระทําไปในอํานาจหนาท่ีกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหมีผลใชบังคับได 

 
มาตรา ๒๕  ในระหวางท่ีไมมีกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ิน

หรือผูบริหารทองถิ่น ใหนํากฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมาใชบังคับกับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโดยอนุโลม ท้ังน้ี ใหอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการ
จังหวัดตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เปนอํานาจหนาท่ีของนายอําเภอและ
ยกเวนไมตองเรียกเก็บเงินประกันการสมัคร 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา ๔๕ ใหถือเขต
หมูบานแตละหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลเปนเขตเลือกตั้ง 

ใบสมัครและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา ๒๖  องคการบริหารสวนตําบลใดมีเหตุจะตองยุบและรวมกับองคการ

บริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตามมาตรา ๔๑ จัตวา แหง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหดําเนินการตามมาตรา ๔๑ จัตวา ดังกลาว
ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินีใ้ชบังคับ 

 
มาตรา ๒๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญัติ

นี ้
 

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยไดวางหลักการจัดองคกรปกครองทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการปกครองตนเอง
ยิ่งขึ้นและใหสอดคลองกับเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น สมควรจัดระเบียบบริหารราชการ
ทองถิ่นระบบองคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบรหิารสวน
ตําบลใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี ้

 
อัมพิกา/แกไข 
๖/๒/๔๕ 

A+B (C) 
 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖๗๓ 
 

มาตรา ๓๑ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและรองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ อยูในตําแหนง
ตอไปจนกวาจะครบอายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวน
ตําบล 

 
มาตรา ๓๒ ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลและ

กรรมการบริหารองคการบรหิารสวนตําบลซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ยังอยูในตําแหนงตอไปและใหถือวาประธานกรรมการบรหิารองคการบริหารสวนตําบลเปนนายก
องคการบริหารสวนตําบลและกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัตินี ้

บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคําสั่ง
ใดท่ีไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบรหิาร ประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล หรือกรรมการบริหาร ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคําสั่งนั้นอางถึงคณะผูบริหาร นายกองคการบริหาร
                                                 

๗๓ รก ๒๕๔๖/๕๕ ก/-/๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนตําบลหรือรองนายกองคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัตินี้ ท้ังน้ี เทาท่ีไมขัดหรือแยง
กับบทบัญญัติแหงพระราชบญัญัตินี ้
 

มาตรา ๓๓ บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศ 
หรือคําสั่งใดที่อางถึงขอบังคับตําบล ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคําสั่งนั้นอางถึงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติ
นี ้ท้ังน้ี เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบญัญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

 
หมายเหตุ:- เหตุผลเนื่องจากในปจจุบันบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการ
องคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
๒๕๓๗  มีเนื้อหาสาระที่ไมสอดคลองและไมเปนไปในแนวทางเดียวกันกับการจัดระเบยีบบริหาร
ราชการขององคการปกครองสวนทองถิ่นอื่น โดยแมวาสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลจะ
เปนหนวยการปกครองพื้นฐานที่มีลักษณะเฉพาะอันเปนการแตกตางจากองคการปกครองสวน
ทองถิ่นอื่นก็ตาม แตบทบัญญัติบางประการก็ควรจะมีลักษณะที่เหมือนกัน เชน คุณสมบัติผูมีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง ระยะเวลาการเลือกตั้ง การขาดคุณสมบัติ การประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบล การบริหาร และการกาํกับดูแล เปนตน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 
 
ทรงยศ / สราวุฒ ิจัดทํา 
๑๐ มีนาคม ๒๕๔๖ 
 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖๗๔ 
 
มาตรา ๓๗  บรรดาสมาชิกสภาตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

และคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบอายุของสภาตําบลหรือสภาองคการบริหารสวนตําบล 
หรือมีการยุบสภา 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๔๔ มาตรา 
๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๗ ทวิ มาตรา ๔๗ ตร ีชื่อของสวนที่ ๒ ในหมวด ๒ มาตรา ๕๘มาตรา 
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 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช
                                                 

๗๔ รก.๒๕๔๖/๑๒๔ก/๑๖/๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บังคับจนกวาจะครบอายุของสภาตําบล สภาองคการบริหารสวนตําบล หรือมีการยุบสภา และมี
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของสภาตําบลหรือองคการบรหิารสวนตําบลนั้น หลังจากวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหนําบทบัญญัติเดิมกอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับแทนในระหวางเวลาดังกลาว 

 
มาตรา ๓๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี ้
 
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากเปนการสมควร
กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ประกอบกับ
บทบัญญัติบางมาตราในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ยัง
ไมสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน และไม
เหมาะสมกับการบริหารงานของสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหการบริหารงาน
ของสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึง
จําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี ้
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