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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 - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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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) 
 
 


