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พระราชบัญญตั ิ
เทศบาล 

พ.ศ. ๒๔๙๖ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๙๖ 
เปนปที่ ๘ ในรัชกาลปจจุบนั 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการเทศบาลใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๖ และบรรดา

กฎหมาย กฎ ขอบังคับอื่น ๆ ในสวนที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งแยงกับบทแหง
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔  เมื่อพนกําหนดเวลาหนึ่งป นับแตวันที่ไดมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะ

ทองถ่ินใดเปนเทศบาลแลว หามมิใหใชกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ในสวนที่บัญญัติถึง
การแตงตั้งกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานัน ในทองถ่ินนั้น และใหบรรดา
บุคคลที่เปนกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานัน พนจากตําแหนงและหนาที่
เฉพาะในเขตทองถ่ินนั้นดวย 

 
มาตรา ๕  ใหเทศบาลที่ไดจัดตั้งข้ึนแลวในวันใชพระราชบัญญัตินี้ คงมีฐานะเปน

เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ตามที่เปนอยู แลวแตกรณีมีอํานาจหนาที่และอยู
ในบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๐/ตอนที่ ๑๔/หนา ๒๒๒/๑๗ กุมภาพันธ ๒๔๙๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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มาตรา ๖  บรรดาเทศบัญญัติที่ไดออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติจัด
ระเบียบเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๗๖ พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๑ และ
พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๖ หรือโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่นใหคงใชบังคับ
ไดในกรณีที่ผูกระทําผิดเทศบัญญัติดังกลาวในวรรคกอนไมชําระคาปรับใหนําบทบัญญัติมาตรา 
๖๐ วรรคทายแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับ 

 
สวนที่ ๑ 

การจัดตั้งเทศบาล 
   

 
มาตรา ๗  เมื่อทองถ่ินใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเปนเทศบาล ใหจัดตั้ง

ทองถ่ินนั้น ๆ เปนเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัตินี ้
ใหเทศบาลเปนทบวงการเมือง มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมาย

อ่ืน 
 
มาตรา ๘  การจัดตั้งเทศบาลภายหลังวันใชพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยแตงตั้งผูมีคุณสมบัติและวิทยฐานะตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ใหเปน
สมาชิกแหงสภาเทศบาลนั้นในฐานะเปนผูเร่ิมการ และใหนําบทบัญญัติวาดวยสภาเทศบาลและ
คณะเทศมนตรีมาใชบังคับโดยอนุโลมเมื่อครบกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่สภาเทศบาลไดมีการ
ประชุมกันครั้งแรก ใหสภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกสองประเภทตามมาตรา ๑๕ 

 
มาตรา ๙  เทศบาลตําบลไดแกทองถ่ินซึ่งมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเปน

เทศบาลตําบล พระราชกฤษฎีกานั้นใหระบุช่ือและเขตของเทศบาลไวดวย 
 
มาตรา ๑๐  เทศบาลเมืองไดแกทองถ่ินอันเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัดหรือ

ทองถ่ินชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแตหนึ่งหมื่นคนขึ้นไป โดยราษฎรเหลานั้นอยูหนาแนนเฉลี่ยไมต่ํา
กวาสามพันคนตอหนึ่งตารางกิโลเมตร ทั้งมีรายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาที่อันตองทําตาม
พระราชบัญญัตินี้ และซ่ึงมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเปนเทศบาลเมือง พระราชกฤษฎีกานั้นให
ระบุช่ือและเขตของเทศบาลไวดวย 

 
มาตรา ๑๑  เทศบาลนครไดแกทองถ่ินชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแตหาหมื่นคนขึ้น

ไป โดยราษฎรเหลานั้นอยูหนาแนนเฉล่ียไมต่ํากวาสามพันคนตอหนึ่งตารางกิโลเมตร ทั้งมีรายได
พอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาที่อันตองทําตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีพระราชกฤษฎีกายก
ฐานะเปนเทศบาลนคร พระราชกฤษฎีกานั้นใหระบุช่ือและเขตของเทศบาลไวดวย 

 
มาตรา  ๑๒   ภายใตบังคับมาตรา  ๙ มาตรา  ๑๐  และมาตรา  ๑๑  การ

เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ใหทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหบรรดาบุคคลที่เปนกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานัน 
ในทองถ่ินที่ไดเปลี่ยนแปลงเขตเปนเทศบาลตามความในวรรคกอน หมดอํานาจหนาที่เฉพาะใน
เขตที่ไดเปลี่ยนแปลงนั้น นับแตวันที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเปนตนไป 

 
มาตรา ๑๓  ภายใตบังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ 

ทองถ่ินซึ่งไดยกฐานะเปนเทศบาลแลวอาจถูกเปลี่ยนแปลงฐานะหรือยุบเลิกไดโดยตราเปนพระ
ราชกฤษฎีกา 

ทองถ่ินที่ไดเปลี่ยนแปลงฐานะตามความในวรรคกอน ใหพนจากสภาพแหง
เทศบาลเดิมนับแตวันที่ไดถูกเปล่ียนแปลงฐานะเปนตนไป บรรดาทรัพยสินหนี้ สิทธิ และสิทธิ
เรียกรองของเทศบาลเดิม ใหโอนไปเปนของเทศบาลใหมในขณะเดียวกันนั้น และบรรดาเทศ
บัญญัติที่ไดใชบังคับอยูกอนแลวคงใหใชบังคับไดตอไป 

ในการยุบเลิกเทศบาล ใหระบุถึงวิธีการจัดทรัพยสินไวในพระราชกฤษฎีกานั้น
ดวย 

 
สวนที่ ๒ 

องคการเทศบาล 
   

 
มาตรา ๑๔  องคการเทศบาลประกอบดวยสภาเทศบาลและคณะเทศมนตร ี

 
บทที่ ๑ 

สภาเทศบาล 
   

 
มาตรา ๑๕  สภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกสองประเภท ประเภทที่หนึ่งไดแก

ผูที่ราษฎรเลือกตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมีจํานวนกึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมด ประเภทที่สองไดแกผูที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งจากผูที่มี
คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และไมเปนผูตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล มีจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด 

 
มาตรา ๑๖  สมาชิกสภาเทศบาล ใหอยูในตําแหนงไดคราวละหาป ถาตําแหนง

สมาชิกสภาเทศบาลวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหเลือกตั้งหรือแตงตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทน แลวแตกรณี ใหเต็มตําแหนงที่วางภายในกําหนดเกาสิบวัน แต
สมาชิกสภาเทศบาลที่เขามาแทนนั้น ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูซึ่งตนแทน 

ถาตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลวางลงกอนถึงกําหนดออกตามวาระไมเกินหก
เดือน จะไมเลือกตั้งหรือแตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตําแหนงที่วางนั้นก็ได 

 



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 
 

มาตรา ๑๗  กอนเขารับหนาที่ สมาชิกสภาเทศบาลตองปฏิญาณตนในที่ประชุม
สภาเทศบาลวาจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตยสุจริต
และปฏิบัติหนาที่เพ่ือประโยชนของทองถ่ิน 

 
มาตรา ๑๘  สมาชิกสภาเทศบาลยอมเปนผูแทนของปวงชนในเขตเทศบาลนั้น

และตองปฏิบัติหนาที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติ
มอบหมายใด ๆ 

 
มาตรา ๑๙  สมาชิกภาพแหงสภาเทศบาลยอมสิ้นสุดลงเมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ หรือยุบสภาเทศบาล 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก ทั้งนี้ใหถือวาการลาออกจะสมบูรณก็ตอเมื่อผูวาราชการจังหวัดได

ตอบรับใบลาเปนหลักฐาน หากไมตอบรับภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับใบลาก็ใหถือวาการ
ลาออกมีผลสมบูรณนับแตวันที่พนกําหนดสามสิบวัน 

(๔) ผูวาราชการจังหวัดไดสอบสวนแลว ส่ังใหออกโดยเห็นวา เปนผูซึ่งขาด
คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง หรือตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล 

(๕) ผูวาราชการจังหวัดไดสอบสวนแลว ส่ังใหออกโดยเห็นวา ไมมีภูมิลําเนาอยู
ในเขตเทศบาลนั้น 

(๖) สภาเทศบาลวินิจฉัยใหออก โดยเห็นวามีความประพฤติในทางจะนํามาซ่ึง
ความเสื่อมเสียแกเทศบาล มติในขอนี้ตองมีคะแนนเสียงไมต่ํากวาสองในสามของจํานวนสมาชิกที่
อยูในตําแหนง ทั้งนี้ใหมีผลตั้งแตวันที่สภาเทศบาลไดลงมติ 

(๗) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งใหออก โดยเห็นวาเปนผูมีความ
ประพฤติอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแกศักดิ์ตําแหนง หรือแกเทศบาลหรือแกราชการ หรือฝา
ฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชนหรือไมมาประชุมสภาเทศบาลสามครั้งติด 
ๆ กัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

 
มาตรา ๒๐  สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่ง

ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 
 
มาตรา ๒๑  ประธานสภาเทศบาล มีหนาที่ดําเนินกิจการของสภาเทศบาลให

เปนไปตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล มีหนาที่กระทํากิจการแทนประธานสภาเทศบาลในเมื่อ

ประธานสภาเทศบาลไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 
 
มาตรา ๒๒  ในเมื่อประธานและรองประธานสภาเทศบาลไมอยูในที่ประชุมให

สมาชิกสภาเทศบาลเลือกตั้งกันเองเปนประธานเฉพาะในคราวประชุมนั้น 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๓  ใหกระทรวงมหาดไทยวางระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล

ไว 
 
มาตรา ๒๔  ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแลวแตสภา

เทศบาลจะกําหนด แตตองไมเกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปใหสภาเทศบาลกําหนด 
การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ตองกําหนดใหสมาชิกไดมาประชุมภายในเกา

สิบวัน นับแตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเสร็จแลว 
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ใหมีกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลา

ออกไปอีก จะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด 
 
มาตรา ๒๕  โดยปกติใหประธานสภาเทศบาลเปนผูเรียกประชุมสภาเทศบาลตาม

สมัยประชุม และเปนผูเปดหรือปดประชุม 
ในกรณีที่ยังไมมีประธานสภาเทศบาล หรือประธานสภาเทศบาลไมเรียกประชุม

ตามกฎหมาย ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูเรียกประชุมและเปนผูเปดหรือปดประชุม 
 
มาตรา ๒๖  นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เมื่อเห็นวาเปนการจําเปนเพื่อ

ประโยชนแหงเทศบาล ประธานสภาเทศบาลก็ดี หรือนายกเทศมนตรีก็ดีหรือสมาชิกสภาเทศบาล
มีจํานวนไมต่ํากวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกที่อยูในตําแหนงก็ดี อาจทําคํารองย่ืนตอผูวาราชการ
จังหวัดขอใหเปดประชุมวิสามัญใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณา ถาเห็นสมควรก็ใหผูวาราชการ
จังหวัดเรียกประชุมวิสามัญได 

สมัยประชุมวิสามัญใหมีกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีก 
จะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด 

 
มาตรา ๒๗  การประชุมสภาเทศบาลทุกคราวตองมีสมาชิกมาประชุมไมต่ํากวา

ก่ึงจํานวนของสมาชิกที่อยูในตําแหนง แตตองไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด 
จึงจะเปนองคประชุม 

 
มาตรา ๒๘  การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษานั้น ใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ 

เวนแตจะมีบัญญัติไวเปนอยางอ่ืนในพระราชบัญญัตินี้ 
สมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามีจํานวนลงเสียง

ลงคะแนนเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๒๙  หามมิใหสภาเทศบาลประชุมปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออํานาจ

หนาที่ หรือเร่ืองที่ฝาฝนกฎหมาย หรือเร่ืองการเมืองแหงรัฐ 
 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๐  การประชุมของสภาเทศบาลยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะที่จะ
ไดกําหนดไวในระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล 

เมื่อคณะเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลรวมกันไมต่ํากวาหนึ่งในสามของ
จํานวนสมาชิกที่มาประชุม รองขอใหทําการประชุมลับ ก็ใหประธานสภาเทศบาลดําเนินการ
ประชุมลับไดโดยไมตองขอมติที่ประชุม 

 
มาตรา ๓๑  ในที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกยอมมีสิทธิตั้งกระทูถามคณะ

เทศมนตรี หรือเทศมนตรีในขอความใด ๆ อันเกี่ยวกับการงานในหนาที่ไดแตคณะเทศมนตรีหรือ
เทศมนตรียอมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมตอบ เมื่อเห็นวาขอความนั้น ๆ ยังไมควรเปดเผยเพราะ
เก่ียวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของเทศบาล 

 
มาตรา  ๓๒   สภาเทศบาลมี อํ านาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้ ง เปน

คณะกรรมการสามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลที่เปนสมาชิก หรือมิไดเปนสมาชิกก็ตาม เปน
คณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนขอความใด ๆ อันอยูในวงงานของ
สภาเทศบาล แลวรายงานตอสภาเทศบาล คณะกรรมการที่กลาวนี้อาจเรียกบุคคลใด ๆ มาชี้แจง
แสดงความเห็นในกิจการที่กระทําหรือพิจารณาอยูนั้นได 

 
มาตรา ๓๓  การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ ตองมีกรรมการมา

ประชุมไมต่ํากวาก่ึงจํานวนของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการใหใชระเบียบขอบังคับการประชุมสภา

เทศบาลโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๓๔  สมาชิกสภาเทศบาลไมต่ํากวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกที่อยูใน

ตําแหนง มีสิทธิที่จะรวมกันทําคํารองย่ืนตอนายอําเภอในกรณีแหงเทศบาลตําบล หรือผูวาราชการ
จังหวัดในกรณีแหงเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครวาคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีผูใดปฏิบัติการ
ฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม
ชอบดวยอํานาจหนาที่ หรือมีความประพฤติอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแกศักดิ์ตําแหนงหรือแก
เทศบาลหรือแกราชการ เมื่อนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ไดรับคํารองนั้น ให
พิจารณาวาจะสมควรเรียกประชุมสมาชิกสภาเทศบาลหรือไม ถาเปนการสมควรก็ใหเรียกประชุม
สมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี เพ่ือใหมีการอภิปรายเกี่ยวดวยคํารองนั้นวา สมควรจะ
สงไปยังกระทรวงมหาดไทยหรือไม เมื่อที่ประชุมมีมติอยางใด ใหนายอําเภอหรือผูวาราชการ
จังหวัดแลวแตกรณี ปฏิบัติไปตามมตินั้น 

การประชุมตามความในวรรคกอนใหเปนการประชุมลับโดยใหนายอําเภอหรือ
ผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี เปนประธาน การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาในการประชุมนี้ ให
กระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบการประชุมนั้น ใหใชระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาลโดย
อนุโลม แตตองมีสมาชิกมาประชุมไมต่ํากวาสองในสามของจํานวนสมาชิกที่อยูในตําแหนง จึงจะ
เปนองคประชุม 

 
มาตรา ๓๕  เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดรับคํารองตามความใน

มาตรากอนแลว รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจสั่งใหยกคํารองนั้นเสีย หรือส่ังให
เทศมนตรีทั้งคณะหรือเทศมนตรีผูใดออกจากตําแหนงไดเพ่ือประโยชนในการนี้ จะสั่งใหมีการ
สอบสวนกอนก็ได 

 
สวนที่ ๒ 

คณะเทศมนตรี 
   

 
มาตรา ๓๖  ใหมีเทศมนตรีข้ึนคณะหนึ่งประกอบดวยนายกเทศมนตรีคนหนึ่ง

และเทศมนตรีอ่ืนมีจํานวนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา  ๓๗   ใหผู ว า ราชการจั งหวัดแต งตั้ งสมาชิกสภาเทศบาลเปน

นายกเทศมนตรีและเทศมนตรี ดวยความเห็นชอบของสภาเทศบาล 
 
มาตรา ๓๘  เมื่อประธานหรือรองประธานสภาเทศบาลผูใดไดรับแตงตั้งเปน

นายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรี ใหพนจากตําแหนงประธานหรือรองประธานสภาเทศบาลนั้น 
 
มาตรา ๓๙  ใหคณะเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ

เทศบาลตามกฎหมาย โดยมีนายกเทศมนตรีเปนหัวหนา 
ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไมอาจบริหารกิจการได ใหนายกเทศมนตรีตั้ง

เทศมนตรีผูหนึ่งทําการแทนไว 
 
มาตรา ๔๐  ถาในเขตเทศบาลใด รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นเปนการ

สมควรใหนายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรีมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติไดแลว ก็ให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือประโยชนแหงการนั้น นายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรีมีอํานาจที่
จะเรียกตัวผูตองหาและบันทึกถอยคําเพ่ือประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบได 

ในการเปรียบเทียบคดีตามความในวรรคกอน ใหนําบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม เมื่อไดเปรียบเทียบคดีใดแลว ใหสง
บันทึกการเปรียบเทียบพรอมดวยสํานวนไปยังพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบแหงเขตทองที่ซึ่ง
เทศบาลนั้นตั้งอยูโดยมิชักชา 

 
มาตรา  ๔๑   เมื่ อพนกํ าหนดเวลาดังที่บัญญัติ ไว ในมาตรา  ๔  แลว  ให

นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีมีอํานาจหนาที่อยางเดียวกับอํานาจหนาที่ของกํานันและผูใหญบาน



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บรรดาที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการปกครองทองที่หรือกฎหมายอื่น เทาที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นสมควรและไดกําหนดขึ้นไวโดยกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๒  ใหเทศบาลมีพนักงานเทศบาลและจัดแบงการบริหารออกเปนสวน

ตาง ๆ ตามปริมาณและคุณภาพของงานโดยมีปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบใน
งานประจําทั่วไปของเทศบาล 

 
มาตรา ๔๓  ระเบียบพนักงานเทศบาลใหตราขึ้นเปนพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๔๔  ในการปฏิบัติหนาที่ใหถือวา นายกเทศมนตรี เทศมนตรีและ

พนักงานเทศบาล มีฐานะเปนเจาพนักงานตามความหมายแหงกฎหมายลักษณะอาญา 
 
มาตรา ๔๕  เทศมนตรีทั้งคณะตองออกจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) สภาเทศบาลซึ่งคณะเทศมนตรีเขารับหนาที่ส้ินสุดลงทั้งนี้ใหคณะเทศมนตรี

ที่ออกนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินกิจการในหนาที่ของคณะเทศมนตรีตอไปจนกวาคณะ
เทศมนตรีที่แตงตั้งข้ึนใหมจะเขารับหนาที่ 

(๒) สภาเทศบาลไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณประจําป 
(๓) ความเปนเทศมนตรีของนายกเทศมนตรีส้ินสุดลง 
(๔) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งใหเทศมนตรีทั้งคณะออกจากตําแหนง 
ในกรณีอนุมาตรา (๒) (๓) และ (๔) นี้ ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งผูที่

เห็นสมควรเทาจํานวนของคณะเทศมนตรีที่ตองออกใหเปนคณะเทศมนตรีช่ัวคราวเพื่อดําเนิน
กิจการของเทศบาลไปจนกวาจะไดแตงตั้งคณะเทศมนตรีข้ึนใหม การแตงตั้งคณะเทศมนตรีข้ึน
ใหม จะตองดําเนินการภายในเกาสิบวันนับแตวันที่คณะเทศมนตรีตองออกจากตําแหนง 

 
มาตรา ๔๖  นอกจากที่ไดบัญญัติไวในมาตรา ๔๕ แลว ความเปนเทศมนตรีจะ

ส้ินสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ 
(๑) สมาชิกภาพแหงสภาเทศบาลสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๙ 
(๒) ลาออก ทั้งนี้ใหถือวาการลาออกจะสมบูรณก็ตอเมื่อผูวาราชการจังหวัดได

ตอบรับใบลาเปนหลักฐาน หากไมตอบรับภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับใบลา ก็ใหถือวาการ
ลาออกมีผลสมบูรณนับแตวันที่พนกําหนดสามสิบวัน 

(๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดสอบสวนแลวสั่งใหออกโดยเห็นวา
เปนผูมีสวนไดเสียอันเปนผลประโยชนโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของเทศบาลนั้น 

(๔) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งใหออกตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา 
๗๓ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา  ๔๗   คณะ เทศมนตรี ห รื อ เทศมนตรี ผู ใ ดที่ รั ฐมนตรี ว า ก า ร
กระทรวงมหาดไทยไดส่ังใหออกจากตําแหนงตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๗๓ไมมีสิทธิที่จะไดรับ
แตงตั้งเปนนายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรีอีกตลอดวาระของสภาเทศบาลนั้น 

 
มาตรา ๔๘  เมื่อคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีถูกกลาวหาวาปฏิบัติการฝาฝนตอ

ความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวย
อํานาจหนาที่ หรือมีความประพฤติในทางจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแกศักดิ์ตําแหนงหรือแก
เทศบาลหรือแกราชการ เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดสอบสวนแลวเห็นวา จะใหคงอยูในตําแหนงใน
ระหวางการสอบสวนจะเปนการเสียหายแกเทศบาล ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจที่จะสั่งพักคณะ
เทศมนตรีหรือเทศมนตรีไดไมเกินสามสิบวัน แลวใหรีบรายงานการสั่งพักไปยังรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันสั่งพัก เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดสอบสวนเสร็จ
แลว ใหรีบรายงานผลแหงการสอบสวนไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาสั่ง
การตามที่เห็นสมควร 

ถาหากการสอบสวนไมเสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลาตามความในวรรคกอน ใหผูวา
ราชการจังหวัดขออนุมัติขยายกําหนดเวลาสั่งพักไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอาจสั่งยืดเวลาออกไปอีกไมเกินหกสิบวัน เมื่อพนกําหนด
ระยะเวลาดังกลาวนี้แลว ถารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมิไดส่ังการอยางใด ก็ใหคณะ
เทศมนตรีหรือเทศมนตรีที่ถูกส่ังพักกลับเขาปฏิบัติหนาที่ตามเดิม 

คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีที่ถูกผูวาราชการจังหวัดสั่งพักอาจอุทธรณคําส่ังไป
ยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดโดยยื่นอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดภายในกําหนดสิบ
หาวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ัง และใหผูวาราชการจังหวัดสงไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณนั้น 

ในกรณีส่ังพักคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรี ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งผูที่
เห็นสมควรมีจํานวนเทากับผูที่ถูกส่ังพัก ใหเปนนายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรี เพ่ือดําเนินกิจการ
ของเทศบาลเปนการชั่วคราวไปกอน 

 
สวนที่ ๓ 

หนาที่ของเทศบาล 
   

 
บทที่ ๑ 

เทศบาลตําบล 
   

 
มาตรา ๔๙  ใหสภาเทศบาลตําบลมีสมาชิกสิบสองคน และใหคณะเทศมนตรี

ประกอบดวยนายกเทศมนตรีกับเทศมนตรีอ่ืนอีกสองคน 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๐  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขต
เทศบาล ดังตอไปนี้ 

(๑) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
(๒) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกําจัด

มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
(๔) ปองกันและระงับโรคติดตอ 
(๕) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 
(๖) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 
(๗) หนาที่อ่ืน ๆ ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล 
 
มาตรา ๕๑  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใด ๆ ใน

เขตเทศบาล ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา ตลาด โรงฆาสัตว ทาเทียบเรือทาขาม สุสาน 

และฌาปนสถาน 
(๒) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
(๓) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข 
(๔) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
(๕) เทศพาณิชย 

 
บทที่ ๒ 

เทศบาลเมือง 
   

 
มาตรา ๕๒  ใหสภาเทศบาลเมืองมีสมาชิกสิบแปดคน และใหคณะเทศมนตรี

ประกอบดวยนายกเทศมนตรีกับเทศมนตรีอ่ืนอีกสองคน 
 
มาตรา ๕๓  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาที่ตองทําในเขต

เทศบาล ดังตอไปนี้ 
(๑) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา ๕๐ 
(๒) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
(๓) ใหมีโรงฆาสัตว 
(๔) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข 
(๕) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 
(๖) ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ 
(๗) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๔  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจการใด ๆ ใน
เขตเทศบาลดังตอไปนี ้

(๑) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม สุสานและฌาปนสถาน 
(๒) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
(๓) ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก 
(๔) ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล 
(๕) ใหมีการสาธารณูปการ 
(๖) กิจการอยางอ่ืนซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข 
(๗) จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวะศึกษา 
(๘) ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา 
(๙) ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะหรือสวนสัตว 
(๑๐) เทศพาณิชย 

 
บทที่ ๓ 

เทศบาลนคร 
   

 
มาตรา ๕๕  ใหสภาเทศบาลนครมีสมาชิกย่ีสิบสี่คน และใหคณะเทศมนตรี

ประกอบดวยนายกเทศมนตรีกับเทศมนตรีอ่ืนอีกส่ีคน 
 
มาตรา ๕๖  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาที่ตองทําในเขต

เทศบาลดังตอไปนี ้
(๑) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา ๕๓ 
(๒) ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก 
(๓) กิจการอยางอ่ืนซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข 
 
มาตรา ๕๗  เทศบาลนครอาจจัดทํากิจการอื่น ๆ ตามมาตรา ๕๔ ได 
 

บทที่ ๔ 
สหการ 

   
 

มาตรา ๕๘  ถามีกิจการใดอันอยูภายในอํานาจหนาที่ของเทศบาลตั้งแตสองแหง
ข้ึนไปที่จะรวมกันทําเพ่ือใหเกิดประโยชนอยางย่ิง ก็ใหจัดตั้งเปนองคการขึ้นเรียกวาสหการ มี
สภาพเปนทบวงการเมือง และมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยผูแทนของเทศบาลที่เก่ียวของ
อยูดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การจัดตั้งสหการจะทําไดก็แตโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะไดกําหนดชื่อ 
อํานาจหนาที่ และระเบียบการดําเนินงานไว 

การยุบเลิกสหการใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาโดยกําหนดวิธีการจัดทรัพยสินไว
ดวย 

 
มาตรา ๕๙  สหการอาจไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และอาจกูเงินไดภายใต

บังคับมาตรา ๖๖ (๕) หรือ (๖) 
 

สวนที่ ๔ 
เทศบัญญัต ิ

   
 

มาตรา ๖๐  เทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอบทกฎหมาย 
ในกรณีดังตอไปนี ้

(๑) เ พ่ือปฏิบัติการให เปนไปตามหน าที่ ของ เทศบาลที่ กํ าหนดไว ใน
พระราชบัญญัตินี ้

(๒) ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไวใหเทศบาลตราเทศบัญญัติ หรือใหมีอํานาจ
ตราเทศบัญญัติ 

ในเทศบัญญัตินั้น จะกําหนดโทษปรับผูละเมิดเทศบัญญัติไวดวยก็ไดแตหามมิให
กําหนดเกินกวาหนึ่งรอยบาท และใหถือวาเปนความผิดลหุโทษ 

ถาผูกระทําผิดเทศบัญญัติไมชําระคาปรับภายในสามสิบวันนับแตวันคําพิพากษา
ถึงที่สุด ใหยึดทรัพยของผูนั้นใชแทนคาปรับหรือมิฉะนั้นบังคับใหผูกระทําผิดทํางานโยธาแทน
ตามกําหนดวันซึ่งคํานวณโดยอัตราคาแรงรายวันในทองถ่ินอันเทศบาลไดกําหนดไวโดยเทศ
บัญญัติ แตหามมิใหบังคับใหทํางานโยธาเกินกําหนดหกสิบวัน 

 
มาตรา ๖๑  เทศพาณิชยของเทศบาลจะทําไดก็แตโดยตราขึ้นเปนเทศบัญญัติ 
 
มาตรา ๖๒  ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่สภาเทศบาลไดรางเทศบัญญัติ

ข้ึนเสร็จแลว ในกรณีแหงเทศบาลตําบล ใหประธานสภาสงรางเทศบัญญัติไปยังนายอําเภอเพื่อ
สงไปยังผูวาราชการจังหวัด ในกรณีแหงเทศบาลเมืองและเทศบาลนครใหประธานสภาเทศบาล
สงไปยังผูวาราชการจังหวัด 

ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณารางเทศบัญญัตินั้น ถาเห็นชอบดวยก็ใหลงช่ือ
อนุมัติภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับจากประธานสภาเทศบาล 

ภายในกําหนดเวลาดังกลาวในวรรคกอน ถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นชอบดวย 
ก็ใหสงรางเทศบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาใหม 

ถาสภาเทศบาลยืนยันตามรางเดิม ก็ใหสงรางเทศบัญญัตินั้นไปยังผูวาราชการ
จังหวัด เพ่ือสงไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน นับแตวันที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไดรับจากประธานสภาเทศบาล ถารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบดวยรางเทศบัญญัติ
นั้น ก็ใหสงไปยังผูวาราชการจังหวัดลงชื่ออนุมัติ ถารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไมเห็นชอบ
ดวย ก็ใหรางเทศบัญญัตินั้นเปนอันระงับไป 

 
มาตรา ๖๓  นอกจากที่ไดมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอ่ืนเทศบัญญัตินั้นใหใช

บังคับได เมื่อประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลแลวเจ็ดวันเวนแตในกรณีฉุกเฉิน ถามี
ความระบุไวในเทศบัญญัตินั้นวาใหใชบังคับทันทีก็ใหใชบังคับในวันที่ไดประกาศนั้น 

 
มาตรา ๖๔  ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาเทศบาลใหทันทวงทีมิได คณะ

เทศมนตรีอาจออกเทศบัญญัติช่ัวคราวไดเมื่อไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด และเมื่อได
ประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลแลวก็ใหใชบังคับได 

ในการประชุมสภาเทศบาลคราวตอไป ใหนําเทศบัญญัติช่ัวคราวนั้นเสนอตอสภา
เทศบาลเพื่ออนุมัติ ถาสภาเทศบาลอนุมัติแลว เทศบัญญัติช่ัวคราวนั้นก็เปนเทศบัญญัติตอไป ถา
สภาเทศบาลไมอนุมัติ เทศบัญญัติช่ัวคราวนั้นก็เปนอันตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบถึงกิจการที่ได
เปนไปในระหวางที่ใชเทศบัญญัติช่ัวคราวนั้น 

คําอนุมัติและไมอนุมัติของสภาเทศบาลที่กลาวนี้ ใหทําเปนเทศบัญญัต ิ
 

สวนที่ ๕ 
การคลังและทรัพยสินของเทศบาล 

   
 

มาตรา ๖๕  งบประมาณประจําปของเทศบาลตองตราข้ึนเปนเทศบัญญัติ ถาเทศ
บัญญัติงบประมาณออกไมทันปใหม ใหใชเทศบัญญัติงบประมาณปกอนนั้นไปพลาง 

ถาในปใดจํานวนเงินซึ่งไดอนุญาตไวตามงบประมาณปรากฏวาไมพอสําหรับการ
ใชจายประจําปก็ดี หรือมีความจําเปนที่จะตองตั้งรายรับหรือรายจายขึ้นใหมในระหวางปก็ดี ให
ตราขึ้นเปนเทศบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม 

 
มาตรา ๖๖  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลอาจมีรายไดดังตอไปนี้ 
(๑) ภาษีอากรตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 
(๒) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 
(๓) รายไดจากทรัพยสินของเทศบาล 
(๔) รายไดจากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย 
(๕) พันธบัตร หรือเงินกู ตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 
(๖) เงินกูจากกระทรวงทบวงกรมหรือองคการตาง  ๆ ทั้งนี้เทศบาลตองไดรับ

อนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๘) เงินที่มีผูอุทิศใหเพ่ือเปนการกุศลสาธารณประโยชน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๙) เงินรายไดอ่ืนใดตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 
 
มาตรา ๖๗  รายจายของเทศบาลแบงออกเปน ๗ ประเภท 
(๑) เงินเดือน 
(๒) คาใชสอย 
(๓) การจร 
(๔) รายจายในการลงทุน 
(๕) การชําระหนี้เงินกู 
(๖) การจายตามขอผูกพัน 
(๗) รายจายในกิจการอื่นใดตามแตจะมีกฎหมายกําหนด 
 
มาตรา ๖๘  การจายเงินคาปวยการใหแกนายกเทศมนตรีและเทศมนตรีให

เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยระเบียบพนักงานเทศบาล 
การจายเงินคาปวยการแกประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล 

และการจายเงินคาเบี้ยประชุมใหแกกรรมการที่สภาเทศบาลแตงตั้งข้ึน ใหเปนไปตามขอบังคับซึ่ง
กระทรวงมหาดไทยกําหนดตามฐานะของเทศบาล 

 
มาตรา ๖๙  ใหกระทรวงมหาดไทยตราระเบียบขอบังคับวาดวยการคลังรวม

ตลอดถึงวิธีการงบประมาณ การรักษาทรัพยสินการจัดหาประโยชนจากทรัพยสินการจัดหาพัสดุ
และการจางเหมาขึ้นไว 

 
มาตรา ๗๐  โดยปกติให รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจัดใหมีการ

ตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรือการเงินอื่น ๆ ของเทศบาลปละครั้ง 
 

สวนที่ ๖ 
การควบคุมเทศบาล 
   

 
มาตรา ๗๑  ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัด

นั้นใหปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่โดยถูกตองตามกฎหมาย ในการนี้ใหมีอํานาจหนาที่ช้ีแจง
แนะนําตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จาก
เทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็
ได 

ใหนายอําเภอมีอํานาจหนาที่ชวยผูวาราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลตําบล
ในอําเภอนั้น ใหปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่โดยถูกตองตามกฎหมาย ในการนี้ใหมีอํานาจหนาที่
ช้ีแจงแนะนําตักเตือนเทศบาลตําบล และตรวจสอบกิจการเรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือ
สอบสวนก็ได 

 
มาตรา ๗๒  เมื่อนายอําเภอ ในกรณีแหงเทศบาลตําบลในอําเภอนั้นหรือผูวา

ราชการจังหวัด ในกรณีแหงเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร เห็นวาคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรี
ผูใดปฏิบัติการของเทศบาลไปในทางที่อาจเปนการเสียหายแกเทศบาลหรือเสียหายแกราชการ 
และนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ไดช้ีแจงแนะนําตักเตือนแลวไมปฏิบัติตาม 
นายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี มีอํานาจที่จะสั่งเพิกถอนหรือส่ังใหระงับการ
ปฏิบัติของคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีนั้นไวกอนได แลวใหรีบรายงานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยทราบภายในกําหนดสิบหาวันเพื่อใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
วินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร 

คํา ส่ังของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตามความในวรรคกอนไม
กระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลภายนอกผูกระทําการโดยสุจริต 

 
มาตรา ๗๓  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นวา คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรี

ผูใดปฏิบัติการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชนละเลยไมปฏิบัติตามหรือ
ปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ หรือมีความประพฤติในทางจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียแกศักดิ์
ตําแหนงหรือแกเทศบาลหรือแกราชการ ใหเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
พรอมดวยหลักฐาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอาจสั่งใหคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรี
ผูใดออกจากตําแหนงก็ได 

 
มาตรา ๗๔  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจที่จะยุบสภาเทศบาล

เพ่ือใหราษฎรเลือกตั้งหรือแตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใหม ในคําส่ังยุบสภาเทศบาลนั้นตอง
กําหนดใหเลือกตั้งและแตงตั้งสมาชิกเทศบาลใหมภายในเกาสิบวัน 

 
มาตรา ๗๕  ในเมื่อเห็นจําเปนที่จะใหเทศบาลใดอยูในความควบคุมดูแลของ

กระทรวงมหาดไทยโดยตรง ก็ใหทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
เมื่ อไดมีพระราชกฤษฎีกาให เทศบาลใดอยู ในความควบคุมดูแลของ

กระทรวงมหาดไทยตามความในวรรคกอน บรรดาอํานาจและหนาที่ของนายอําเภอหรือผูวา
ราชการจังหวัดอันเกี่ยวกับเทศบาลนั้น ใหเปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
หรือผูที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๗๖  ใหสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีแหงเทศบาลที่ไดจัด
ตั้งอยูแลวในวันใชพระราชบัญญัตินี้พนจากตําแหนง และใหดําเนินการเลือกตั้งและแตงตั้งสมาชิก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สภาเทศบาลใหมภายในกําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันใชพระราชบัญญัตินี้ แตใหคณะเทศมนตรี
ที่พนจากตําแหนงดําเนินกิจการในหนาที่ของคณะเทศมนตรีตอไปจนกวาคณะเทศมนตรีที่แตงตั้ง
ข้ึนใหมจะเขารับหนาที่ เวนแตเทศบาลใดรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดส่ังแตงตั้งเจา
พนักงานเทาจํานวนคณะเทศมนตรีแหงเทศบาลนั้นเขาดําเนินกิจการแทนก็ใหคณะเทศมนตรีนั้น
พนจากหนาที่ 

 
การรักษาพระราชบัญญตั ิ

   
 

มาตรา ๗๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงหรือระเบียบขอบังคับ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/ผูจดัทํา 
๑๘ ธนัวาคม ๒๕๕๑ 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
เทศบาล (ฉบบัที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๔๙๘ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
เปนปที่ ๑๐ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยเทศบาล 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๔๙๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๖๖  เทศบาลอาจมีรายไดดังตอไปนี้ 
(๑) ภาษีอากรตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 
(๒) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 
(๓) รายไดจากทรัพยสินของเทศบาล 
(๔) รายไดจากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย 
(๕) พันธบัตร หรือเงินกู ตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 
(๖) เงินกูจากกระทรวงทบวงกรม องคการ หรือนิติบุคคลตาง ๆ 
(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๘) เงินและทรัพยสินอยางอ่ืนที่มีผูอุทิศให 
(๙) รายไดอ่ืนใดตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๒/ตอนที่ ๙๘/หนา ๑๖๒๕/๒๗ ธันวาคม ๒๔๙๘ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การกูเงินตาม (๖) เทศบาลจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากสภาเทศบาล 
และไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแลว” 

 
มาตรา ๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๖๗  รายจายของเทศบาลแบงออกเปน ๗ ประเภท 
(๑) เงินเดือน 
(๒) คาใชสอย 
(๓) การจร 
(๔) รายจายในการลงทุน 
(๕) การชําระหนี้เงินกู 
(๖) การจายตามขอผูกพัน 
(๗) รายจายในกิจการอื่นใดตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 
การชําระหนี้เงินกูตาม (๕) ถาเงินกูนั้นเปนเงินกูซึ่งกระทรวงการคลังค้ําประกัน

แลว เทศบาลตองชําระหนี้เงินกูนั้นจากทรัพยสินของเทศบาลเมื่อหนี้ถึงกําหนดชําระ ไมวาเทศบาล
นั้นจะไดตั้งงบประมาณรายจายประเภทนี้ไวหรือไม” 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตร ี



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งใชบังคับอยูในเวลานี้บางมาตรายังไมเหมาะสม เชน ใหเทศบาลกูเงินไดเฉพาะ
จากกระทรวงทบวงกรมหรือองคการตาง ๆ เทานั้น และบางกรณีก็มิไดกําหนดความรับผิดชอบ
ผูกพันการชําระเงินกูที่กระทรวงการคลังค้ําประกันไวใหแนนอน จึงจําเปนตองปรับปรุงเพ่ือให
เหมาะสมและรัดกุมยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/ผูจดัทํา 
๑๘ ธนัวาคม ๒๕๕๑ 

 
 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
เทศบาล (ฉบบัที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๔๙๙ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐ 
ในปที่ ๑๒ ในรัชกาลปจจุบนั 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยเทศบาล 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไว โดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๔๙๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๘  การจัดตั้งเทศบาลภายหลังวันที่พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๔๙๙ ใชบังคับ ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งผูมีคุณสมบัติและวิทยฐานะตามที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวง ใหเปนสมาชิกแหงสภาเทศบาลนั้นในฐานะเปนผูเร่ิมการ และใหนําบทบัญญัติ วา
ดวยสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีมาใชบังคับโดยอนุโลม เมื่อครบกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่
สภาเทศบาลไดมีการประชุมกันครั้งแรก ใหสภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกที่ราษฎรเลือกตั้งข้ึน
ตามมาตรา ๑๕ 

ทองถ่ินใดที่มีสภาพเปนสุขาภิบาลอยูแลว หากตอมาไดมีการจัดตั้งข้ึนเปน
เทศบาล ก็ใหดําเนินการตามมาตรา ๑๕ โดยไมตองมีการแตงตั้งสมาชิกเปนผูเร่ิมการตามวรรค
แรก” 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๔/ตอนที่ ๑๑/หนา ๓๔๕/๒๙ มกราคม ๒๕๐๐ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๒  ภายใตบังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ การเปลี่ยนชื่อ
เทศบาล หรือการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 

ใหกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานัน ในทองถ่ินที่ได
เปลี่ยนแปลงเขตเปนเทศบาลตามความในวรรคกอน หมดอํานาจหนาที่เฉพาะในเขตที่ได
เปลี่ยนแปลงนั้น นับแตวันที่พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลใชบังคับเปนตนไป” 

 
มาตรา ๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๕  สภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งข้ึนตาม

กฎหมาย วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล” 
 
มาตรา ๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๙  สมาชิกภาพแหงสภาเทศบาลยอมสิ้นสุดลงเมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ หรือยุบสภาเทศบาล 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นใบลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
(๔) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามสําหรับผูสมัครรับเลือกตั้งตามที่

บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
(๕) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดสอบสวนแลวสั่งใหออกโดยเห็นวาไมมี

ภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลนั้น 
(๖) สภาเทศบาลวินิจฉัยใหออก โดยเห็นวามีความประพฤติในทางจะนํามาซ่ึง

ความเสื่อมเสียแกเทศบาล มติในขอนี้ตองมีคะแนนเสียงไมต่ํากวาสองในสามของจํานวนสมาชิกที่
อยูในตําแหนง ทั้งนี้ใหมีผลตั้งแตวันที่สภาเทศบาลลงมติหรือ 

(๗) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งใหออกโดยเห็นวามีความประพฤติ
ในทางจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนง หรือเส่ือมเสียแกเทศบาลหรือราชการ 
ฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือไมมาประชุมสภาเทศบาลสามครั้ง
ติด ๆ กันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

การวินิจฉัยชี้ขาดตาม (๔) ใหศาลแขวง หรือในกรณีที่ไมมีศาลแขวงใหศาล
จังหวัด วินิจฉัยตามวิธีพิจารณาสําหรับศาลนั้น ๆ แตการชี้ขาดของศาลดังกลาวยอมไม
กระทบกระทั่งการที่สมาชิกนั้นไดปฏิบัติหนาที่ในสภากอนที่มีการชี้ขาด” 

 
มาตรา ๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.

๒๔๙๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“มาตรา ๔๕  เทศมนตรีทั้งคณะตองออกจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) สมาชิกภาพแหงสภาเทศบาลชุดที่คณะเทศมนตรีเขารับหนาที่ส้ินสุดลงทั้งนี้

ใหคณะเทศมนตรีที่ออกนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินกิจการในหนาที่ของคณะเทศมนตรีตอไป
จนกวาคณะเทศมนตรีที่แตงตั้งข้ึนใหมจะเขารับหนาที่ 

(๒) สภาเทศบาลไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณประจําป 
(๓) ความเปนเทศมนตรีของนายกเทศมนตรีส้ินสุดลงหรือเทศมนตรีตองออก

ทั้งคณะ หรือ 
(๔) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งใหเทศมนตรีทั้งคณะออกจากตําแหนง 
ในกรณี (๒) (๓) และ (๔) นี้ ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งผูที่เห็นสมควร เทา

จํานวนของคณะเทศมนตรีที่ตองออกใหเปนคณะเทศมนตรีช่ัวคราวเพื่อดําเนินกิจการของเทศบาล
ไปจนกวาจะไดแตงตั้งคณะเทศมนตรีข้ึนใหม การแตงตั้งคณะเทศมนตรีข้ึนใหมจะตองดําเนินการ
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่คณะเทศมนตรีตองออกจากตําแหนง” 

 
มาตรา ๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.

๒๔๙๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๖  นอกจากที่ไดบัญญัติไวในมาตรา ๔๕ แลวความเปนเทศมนตรีจะ

ส้ินสุดลงเฉพาะตัวเมื่อ 
(๑) สมาชิกภาพแหงสภาเทศบาลสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๙ 
(๒) ลาออก โดยยื่นใบลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
(๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดสอบสวนแลวสั่งใหออกโดยเห็นวา

เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับเทศบาลหรือในกิจการที่กระทําใหแกเทศบาล ทั้งนี้ไมวาโดยตรง
หรือโดยทางออม หรือ 

(๔) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งใหออกตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา 
๗๓” 

 
มาตรา ๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.

๒๔๙๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา  ๔๗   คณะเทศมนตรีห รือ เทศมนตรีผู ใดซึ่ ง รัฐมนตรี ว าการ

กระทรวงมหาดไทย ไดส่ังใหออกจากตําแหนงไมมีสิทธิที่จะไดรับแตงตั้งเปนนายกเทศมนตรีหรือ
เทศมนตรีอีกตลอดวาระของสภาเทศบาลนั้น” 

 
มาตรา ๑๐  สมาชิกสภาเทศบาลประเภทที่สองแหงเทศบาลที่ดํารงตําแหนงอยู

แลว ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงอยูในตําแหนงไดตอไปจนถึงคราวออกตามวาระ 
และถาตําแหนงวางลงเพราะเหตุอ่ืนกอนถึงคราวออกตามวาระจะแตงตั้งสมาชิกข้ึนแทนตอไป 
ตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ได 

 



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 
 

มาตรา ๑๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตร ี



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากสมควรที่จะยกเลิก
สมาชิกสภาเทศบาลประเภทที่สอง เพ่ือใหมีแตสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งราษฎรเปนผูเลือกตั้งแต
ประเภทเดียว กับแกไขเพิ่มเติมไมตองใหมีการแตงตั้งผูมีคุณสมบัติ และวิทยฐานะเปนสมาชิก
สภาเทศบาลในฐานะเปนผูเร่ิมการสําหรับทองถ่ินที่เปนสุขาภิบาลอยูกอนแลวจัดตั้งข้ึนเปน
เทศบาล เพราะทองถ่ินที่ เปนสุขาภิบาลอยูกอนแลวนั้นไดมีการปฏิบัติหนาที่ของทองถ่ิน
ตอเนื่องกันมาโดยมีกรรมการเลือกตั้งจากราษฎรเขาสมทบเปนกรรมการสุขาภิบาลอยูแลว จึงไม
จําเปนตองใหมีสมาชิกสภาเทศบาลในฐานะเปนผูเร่ิมการอีก นอกจากนี้การเปล่ียนชื่อเทศบาลยัง
ไมมีบทบัญญัติระบุไวชัดแจงวาจะกระทําไดโดยวิธีใดเพื่อไมใหมีปญหาจึงสมควรจะไดมี
บทบัญญัติไวเสียใหชัดวา การเปลี่ยนชื่อเทศบาลใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองแกไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ บางมาตรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/ผูจดัทํา 
๑๘ ธนัวาคม ๒๕๕๑ 

 
 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
เทศบาล (ฉบบัที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๐๕ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
เปนปที่ ๑๗ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยเทศบาล 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญ ในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๐๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.

๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๗  เทศบาลอาจมีรายจายดังตอไปนี ้
(๑) เงินเดือน 
(๒) คาจาง 
(๓) เงินตอบแทนอื่น ๆ 
(๔) คาใชสอย 
(๕) คาวัสด ุ
(๖) คาครุภัณฑ 
(๗) คาที่ดิน ส่ิงกอสราง และทรัพยสินอื่น ๆ 
(๘) เงินอุดหนุน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๙/ตอนที่ ๑๘/หนา ๒๐๐/๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๐๕ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๙) รายจายอื่นใดตามขอผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว” 

 
มาตรา ๔  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๖๗ ทวิ และมาตรา ๖๗ ตรี แหง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
“มาตรา ๖๗ ทวิ  การจายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจายเงินเพื่อการ

ลงทุน เทศบาลจะกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวดัอนมุตัิ
แลว 

มาตรา ๖๗ ตรี  การจายเงินตามมาตรา ๖๗ (๙) ถาเปนการชําระเงินกูเมื่อถึง
กําหนดชําระ เทศบาลจะตองชําระเงินกูนั้นจากทรัพยสินของเทศบาลไมวาจะตั้งงบประมาณ
รายจายประเภทนี้ไวหรือไม” 

 
มาตรา ๕  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนสวนที่ ๗ มาตรา ๗๕ ทวิ มาตรา ๗๕ ตรี 

มาตรา ๗๕ จัตวา มาตรา ๗๕ เบญจ และมาตรา ๗๕ ฉ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ 

 
“สวนที่ ๗ 

คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล 
   

 
มาตรา ๗๕ ทวิ  ใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคณะหนึ่ง ประกอบดวย

ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธาน อธิบดีกรมมหาดไทย อธิบดีกรมโยธาเทศบาล อธิบดีกรม
ตํารวจ อธิบดีกรมสามัญศึกษา อธิบดีกรมวิสามัญศึกษา อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมอนามัย 
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูอํานวยการสวนการปกครองทองถ่ิน กรมมหาดไทย เปน
กรรมการโดยตําแหนง และกรรมการอื่นซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งอีกไมเกินหา
คน 

ใหผู อํานวยการสวนการปกครองทองถ่ินกรมมหาดไทยเปนเลขานุการ
คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล 

ใหคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลมีหนาที่ใหคําปรึกษาและเสนอขอแนะนํา
แกรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับกิจการเทศบาลโดยทั่วไป 

มาตรา  ๗๕  ตรี   กรรมการที่ ปรึ กษาการ เทศบาลซึ่ ง รั ฐมนตรี ว าการ
กระทรวงมหาดไทยแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสี่ป 

กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
มาตรา ๗๕ จัตวา  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๗๕ ตรี 

กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตคดีความผิดที่เปน

ลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
เมื่อกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลพนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยอาจแตงตั้งผูอ่ืนแทนได 
กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลผูไดรับแตงตั้งตามความในวรรคกอน อยูใน

ตําแหนงตามวาระเทาผูที่ตนแทน 
มาตรา ๗๕ เบญจ  ในการประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล ถา

ประธานกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลไมอยูในที่ประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการ
ที่ปรึกษาการเทศบาลที่มาประชุมเลือกกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคนหนึ่งเปนประธานในที่
ประชุม 

มาตรา ๗๕ ฉ  การประชุมทุกคราวตองมีกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลมา
ประชุมไมต่ํากวาก่ึงจํานวนของกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา

คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด” 
 
มาตรา ๖  ในกรณีที่เห็นสมควรกระทรวงมหาดไทยอาจแตงตั้งขาราชการไปดํารง 
ตําแหนงหรือปฏิบัติกิจการของเทศบาลใดเปนการชั่วคราวได โดยไมขาดจาก

ความเปนขาราชการและคงไดรับเงินเดือนทางสังกัดเดิม ถาแตงตั้งขาราชการสังกัดกระทรวงอื่น 
ใหกระทรวงมหาดไทยทําความตกลงกับกระทรวงเจาสังกัดกอนแตงตั้ง 

ใหขาราชการผูไดรับแตงตั้งมีฐานะอยางเดียวกับพนักงานเทศบาลทุกประการ 
 
มาตรา ๗  การจัดทํากิจการตามมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๕๗ แหง

พระราชบัญญัติ เทศบาล  พ .ศ .  ๒๔๙๖  ของเทศบาลใดให เปนไปตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย 

ความในวรรคกอนไมกระทบกระทั่งกิจการใด ๆ ที่เทศบาลจัดทําอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ประกาศของกระทรวงมหาดไทยตามมาตรานี้ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ส. ธนะรัชต 
นายกรัฐมนตร ี



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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือแกไขขอขัดของทางปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล และเพ่ือกําหนดรายจายของเทศบาลใหสอดคลองกับหลักการ
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/ผูจดัทํา 
๑๘ ธนัวาคม ๒๕๐๕ 

 
 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 













สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
เทศบาล (ฉบบัที่ ๖) 

พ.ศ. ๒๕๑๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ 
เปนปที่ ๒๓ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยเทศบาล 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญ ในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชพระบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖) 

พ.ศ. ๒๕๑๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๕๑  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใด ๆ 

ในเขตเทศบาล ดังตอไปนี ้
(๑) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
(๒) ใหมีโรงฆาสัตว 
(๓) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 
(๔) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
(๖) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข 
(๗) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
(๘) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 
(๙) เทศพาณิชย” 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๕/ตอนที่ ๔๖/หนา ๒๖๖/๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๑ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๕๔  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจการใด ๆ ใน

เขตเทศบาล ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 
(๒) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 
(๓) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
(๔) ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก 
(๕) ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล 
(๖) ใหมีการสาธารณูปการ 
(๗) จัดทํากิจการซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข 
(๘) จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
(๙) ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา 
(๑๐) ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตวและสถานที่พักผอนหยอนใจ 
(๑๑) ปรับปรุงแหลงเส่ือมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบรอยของทองถ่ิน 
(๑๒) เทศพาณิชย” 
 
มาตรา ๕  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปน บทที่ ๓ ทวิ มาตรา ๕๗ ทวิ และมาตรา ๕๗ 

ตรี ของสวนที่ ๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 

“บทที่ ๓ ทว ิ
การทําการนอกเขตเทศบาลและการทําการรวมกับบุคคลอื่น 

   
 

มาตรา ๕๗ ทวิ  เทศบาลอาจทํากิจการนอกเขต เมื่อ 
(๑) การนั้นจําเปนตองทําและเปนการที่เก่ียวเนื่องกับกิจการที่ดําเนินตามอํานาจ

หนาที่อยูภายในเขตของตน 
(๒) ไดรับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด 

หรือสภาตําบลแหงทองถ่ินที่เก่ียวของและ 
(๓) ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
มาตรา ๕๗ ตรี  เทศบาลอาจทําการรวมกับบุคคลอื่นโดยกอตั้งบริษัทจํากัดหรือ

ถือหุนในบริษัทจํากัด เมื่อ 
(๑)  บริษัทจํ า กัดนั้ นมี วัตถุประสงค เฉพาะเ พ่ือ กิจการค าขายอัน เปน

สาธารณูปโภค 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) เทศบาลตองถือหุนเปนมูลคาเกินกวารอยละหาสิบของทุนที่บริษัทนั้นจด
ทะเบียนไว ในกรณีที่มีหลายเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบลหรือ
สุขาภิบาล ถือหุนอยูในบริษัทเดียวกันใหนับหุนที่ถือนั้นรวมกันและ 

(๓) ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
การเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่เทศบาลถืออยูในบริษัทจํากัดตองไดรับอนุมัติจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ความใน (๑) และ (๒) ของวรรคหนึ่ง ไมใชบังคับในกรณีที่บริษัทจํากัดที่

เทศบาลรวมกอตั้งหรือถือหุนนั้น ไมมีเอกชนถือหุนอยูดวย” 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลตรี กรมหมื่นนราธปิพงศ

ประพันธ 
รองนายกรัฐมนตร ี



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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งใชบังคับอยูในปจจุบันเทศบาลยังไมอาจจัดทํากิจการในหนาที่บางอยาง
นอกเขตเทศบาล หรือลงทุนรวมกับราชการสวนทองถ่ินหรือบุคคลอื่นได ฉะนั้น เพ่ือใหเทศบาล
ดําเนินกิจการดังกลาวใหเปนประโยชนแกประชาชนในทองถ่ินยิ่งข้ึน จึงตองแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายวาดวยเทศบาลบางมาตราเสียใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/ผูจดัทํา 
๑๘ ธนัวาคม ๒๕๕๑ 

 
 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
เทศบาล (ฉบบัที่ ๗) 

พ.ศ. ๒๕๑๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๗ 
เปนปที่ ๒๙ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยเทศบาล 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 

๒๕๑๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๕๓  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาที่ตองทําในเขต

เทศบาล ดังตอไปนี้ 
(๑) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา ๕๐ 
(๒) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
(๓) ใหมีโรงฆาสัตว 
(๔) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข 
(๕) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 
(๖) ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ 
(๗) ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
(๘) ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถ่ิน” 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๑/ตอนที่ ๒๐๒/ฉบับพิเศษ หนา ๗/๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๗ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔  ใหเทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ซึ่งยังไมมีโรงรับจํานําหรือสถาน
สินเชื่อทองถ่ิน จัดตั้งโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถ่ินขึ้นภายในกําหนดสามปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แตถามีเหตุอันสมควรรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอาจอนุญาต
ใหขยายเวลาตอไปไดอีกไมเกินสองป 

 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
สัญญา  ธรรมศักดิ ์
นายกรัฐมนตร ี



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ไดกําหนดหนาที่ตาง ๆ ใหเทศบาลตองจัดทําภายในเขตเทศบาล แต
กิจการบางอยางที่เปนประโยชนแกประชาชนผูยากจน คือกิจการโรงรับจํานําและกิจการสถาน
สินเชื่อเทศบาลยังมิไดมีหนาที่ที่จําตองจัดทําข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้ และโดยที่พิจารณาเห็นวา
กิจการโรงรับจํานําและกิจการสถานสินเชื่อธนาภิบาลเปนแหลงที่อํานวยชวยเหลือประชาชนผู
ยากจนในกรณีที่มีความจําเปนเกี่ยวกับการเงินเพื่อยังชีพของครอบครัว สมควรกําหนดใหเทศบาล
มีหนาที่ตองจัดใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือกิจการสถานสินเชื่อธนาภิบาลภายในเขต
เทศบาลเมืองและเทศบาลนครทุกแหงเพ่ือชวยเหลือประชาชนผูยากจนตอไป จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/ผูจดัทํา 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

 
 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
เทศบาล (ฉบบัที่ ๘) 

พ.ศ. ๒๕๑๙ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๙ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 
เปนปที่ ๓๑ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยเทศบาล 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภาที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ทําหนาที่สภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. 

๒๕๑๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๑๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๕  เทศมนตรีทั้งคณะตองออกจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) สมาชิกภาพแหงสภาเทศบาลชุดที่คณะเทศมนตรีเขารับหนาที่ส้ินสุดลง ทั้งนี้ 

ใหคณะเทศมนตรีที่ออกนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินกิจการในหนาที่ของคณะเทศมนตรีตอไป
จนกวาคณะเทศมนตรีที่แตงตั้งข้ึนใหมจะเขารับหนาที ่

(๒) สภาเทศบาลไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณ และผูวาราชการ
จังหวัดเห็นชอบดวยกับสภาเทศบาลที่ไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณนั้น หรือสภา
เทศบาลไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด 

(๓) ความเปนเทศมนตรีของนายกเทศมนตรีส้ินสุดลง หรือเทศมนตรีตองออก
ทั้งคณะ หรือ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๓/ตอนที่ ๑๕๖/ฉบับพิเศษ หนา ๓๗/๒๔ ธันวาคม ๒๕๑๙ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งใหเทศมนตรีทั้งคณะออกจากตําแหนง 
ในกรณี (๒) (๓) หรือ (๔) ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งผูที่เห็นสมควรเทา

จํานวนของคณะเทศมนตรีที่ตองออกใหเปนคณะเทศมนตรีช่ัวคราวเพื่อดําเนินกิจการของเทศบาล
ไปจนกวาจะไดแตงตั้งคณะเทศมนตรีข้ึนใหมการแตงตั้งคณะเทศมนตรีข้ึนใหมจะตองดําเนินการ
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่คณะเทศมนตรีตองออกจากตําแหนง” 

 
มาตรา ๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๒ ทวิ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๑๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๒ ทวิ  ในกรณีที่สภาเทศบาลไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ
งบประมาณในกรณีแหงเทศบาลตําบล ใหประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัตินั้นไปยัง
นายอําเภอ เพ่ือสงไปยังผูวาราชการจังหวัดโดยเร็ว ในกรณีแหงเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให
ประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัตินั้นไปยังผูวาราชการจังหวัด 

ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณารางเทศบัญญัตินั้น ถาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบ
ดวยกับสภาเทศบาลที่ไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ ใหรางเทศบัญญัตินั้นตกไป 

ถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นชอบดวยกับสภาเทศบาลที่ไมรับหลักการแหงราง
เทศบัญญัตินั้น ใหสงคืนสภาเทศบาลพิจารณาใหม ในกรณีที่สภาเทศบาลยืนยันตามเดิมดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด ใหรางเทศบัญญัตินั้น
ตกไป แตถาสภาเทศบาลยืนยันตามเดิมดวยคะแนนเสียงนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก
สภาเทศบาลทั้งหมด ใหประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัตินั้นไปยังผูวาราชการจังหวัดเพื่อลง
ช่ืออนุมัติ” 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ธานนิทร  กรัยวิเชียร 

นายกรัฐมนตร ี



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ บางมาตรายังไมเหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องที่เก่ียวกับการพิจารณาราง
เทศบัญญัติงบประมาณ ไดกําหนดใหผูวาราชการจังหวัดตองสงรางเทศบัญญัติที่สภาเทศบาลไม
รับหลักการ และผูวาราชการจังหวัดไมเห็นชอบดวยกับสภาเทศบาลที่ไมรับหลักการ เพ่ือให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา ซึ่งทําใหเกิดความลาชาและไมคลองตัวในการ
บริหารงานทองถ่ิน สมควรแกไขใหเหมาะสม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/ผูจดัทํา 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

 
 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
เทศบาล (ฉบบัที่ ๙) 

พ.ศ. ๒๕๒๓ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ 
เปนปที่ ๓๕ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรแกไขกฎหมายวาดวยเทศบาล 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. 

๒๕๒๓” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.

๒๔๙๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๕๒  ใหสภาเทศบาลเมืองมีสมาชิกสิบแปดคน และใหคณะเทศมนตรี

ประกอบดวยนายกเทศมนตรี กับเทศมนตรีอ่ืนอีกสองคน ในกรณีที่เทศบาลเมืองแหงใดมีรายได
จัดเก็บตั้งแตย่ีสิบลานบาทขึ้นไป ก็ใหมีเทศมนตรีเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งคน 

การแตงตั้งเทศมนตรีเพ่ิมขึ้นใหครบจํานวนตามวรรคหนึ่ง ใหนํามาตรา ๓๗ แหง
พระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับ” 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป. ตณิสูลานนท 

นายกรัฐมนตร ี

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ ๙๗/ตอนที่ ๑๓๑/ฉบับพิเศษ หนา ๕/๒๓ สิงหาคม ๒๕๒๓ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันนี้ กิจการ
งานของเทศบาลเมืองไดเพ่ิมภาระและความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น เนื่องจากการคมนาคม 
การเศรษฐกิจ การศึกษา การผังเมืองการสาธารณูปโภค และการบริการแกสาธารณะ แตจํานวน
เทศมนตรีของเทศบาล ยังมีจํานวน ๒ คน เทากับเทศบาลตําบลที่กําหนดไวในมาตรา ๔๙ ความ
รับผิดชอบในภาระตาง ๆ ปจจุบันเทากับเทศบาลนครซึ่งมีเทศมนตรีถึง ๔ คน ดวยเหตุดังกลาว
จึงสมควรแกไขเพิ่มจํานวนเทศมนตรีตามสัดสวนของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลและความ
รับผิดชอบในภาระตาง ๆ ที่นับวันยิ่งสลับซับซอนข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/ผูจดัทํา 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

 
 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
เทศบาล (ฉบบัที่ ๑๐) 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยเทศบาล 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) 

พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๖  สมาชิกสภาเทศบาลใหอยูในตําแหนงไดคราวละสี่ป ถาตําแหนง

สมาชิกสภาเทศบาลวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลขึ้นแทน ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง เวนแตวาระของสมาชิกสภา
เทศบาลจะเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

สมาชิกสภาเทศบาลผูเขามาแทนตามวรรคหนึ่งใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระ
ของผูซึ่งตนแทน” 

 
มาตรา ๔  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๘ ทวิ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. ๒๔๙๖  

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๕ ก/หนา ๑/๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“มาตรา ๑๘ ทวิ  สมาชิกสภาเทศบาลตองไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือ
ทางออมในสัญญาที่เทศบาลเปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกเทศบาลหรือที่เทศบาลจะ
กระทํา” 

 
มาตรา ๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๙  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงเมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ หรือมีการยุบสภาเทศบาล 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามสําหรับผูสมัครรับเลือกตั้งตามที่

บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
(๕) ขาดประชุมสภาเทศบาลสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร 
(๖) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๘ ทว ิ
(๗) สภาเทศบาลมีมติใหออกจากตําแหนง โดยเห็นวามีความประพฤติในทางที่

จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกเทศบาลหรือกระทําการอันเสื่อมเสีย
ประโยชนของสภาเทศบาล มติใหสมาชิกสภาเทศบาลออกจากตําแหนงตองมีคะแนนเสียงไมนอย
กวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกที่มีอยู 

(๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลไดลงคะแนนเสียงใหพนจากตําแหนง
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินพนจาก
ตําแหนง 

เมื่อมีกรณีสงสัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผูใดสิ้นสุดลงตาม (๔) 
(๕) หรือ (๖) ใหผูวาราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว 

ในกรณีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงตาม (๘) พรอมกันทั้งหมด 
ใหถือวาเปนการยุบสภาเทศบาล” 

 
มาตรา ๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๙ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๕  เทศมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) สมาชิกสภาเทศบาลถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) มีการยุบสภาเทศบาล 
(๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงพรอมกันทั้งหมดตามมาตรา 

๑๙ (๘) 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) สภาเทศบาลไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณและผูวาราชการ
จังหวัดเห็นชอบดวยกับสภาเทศบาล หรือสภาเทศบาลไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ
งบประมาณดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยูใน
ตําแหนง 

(๕) ความเปนเทศมนตรีของนายกเทศมนตรีส้ินสุดลง หรือคณะเทศมนตรี
ลาออก หรือ 

(๖) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งใหเทศมนตรีทั้งคณะออกจากตําแหนง
ตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๗๓ 

ในกรณีที่เทศมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตาม (๑) (๔) หรือ (๕) คณะ
เทศมนตรีที่พนจากตําแหนงตองอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินกิจการตอไปจนกวาคณะเทศมนตรีที่
แตงตั้งข้ึนใหมจะเขารับหนาที่ 

เมื่อเทศมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ใหสภาเทศบาล
เลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะเทศมนตรีข้ึนใหมแลวเสนอใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งภายใน
สิบหาวัน  นับแตวันที่คณะเทศมนตรีออกจากตําแหนง และถาพนกําหนดเวลาสิบหาวันแลวไม
อาจแตงตั้งคณะเทศมนตรีไดโดยมีสาเหตุสําคัญจากสภาเทศบาล ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อยุบสภาเทศบาล 

เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งยุบสภาเทศบาลตามวรรคสาม หรือ
เทศมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตาม (๒) หรือ (๓) ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งขาราชการ
หรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดนั้นเปนคณะเทศมนตรีเพ่ือดําเนินกิจการ
ช่ัวคราวจนกวาคณะเทศมนตรีที่แตงตั้งข้ึนใหมจะเขารับหนาที ่

ในระหวางที่ไมมีคณะเทศมนตรี ใหปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรี
เปนการชั่วคราวเทาที่จําเปนไดจนกวาคณะเทศมนตรีที่แตงตั้งข้ึนใหมจะเขารับหนาที”่ 

 
มาตรา ๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.

๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๖  นอกจากที่ไดบัญญัติไวในมาตรา ๔๕ แลว ความเปนเทศมนตรีจะ
ส้ินสุดลงเฉพาะตัวเมื่อ 

(๑) พนจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล 
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
(๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งใหออกตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา 

๗๓ 
(๔) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลไดลงคะแนนเสียงใหพนจากตําแหนง

ตามกฎหมายเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินพนจาก
ตําแหนง” 

 



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 
 

มาตรา ๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“ม าต ร า  ๔๗   คณะ เ ทศมนต รี ห รื อ เ ทศมนต รี ซึ่ ง รั ฐ มนต รี ว า ก า ร
กระทรวงมหาดไทยไดส่ังใหออกจากตําแหนง หรือเทศมนตรีที่พนจากตําแหนงตามมาตรา ๔๖ 
(๔) จะเปนนายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรีตลอดวาระของสภาเทศบาลนั้นอีกไมได” 

 
มาตรา ๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๘  เมื่อคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีถูกกลาวหาวาปฏิบัติการฝาฝน

ตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบ
ดวยอํานาจหนาที่หรือมีความประพฤติในทางจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแกศักดิ์ตําแหนงหรือแก
เทศบาลหรือราชการ เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดสอบสวนแลวเห็นวาจะใหคงอยูในตําแหนงใน
ระหวางการสอบสวนจะเปนการเสียหายแกเทศบาล ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจที่จะสั่งพักคณะ
เทศมนตรีหรือเทศมนตรีไดไมเกินสามสิบวัน แลวใหรีบรายงานการสั่งพักไปยังรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันสั่งพัก เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดสอบสวนเสร็จ
แลวใหรีบรายงานผลแหงการสอบสวนไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาสั่ง
การตามที่เห็นสมควร 

ถาการสอบสวนไมเสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลาตามความในวรรคหนึ่งใหผูวา
ราชการจังหวัดขออนุมัติขยายกําหนดเวลาสั่งพักไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอาจสั่งขยายเวลาออกไปอีกไมเกินหกสิบวัน เมื่อพนกําหนด
ระยะเวลาดังกลาวนี้แลวถารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมิไดส่ังการอยางใด ก็ใหคณะ
เทศมนตรีหรือเทศมนตรีที่ถูกส่ังพักกลับเขาปฏิบัติหนาที่ตามเดิม 

คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีที่ถูกผูวาราชการจังหวัดสั่งพัก อาจอุทธรณคําส่ังไป
ยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยได โดยยื่นอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดภายในกําหนดสิบ
หาวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ัง และใหผูวาราชการจังหวัดสงเร่ืองอุทธรณไปยังรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณนั้น 

ในกรณีที่คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีถูกส่ังพักตามวรรคหนึ่ง ใหสภาเทศบาล
เลือกสมาชิกสภาเทศบาลมีจํานวนเทากับผูที่ถูกส่ังพัก แลวเสนอผูวาราชการจังหวัดเพื่อแตงตั้ง
เปนคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการสั่งพักเพ่ือดําเนินกิจการใน
หนาที่แทนช่ัวคราว ถาพนกําหนดสิบหาวันแลวไมอาจแตงตั้งคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีได 
โดยมีสาเหตุสําคัญจากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวัดเห็นวาคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีที่
เหลืออยูไมอาจบริหารกิจการของเทศบาลตอไปได ใหเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยยุบ
สภาเทศบาล” 

 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐  ใหยกเลิกความใน (๗) ของมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๗) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ” 
 
มาตรา ๑๑  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปน (๘) และ (๙) ของมาตรา ๕๐ แหง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ 
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

“(๘) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถ่ิน 

(๙) หนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล” 
 
มาตรา ๑๒  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปน (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ของมาตรา 

๕๖ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
“(๔) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในรานจําหนายอาหาร โรงมหรสพ และ

สถานบริการอื่น 
(๕) จัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเส่ือมโทรม 
(๖) จัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ 
(๗) การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง 
(๘) การสงเสริมกิจการการทองเที่ยว” 
 
มาตรา ๑๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.

๒๔๙๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๗๔  เพ่ือคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชน

ของประเทศเปนสวนรวม ผูวาราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อยุบสภาเทศบาลก็ได 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอ่ืนตามที่ กําหนดไวในพระราชบัญญัติ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจยุบสภาเทศบาลและใหแสดงเหตุผลไวในคําส่ังดวย 

เมื่อมีการยุบสภาเทศบาลหรือถือวามีการยุบสภาเทศบาลตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นใหมตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ภายในสี่สิบหาวัน” 

 
มาตรา ๑๔  บรรดากิจการทั้งหลายที่สมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี ซึ่ง

พนจากตําแหนงตามผลของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดกระทําไปกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หรือจนถึงวันที่มีการยุบสภาเทศบาลใหเปนอันใชบังคับไดและมีผล
ผูกพันเทศบาล 

 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๕  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลที่ไดกําหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง 
และวันเลือกตั้งไวแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีผลใชบังคับตอไปตามระยะเวลาที่
ผูวาราชการจังหวัดประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยไดกําหนดหลักการในการจัดระเบียบการปกครองสวนทองถ่ินขึ้นใหมเพ่ือให
เปนไปตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน จึงสมควร
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยเทศบาลในสวนของวาระการดํารงตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาล ขอหาม
และการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล การพนจากตําแหนงเทศมนตรีและคณะ
เทศมนตรี การยุบสภาเทศบาล รวมทั้งอํานาจหนาที่ของเทศบาลใหสอดคลองกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/ผูจดัทํา 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

 
 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
เทศบาล (ฉบบัที่ ๑๑) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เปนปที่ ๕๕ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยเทศบาล 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) 

พ.ศ. ๒๕๔๓” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๐  เทศบาลเมือง ไดแก ทองถ่ินอันเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัดหรือ

ทองถ่ินชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแตหนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาที่
อันตองทําตามพระราชบัญญัตินี้ และซ่ึงมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเปนเทศบาลเมือง พระราช
กฤษฎีกานั้นใหระบุช่ือและเขตของเทศบาลไวดวย 

มาตรา ๑๑  เทศบาลนคร ไดแก ทองถ่ินชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแตหาหมื่นคนขึ้น
ไป ทั้งมีรายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาที่อันตองทําตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีพระราช
กฤษฎีกายกฐานะเปนเทศบาลนคร พระราชกฤษฎีกานั้นใหระบุช่ือและเขตของเทศบาลไวดวย” 

 
มาตรา ๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๔๑ ก/หนา ๑๒/๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“มาตรา ๑๔  องคการเทศบาลประกอบดวยสภาเทศบาล และคณะเทศมนตรี
หรือนายกเทศมนตรีแลวแตกรณี 

เทศบาลแหงใดจะมีการบริหารในรูปแบบคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรี ให
เปนไปตามเจตนารมณของประชาชนในเขตเทศบาลแตละแหงตามวิธีการที่ กําหนดไวใน
บทบัญญัติมาตรานี้ 

ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลใดจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในส่ี
ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลนั้นมีสิทธิเขาช่ือรองขอตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือใหจัดทําประชามติในเขตเทศบาลนั้นวาจะกําหนดใหการบริหาร
เทศบาลใชรูปแบบคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรี ผลของประชามติใหนํามาใชเมื่อมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเปนการทั่วไปในคราวถัดไปจากวันที่มีการออกเสียงประชามติ และให
ใชรูปแบบการบริหารตามผลประชามตินั้นตลอดไปจนกวาจะมีการออกเสียงประชามติของผูมีสิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลนั้นใหเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารเทศบาลเปน
อยางอ่ืน 

การรองขอใหทําประชามติตามวรรคสามตองเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กอนครบวาระของสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงอยูในขณะนั้นไมนอยกวาสามรอยหกสิบวัน และจะ
กระทําในวาระของสภาเทศบาลหนึ่งไดเพียงครั้งเดียว 

ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลนั้นเปนผูมีสิทธิออกเสียง
ประชามติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการจัดทําประชามติที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

ในกรณีที่ผลประชามติในเขตเทศบาลใดแสดงความเห็นใหมีการบริหารใน
รูปแบบคณะเทศมนตรี ใหบั งคับตามบทที่  ๒  คณะเทศมนตรี  และไมนํ าบทที่  ๒  ทวิ 
นายกเทศมนตรีมาใชบังคับ 

ในกรณีที่ผลประชามติในเขตเทศบาลใดแสดงความเห็นใหมีการบริหารใน
รูปแบบนายกเทศมนตรี ใหบังคับตามบทที่ ๒ ทวิ นายกเทศมนตรี และไมนําบทที่ ๒ คณะ
เทศมนตรี มาใชบังคับ” 

 
มาตรา ๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๕  สภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งเลือกตั้งโดย
ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตามจํานวนดังตอไปนี ้

(๑) สภาเทศบาลตําบล ประกอบดวยสมาชิกจํานวนสิบสองคน 
(๒) สภาเทศบาลเมือง ประกอบดวยสมาชิกจํานวนสิบแปดคน 
(๓) สภาเทศบาลนคร ประกอบดวยสมาชิกจํานวนยี่สิบสี่คน 
ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกวางลงไมวาดวยเหตุใดและยังมิไดมีการเลือกตั้งสมาชิก

ข้ึนแทนตําแหนงที่วาง ใหสภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู” 
 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา  ๖   ให เ พ่ิมความตอไปนี้ เปนวรรคสองของมาตรา  ๒๐  แห ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

“ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลอยูในตําแหนงจนครบอายุ
ของสภาเทศบาลหรือมีการยุบสภาเทศบาล หรือถือวามีการยุบสภาเทศบาลตามมาตรา ๑๙ วรรค
สาม” 

 
มาตรา ๗  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๐ ทวิ และมาตรา ๒๐ ตรี แหง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
“มาตรา ๒๐ ทวิ  นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง 

ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) พนจากสมาชิกภาพแหงสภาเทศบาล 
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
มาตรา ๒๐ ตรี  ในกรณีที่ตําแหนงประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภา

เทศบาลวางลงเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา ๒๐ ทวิ ใหสภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
ข้ึนแทนตําแหนงที่วางภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง” 

 
มาตรา ๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๒๗  การประชุมสภาเทศบาล ตองมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไม

นอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม” 
 
มาตรา ๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา  ๓๒   สภาเทศบาลมี อํานาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้ ง เปน

คณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนหรือมิไดเปนสมาชิกตั้งเปน
คณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล เพ่ือกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่อง
ใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภาเทศบาล แลวรายงานตอสภาเทศบาล 

ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหนึ่ง นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อ
บุคคลผูเปนหรือมิไดเปนสมาชิก เพ่ือใหสภาเทศบาลแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการ
วิสามัญไดไมเกินหนึ่งในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งข้ึนตามวรรคหนึ่ง จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได” 

 
มาตรา ๑๐  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๒ ทวิ แหงพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 



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 
 

“มาตรา ๓๒ ทวิ  ในกรณีกิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของ
เทศบาลหรือประชาชนในทองถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชกิ
เทาที่มีอยูหรือคณะเทศมนตรีอาจเสนอตอประธานสภาเทศบาลเพื่อใหมีการออกเสียงประชามติ
ในทองถ่ินได และประกาศใหประชาชนทราบ 

การออกเสียงประชามติตองเปนไปเพื่อประโยชนในการขอปรึกษาความเห็นของ
ประชาชนวาจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกิจการสําคัญในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งตามวรรคหนึ่ง ซึ่งมิใช
เร่ืองที่ขัดหรือแยงตอกฎหมาย การออกเสียงประชามติที่เก่ียวกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะ
บุคคลใดคณะบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะจะกระทํามิได 

บุคคลผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลยอมมีสิทธิออกเสียงประชามต ิ
การออกเสียงประชามติตามมาตรานี้ใหมีผลเปนเพียงการใหคําปรึกษาแกสภา

เทศบาลหรือคณะเทศมนตรีในเรื่องนั้น 
หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการ

เลือกตั้งกําหนด” 
 
มาตรา ๑๑  ใหยกเลิกช่ือสวนที่ ๒ คณะเทศมนตรี และมาตรา ๓๖ แหง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 
 

“บทที่ ๒ 
คณะเทศมนตรี 

   
 

มาตรา ๓๖  ในกรณีที่ประชาชนในเขตเทศบาลใดออกเสียงแสดงประชามติให
การบริหารเทศบาลในรูปแบบคณะเทศมนตรี ใหเทศบาลนั้นมีคณะเทศมนตรี ประกอบดวย
นายกเทศมนตรีคนหนึ่งและเทศมนตรีตามจํานวนดังนี ้

(๑) เทศบาลตําบล ใหมีเทศมนตรีไมเกินสองคน 
(๒) เทศบาลเมือง ใหมีเทศมนตรีไมเกินสามคน 
(๓) เทศบาลนคร ใหมีเทศมนตรีไมเกินสี่คน” 
 
มาตรา ๑๒  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนบทที่ ๒ ทวิ นายกเทศมนตรี และมาตรา 

๔๘ ทวิ มาตรา ๔๘ ตรี มาตรา ๔๘ จัตวา มาตรา ๔๘ เบญจ มาตรา ๔๘ ฉ มาตรา ๔๘ สัตต 
มาตรา ๔๘ อัฏฐ มาตรา ๔๘ นว มาตรา ๔๘ ทศ มาตรา ๔๘ เอกาทศ มาตรา ๔๘ ทวาทศ มาตรา 
๔๘ เตรส มาตรา ๔๘ จตุทศ มาตรา ๔๘ ปญจทศ มาตรา ๔๘ โสฬส มาตรา ๔๘ สัตตรส มาตรา 
๔๘ อัฏฐารส มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ มาตรา ๔๘ วีสติ มาตรา ๔๘ เอกวีสติ มาตรา ๔๘ ทวาวีสติ 
มาตรา ๔๘ เตวีสติ มาตรา ๔๘ จตุวีสติ และมาตรา ๔๘ ปญจวีสต ิ

 
“บทที่ ๒ ทว ิ

นายกเทศมนตร ี



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   
 

มาตรา ๔๘ ทวิ  ในกรณีที่ประชาชนในเขตเทศบาลใดออกเสียงแสดงประชามติ
ใหการบริหารในเขตเทศบาลใชรูปแบบนายกเทศมนตรี ใหเทศบาลนั้นมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่ง
ซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล 

การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีใหกระทําโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
หลักเกณฑและวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีให

เปนไปตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
มาตรา  ๔๘  ตรี   บุคคลผูมีคุณสมบัติดั งตอไปนี้  เปนผูมี สิทธิ เ ลือกตั้ ง

นายกเทศมนตร ี
(๑) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติ

ไทยมาแลวไมนอยกวาหาป 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ ๑ มกราคมของปที่มีการเลือกตั้ง 

และ 
(๓) มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตเทศบาลเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบ

วันนับถึงวันเลือกตั้ง 
มาตรา ๔๘ จัตวา  บุคคลผูมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ในวันเลือกตั้ง

เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
(๑) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๒) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๓) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย 
(๔) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
มาตรา ๔๘ เบญจ  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

เปนนายกเทศมนตรี 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง และ 
(๓) มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตเทศบาลเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งป

นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือเปนผูมีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตเทศบาลในวันสมัครรับ
เลือกตั้งและไดเสียภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือกฎหมายวาดวยภาษีบํารุง
ทองที่ใหเทศบาล ในปที่สมัครหรือในปกอนปที่สมัครหนึ่งป 

มาตรา ๔๘ ฉ  บุคคลผูมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ เปนบุคคล
ตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรี 

(๑) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๔๘ จัตวา 
(๑) (๒) หรือ (๔) 

(๒) ติดยาเสพยติดใหโทษ 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๕) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกตั้งแตสองปข้ึนไปโดยไดพนโทษมายัง

ไมถึงหาปในวันเลือกตั้ง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
(๖) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๗) เคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

เพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกต ิ
(๘) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
(๙) เปนสมาชิกสภาทองถ่ิน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา 
(๑๐) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือของรัฐวิสาหกิจ หรือ

ของราชการสวนทองถ่ิน หรือเปนเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ 
(๑๑) อยูในระหวางตองหามหรือตัดสิทธิมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(๑๒) เคยเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ซึ่งถูกใหพนจากตําแหนง

เนื่องจากกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
(๑๓) เคยเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ซึ่งราษฎรลงคะแนนเสียง

ใหพนจากตําแหนงตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือ
ผูบริหารทองถ่ินและยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันที่พนจากตําแหนงครั้งหลังสุดจนถึงวันเลือกตั้ง 

มาตรา ๔๘ สัตต  ใหนายกเทศมนตรีดํารงตําแหนงนับแตวันเลือกตั้งและมีวาระ
อยูในตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 

เมื่อนายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง ใหจัดใหมีการเลือกตั้งข้ึนใหมภายในสี่สิบ
หาวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง 

มาตรา ๔๘ อัฏฐ  นายกเทศมนตรีอาจแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใชสมาชิก
สภาเทศบาลเปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได
ตามจํานวนดังตอไปนี ้

(๑) เทศบาลตําบล ใหมีรองนายกเทศมนตรีไมเกินสองคน 
(๒) เทศบาลเมือง ใหมีรองนายกเทศมนตรีไมเกินสามคน 
(๓) เทศบาลนคร ใหมีรองนายกเทศมนตรีไมเกินสี่คน 
มาตรา ๔๘ นว  รองนายกเทศมนตรีตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๘ เบญจ (๑) 

และ (๒) และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๘ ฉ 
มาตรา ๔๘ ทศ  นายกเทศมนตรีที่จะเขาบริหารราชการตองแถลงนโยบายตอ

สภาเทศบาลโดยไมมีการลงมติความไววางใจ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่เขาดํารงตําแหนง 
กอนแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีตองปฏิญาณตนในที่ประชุม

สภาเทศบาลวาจะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพ่ือ
ประโยชนของประเทศและประชาชน  ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่ง รัฐธรรมนูญแหง



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ราชอาณาจักรไทยทุกประการ หากมีกรณีที่สําคัญและจําเปนเรงดวน ซึ่งหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะ
กระทบตอประโยชนสําคัญของราษฎรหรือราชการ นายกเทศมนตรีที่เขารับหนาที่จะดําเนินการไป
พลางกอนเพียงเทาที่จําเปนก็ได 

ใหนายกเทศมนตรีรายงานและแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไว
ตามวรรคหนึ่งตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป 

ในกรณีที่ประธานสภาเทศบาลไมเรียกประชุมสภาเทศบาลภายในกําหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูเรียกประชุมและเปนผูเปดหรือปดประชุม 

มาตรา  ๔๘  เอกาทศ   นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  หรือผูซึ่ ง
นายกเทศมนตรีมอบหมายมีสิทธิเขาประชุมสภาเทศบาลและมีสิทธิแถลงขอเท็จจริงตลอดจน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาที่ของตนตอที่ประชุม แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มาตรา ๔๘ ทวาทศ  สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิก
เทาที่มีอยูมี สิทธิเขา ช่ือเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อให
นายกเทศมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในปญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการ
เทศบาลโดยไมมีการลงมต ิ

ญัตติตามวรรคหนึ่งใหย่ืนตอประธานสภาเทศบาล และใหประธานสภาเทศบาล
กําหนดวันสําหรับการอภิปรายทั่วไป ซึ่งตองไมเร็วกวาหาวันและไมชากวาสิบหาวันนับแตวันที่
ไดรับญัตติ แลวแจงใหนายกเทศมนตรีทราบ 

มาตรา ๔๘ เตรส  นายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการ

ของเทศบาลใหเปนไปตามกฎหมาย เทศบัญญัติ และนโยบาย 
(๒) ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของเทศบาล 
(๓) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ

เลขานุการนายกเทศมนตรี 
(๔) วางระเบียบเพื่อใหงานของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย 
(๕) รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ 
(๖) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมาย

อ่ืน 
มาตรา  ๔๘  จตุทศ   นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีตองไมกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้
(๑) ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดในสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ การพาณิชยของเทศบาล บริษัทที่เทศบาลถือหุน หรือตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน หรือ
พนักงานสวนทองถ่ิน เวนแตตําแหนงที่ตองดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

(๒) รับเงินหรือประโยชนใด ๆ เปนพิเศษจากสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ การพาณิชยของเทศบาลหรือบริษัทที่เทศบาลถือหุน นอกเหนือไปจากที่สวนราชการ



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ การพาณิชยของเทศบาลหรือบริษัทที่เทศบาลถือหุนปฏิบัติกับ
บุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ 

(๓) เปนคูสัญญาหรือเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่ทํา
กับเทศบาลหรือการพาณิชยของเทศบาล หรือบริษัทที่เทศบาลถือหุน 

บทบัญญัติตามมาตรานี้มิใหใชบังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่ง
ไดรับเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญหรือเงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
และมิใหใชบังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนคาเบี้ยประชุมหรือเงินอื่น
ใดเนื่องจากการดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภาหรือวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรหรือสภา
เทศบาลหรือสภาทองถ่ินอื่น หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนโดยตําแหนง 

มาตรา ๔๘ ปญจทศ  นายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) เมื่อมีการยุบสภาเทศบาล 
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
(๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๔๘ เบญจ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๘ 

ฉ 
(๖) กระทําการฝาฝนตามมาตรา ๔๘ จตุทศ 
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๘) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสอบสวนและสั่งใหออกจาก

ตําแหนงตามมาตรา ๗๓ 
(๙) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลไดลงคะแนนเสียงใหพนจากตําแหนง

ตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
ในระหว า งที่ ไมมีนายกเทศมนตรี  ใหปลัด เทศบาลปฏิบัติหน าที่ ของ

นายกเทศมนตรีเทาที่จําเปนไดเปนการชั่วคราวจนกวานายกเทศมนตรีซึ่งไดรับเลือกตั้งข้ึนใหมจะ
เขารับหนาที่ 

เมื่อมีกรณีสงสัยวาความเปนนายกเทศมนตรีส้ินสุดลงตาม (๕) หรือ (๖) ใหผูวา
ราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดใหเปนที่สุด 

มาตรา ๔๘ โสฬส  รองนายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) นายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง 
(๒) นายกเทศมนตรีมีคําส่ังใหพนจากตําแหนง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายกเทศมนตร ี
(๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๔๘ เบญจ (๑) และ (๒) หรือมีลักษณะตองหาม

ตามมาตรา ๔๘ ฉ 
(๖) กระทําการฝาฝนตามมาตรา ๔๘ จตุทศ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๘) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสอบสวนและสั่งใหออกจาก

ตําแหนงตามมาตรา ๗๓ 
ใหนําความในวรรคสามของมาตรา ๔๘ ปญจทศ มาใชบังคับกับกรณีรอง

นายกเทศมนตรีดวยโดยอนุโลม 
มาตรา ๔๘ สัตตรส  ใหนายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร

กิจการของเทศบาลและเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาล 
มาตรา ๔๘ อัฏฐารส  เทศบาลแบงสวนราชการ ดังตอไปนี ้
(๑) สํานักปลัดเทศบาล 
(๒) สวนราชการอื่นตามที่นายกเทศมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบ

ของกระทรวงมหาดไทย 
การกําหนดอํานาจหนาที่ของสํานักปลัดเทศบาลและสวนราชการอื่นตามวรรค

หนึ่ง ใหเปนไปตามที่นายกเทศมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 
มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ  ใหมีปลัดเทศบาลคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาพนักงาน

เทศบาลและลูกจางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจํา
ของเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่
นายกเทศมนตรีมอบหมาย 

การบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
มาตรา ๔๘ วีสติ  อํานาจหนาที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรอง

นายกเทศมนตรี ใหเปนไปตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย 
ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองนายกเทศมนตรี 

ตามลําดับที่นายกเทศมนตรีจัดไวเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีรองนายกเทศมนตรีหรือมีแตไม
อาจปฏิบัติราชการได ใหปลัดเทศบาลเปนผูรักษาราชการแทน 

อํ านาจในการสั่ ง  การอนุญาต  การอนุมั ติ  หรือการปฏิบั ติ ร าชการที่
นายกเทศมนตรีจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ เทศ
บัญญัติ หรือคําส่ังใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือคําส่ังนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไมไดกําหนดในเรื่อง
การมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืนนายกเทศมนตรีอาจมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรอง
นายกเทศมนตรีเปนผูปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีก็ได แตถามอบใหปลัดเทศบาลหรือรอง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ใหทําเปนคําส่ังและประกาศใหประชาชนทราบ 

การปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตามวรรคสาม ตองกระทําภายใตการ
กํากับดูแลและกรอบนโยบายที่นายกเทศมนตรีกําหนดไว 

มาตรา  ๔๘  เอก วีสติ   ในการปฏิบัติหน าที่  ใหนายกเทศมนตรี  รอง
นายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาลเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๘ ทวาวีสติ  ถาในเขตเทศบาลใด รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
เห็น 

เปนการสมควรใหนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการในเขตเทศบาลนั้นมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศ
บัญญัติได ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม เมื่อไดเปรียบเทียบคดีใดแลว ใหรีบสงบันทึกการ
เปรียบเทียบพรอมดวยสํานวนไปยังพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบแหงเขตทองที่ซึ่งเทศบาลนั้น
ตั้งอยูเพ่ือดําเนินการตอไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยไมชักชา 

มาตรา ๔๘ เตวีสติ  เมื่อพนกําหนดเวลาหนึ่งปนับแตวันที่ไดมีพระราชกฤษฎีกา
ยกฐานะทองถ่ินใดเปนเทศบาลแลว ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาที่อยางเดียวกับอํานาจหนาที่
ของกํานันและผูใหญบานบรรดาที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่หรือ
กฎหมายอื่น ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๘ จตุวีสติ  เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอยาง
อ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ
นายกเทศมนตรีใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๔๘ ปญจวีสติ  ในกรณีที่บทบัญญัติมาตราใดในพระราชบัญญัตินี้กลาวถึง
คณะเทศมนตรีใหหมายถึงนายกเทศมนตรี บทบัญญัติมาตราใดกลาวถึงเทศมนตรี ใหหมายถึง
รองนายกเทศมนตรี เวนแตบทบัญญัติมาตราใดมีขอความเปนอยางเดียวกันหรือขัดแยงกันกับ
บทบัญญัติในบทนี้ ใหใชบทบัญญัติในบทนี้แทน 

บรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ 
ประกาศ หรือคําส่ังใดที่อางถึงคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ ประกาศ หรือคําส่ังนั้น อางถึงนายกเทศมนตรตีามบทนี ้
ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงบทนี้” 

 
มาตรา ๑๓  ใหยกเลิกมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 
มาตรา ๑๔  ใหยกเลิกมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่ง

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 
มาตรา ๑๕  ใหยกเลิกมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 
มาตรา ๑๖  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๖๑ ทวิ และมาตรา ๖๑ ตรี แหง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
“มาตรา ๖๑ ทวิ  รางเทศบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดย 
(๑) นายกเทศมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) สมาชิกสภาเทศบาล หรือ 
(๓) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมายวาดวยการเขาช่ือเสนอ

ขอบัญญัติทองถ่ิน 
ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเปนผูเสนอรางเทศบัญญัติตองมีสมาชิกสภา

เทศบาลลงนามรับรองไมนอยกวาสองคน 
รางเทศบัญญัติเก่ียวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอไดตอเมื่อมีคํา

รับรองของนายกเทศมนตรี 
มาตรา ๖๑ ตรี  รางเทศบัญญัติเก่ียวกับการเงิน หมายความถึงรางเทศพาณิชย 

หรือรางเทศบัญญัติวาดวยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังตอไปนี ้
(๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบ การ

บังคับอันเกี่ยวกับภาษีอากร 
(๒) การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน หรือการโอนงบประมาณของเทศบาล 
(๓) การกูเงิน การค้ําประกัน หรือการใชเงินกู 
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจาก

ทรัพยสิน การจาง และการพัสด ุ
ในกรณีเปนที่สงสัยวารางเทศบัญญัติใดเปนรางเทศบัญญัติเก่ียวกับการเงินที่

จะตองมีคํารับรองของนายกเทศมนตรี ใหประธานสภาเทศบาลเปนผูวินิจฉัย” 
 
มาตรา ๑๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๖๒  ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สภาเทศบาลไดมีมติเห็นชอบดวยกับราง

เทศบัญญัติใดในกรณีเทศบาลตําบล ใหประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัติไปยังนายอําเภอ
เพ่ือสงไปยังผูวาราชการจังหวัดพิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ใหประธานสภา
เทศบาลสงไปยังผูวาราชการจังหวัดพิจารณา 

ผูวาราชการจังหวัดตองพิจารณารางเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งใหเสร็จและสงคืน
ประธานสภาเทศบาลภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรางเทศบัญญัตินั้น ถาผูวาราชการจังหวัดไม
พิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหถือวาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับราง
เทศบัญญัติดังกลาว 

ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหสง
นายกเทศมนตรีลงนามใชบังคับเปนเทศบัญญัติตอไป แตถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นชอบดวยให
สงรางเทศบัญญัตินั้นพรอมดวยเหตุผลไปยังสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาใหม ถาสภาเทศบาลมีมติ
ยืนยันตามรางเทศบัญญัติเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกเทาที่มีอยู ให
ประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัตินั้นใหนายกเทศมนตรีลงนามใชบังคับเปนเทศบัญญัติ และ
แจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบตอไป” 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา  ๑๘   ให เ พ่ิมความตอไปนี้ เปนวรรคสี่ของมาตรา  ๖๒  ทวิ  แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ. ๒๕๑๙ 

“บทบัญญัติมาตรานี้ มิ ให ใชบั งคับกับการบริหาร เทศบาลในรูปแบบ
นายกเทศมนตรี” 

 
มาตรา ๑๙  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๖๒ ตรี แหงพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
“มาตรา ๖๒ ตรี  ในกรณีที่สภาเทศบาลไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปหรือรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ใหสภาเทศบาลตั้ง
คณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวยกรรมการจํานวนสิบหาคน เพ่ือพิจารณาหาขอยุติความ
ขัดแยงในสาระสําคัญที่บัญญัติไวในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายนั้น 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหประกอบดวยสมาชิกซึ่งสภาเทศบาลแตงตั้ง
จํานวนเจ็ดคนและบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกซึ่งนายกเทศมนตรีเสนอจํานวนเจ็ดคน และ
ใหกรรมการทั้งสิบสี่คนรวมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิไดเปนกรรมการและมิไดเปนสมาชิก
คนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานคณะกรรมการดังกลาวภายในเจ็ดวันนับแตวันที่กรรมการครบ
จํานวนสิบสี่คน 

ในกรณีที่ไมสามารถเสนอบุคคลที่จะทําหนาที่เปนประธานไดภายในกําหนดเวลา
ตามวรรคสอง ใหผูวาราชการจังหวัดตั้งบุคคลซึ่งมิไดเปนกรรมการและมิไดเปนสมาชิกข้ึนทํา
หนาที่ประธานคณะกรรมการดังกลาว 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาและรายงานผลการพิจารณาตอสภา
เทศบาลใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่แตงตั้งประธานคณะกรรมการ ในกรณีที่
คณะกรรมการไมสามารถพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่ กําหนด ใหประธาน
คณะกรรมการรวบรวมผลการพิจารณา แลววินิจฉัยชี้ขาดและรายงานตอสภาเทศบาลโดยเร็ว 

ถาสภาเทศบาลยังไมเห็นชอบดวยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ หรือผล
การวินิจฉัยของประธานคณะกรรมการ แลวแตกรณี ดวยคะแนนเสียงไมต่ํากวาสามในสี่ของ
จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด ใหรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายนั้นเปนอันตกไปและให
ใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายในปงบประมาณที่แลวไปพลางกอน ในกรณีเชนวานี้ให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งยุบสภาเทศบาลถามีขอเสนอของนายกเทศมนตรี 

บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับกับการบริหารเทศบาลในรูปแบบคณะ
เทศมนตรี” 

 
มาตรา ๒๐  บรรดาสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีซึ่งดํารงตําแหนงอยู

ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๑  ใหนํามาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับกับเทศบาลทุกแหงนับแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ 
เปนตนไปเวนแตกรณีที่บัญญัติไวโดยเฉพาะดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ตองมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหรือสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองแหงใดโดยเปนการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุมีการยุบสภาหรือถึงคราวออกตามวาระ 
และเปนการเลือกตั้งของเทศบาลแหงนั้นในครั้งแรกนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับให
ดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามบทที่ ๒ ทวิ นายกเทศมนตรีใน
คราวเดียวกัน โดยมิใหนํามาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับ แตเมื่อสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่มาจากการ
เลือกตั้งในครั้งดังกลาวเขารับตําแหนงแลว ใหนํามาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับกับเทศบาลแหงนั้น 

(๒) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลแหงใดเปนเทศบาลเมือง
กอนถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ ใหนําความใน (๑) มาใชบังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรีของเทศบาลเมืองนั้นดวยโดยอนุโลม 

การบริหารเทศบาลตําบลใหดําเนินการบริหารในรูปแบบคณะเทศมนตรี ตามบท
ที่ ๒ คณะเทศมนตรี ตอไป ทั้งนี้ จนกวาจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลขึ้นใหมเปน
การเลือกตั้งทั่วไปหลังจากวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ ในกรณีเชนวานี้ใหนํามาตรา ๑๔ แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับสําหรับ
การเลือกตั้งครั้งที่จะจัดใหมีข้ึนนั้น 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีที่เทศบาลใดไดกําหนดวันเลือกตั้งไวแลวกอนวันจัดทํา

ประชามติตามมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหดําเนินการเลือกตั้งในรูปแบบคณะเทศมนตรี
ตอไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๓  ในระหวางที่ไมมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน

หรือผูบริหารทองถ่ินใหนํากฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมาใชบังคับกับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีเทาที่ไม ขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ 

ในการสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรี ใหเทศบาลเรียกเก็บคาสมัครเปน
เงินจํานวนหาพันบาท 

ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ใหถือเขตเทศบาลเปนเขตเลือกตั้ง 
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในคราวเดียวกัน

ใหใชหนวยเลือกตั้งที่เลือกตั้ง เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจคะแนน 
เจาหนาที่คะแนน และบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งรวมกันก็ได 

ใบสมัครและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี ใหเปนไป
ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เ พ่ื อป ร ะ โ ยชน ใ นก า รดํ า เ นิ น ก า ร เ ลื อกตั้ ง ใ ห เ ป น ไป โดย เ รี ยบ ร อ ย 
กระทรวงมหาดไทยอาจออกระเบียบกําหนดวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือ
นายกเทศมนตรีเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลได 

 
มาตรา ๒๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยกําหนดใหคณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของสภาทองถ่ิน และการเลือกตั้งคณะผูบริหารทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ินที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนน
โดยตรงและลับ สมควรปรับปรุงรูปแบบการบริหารเทศบาลจากที่เปนอยูในปจจุบันที่ให
นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกกันเองของสมาชิกสภาเทศบาล เปนใหนายกเทศมนตรีมาจากการ
เลือกตั้งของราษฎรในเขตเทศบาล เพ่ือใหราษฎรไดมีสวนรวมในการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของราษฎรในทองถ่ินโดยตรง นอกจากนี้ สมควรปรับปรุงการปฏิบัติงานของสภา
เทศบาลใหเหมาะสมและสอดคลองกันดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/ผูจดัทํา 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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 
 

พระราชบัญญตั ิ
เทศบาล (ฉบบัที่ ๑๒) 

พ.ศ.๒๕๔๖ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เปนปที่ ๕๘ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยเทศบาล 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภาดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๔  เมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยก

ฐานะทองถ่ินใดเปนเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแลว หามมิใหใชกฎหมายวาดวยลักษณะ
ปกครองทองที่ในสวนที่บัญญัติถึงการแตงตั้งกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจํา
ตําบล และสารวัตรกํานันในทองถ่ินนั้น และใหบรรดาบุคคลที่ที่เปนกํานัน ผูใหญบาน ผูชวย
ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานันพนจากตําแหนงและหนาที่เฉพาะในเขตทองถ่ิน
นั้น 

ในเขตเทศบาลตําบลใด  ถาหมดความจําเปนที่จะตองมีตําแหนงกํานัน 
ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล หรือสารวัตรกํานัน ใหรัฐมนตรีประกาศยกเลิก
ตําแหนงดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา” 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนที่ ๑๒๔ ก/หนา ๑/๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๘  เมื่อมีการจัดตั้งเทศบาลตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายวาดวย
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ใหเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตาม
กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่
ไดจัดตั้งเปนเทศบาล 

ในระหวางที่ไมมีนายกเทศมนตรี ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลซึ่งดํารง
ตํ าแหน งอยูกอนวันที่ จัดตั้ ง เทศบาลปฏิบัติหน าที่ปลัด เทศบาล  และใหปฏิบัติหน าที่
นายกเทศมนตรีเทาที่จําเปนไดเปนการชั่วคราว จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตร”ี 

 
มาตรา ๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๙  เทศบาลตําบล ไดแก ทองถ่ินซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยก

ฐานะขึ้นเปนเทศบาลตําบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นใหระบุช่ือและเขตเทศบาลไวดวย” 
 
มาตรา ๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๐  เทศบาลเมือง ไดแก ทองถ่ินอันเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือ
ทองถ่ินชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแตหนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาที่
อันตองทําตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเปนเทศบาลเมือง 
ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นใหระบุช่ือและเขตของเทศบาลไวดวย 

มาตรา ๑๑  เทศบาลนคร ไดแก ทองถ่ินชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแตหาหมื่นคนขึ้น
ไปทั้งมีรายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาที่อันตองทําตามพระราชบัญญัตินี้ และซ่ึงมีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยยกฐานะเปนเทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นใหระบุช่ือและเขต
ของเทศบาลไวดวย” 

 
มาตรา ๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๙๖ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๒  ภายใตบังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ การเปลี่ยนชื่อ
เทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ใหกระทําโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ในกรณีที่เปนการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ใหกํานัน 
ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานัน ในทองถ่ินที่ไดเปลี่ยนแปลง
เขตเปนเทศบาลตามความในวรรคหนึ่งส้ินสุดอํานาจหนาที่เฉพาะในเขตที่ไดเปลี่ยนแปลงนั้นเมื่อ



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลใชบังคับเปน
ตนไป” 

 
มาตรา ๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๓  ภายใตบังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ 

ทองถ่ินซึ่งไดยกฐานะเปนเทศบาลแลวอาจถูกเปล่ียนแปลงฐานะหรือยุบเลิกไดโดยทําเปนประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 

ทองถ่ินที่ไดเปลี่ยนแปลงฐานะตามความในวรรคหนึ่ง ใหพนจากสภาพแหง
เทศบาลเดิมนับแตวันที่ไดถูกเปลี่ยนแปลงฐานะเปนตนไป บรรดาทรัพยสิน หนี้ สิทธิ และสิทธิ
เรียกรองของเทศบาลเดิมใหโอนไปเปนของเทศบาลใหมในขณะเดียวกันนั้น และบรรดาเทศ
บัญญัติที่ไดใชบังคับอยูกอนแลวคงใหใชบังคับตอไป 

ในการยุบ เลิ ก เทศบาล  ให ร ะบุ ถึ ง วิ ธี ก ารจั ดทรัพย สิน ไว ในประกาศ
กระทรวงมหาดไทยนั้นดวย” 

 
มาตรา ๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๔  องคการเทศบาลประกอบดวยสภาเทศบาล และนายกเทศมนตร”ี 
 
มาตรา ๑๐  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๕  สภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ินตามจํานวนดังตอไปนี้ 

(๑) สภาเทศบาลตําบล ประกอบดวยสมาชิกจํานวนสิบสองคน 
(๒) สภาเทศบาลเมือง ประกอบดวยสมาชิกจํานวนสิบแปดคน 
(๓) สภาเทศบาลนคร ประกอบดวยสมาชิกจํานวนยี่สิบสี่คน 
ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาล นอกจากตองมีคุณสมบัติและ

ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินแลว 
จะตองไมเปนผูที่พนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
รองผูบริหารทองถ่ินหรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผูบริหารทองถ่ิน เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวา
ทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยังไมถึงหาป
นับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 



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 
 

ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลวางลงไมวาดวยเหตุใดและยังมิไดมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตําแหนงที่วาง ใหสภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกสภา
เทศบาลเทาที่มีอยู” 

 
มาตรา ๑๑  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๖  สมาชิกสภาเทศบาลใหอยูในตําแหนงไดคราวละสี่ปนับแตวัน
เลือกตั้งถาตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือมี
การยุบสภาใหเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

สมาชิกสภาเทศบาลผูเขามาแทนใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระของผูซึ่งตน
แทน” 

 
มาตรา  ๑๒   ใหยกเ ลิกความในมาตรา  ๑๘  ทวิ  และมาตรา  ๑๙  แหง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๘ ทวิ  สมาชิกสภาเทศบาลตองไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรง
หรือทางออมในสัญญาที่เทศบาลนั้นเปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกเทศบาลนั้นหรือที่
เทศบาลนั้นจะกระทํา 

มาตรา ๑๙  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงเมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ หรือมีการยุบสภาเทศบาล 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง 
(๕) ขาดประชุมสภาเทศบาลสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร 
(๖) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๘ ทว ิ
(๗) สภาเทศบาลมีมติใหพนจากตําแหนง โดยเห็นวามีความประพฤติในทางที่

จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกเทศบาลหรือกระทําการอันเสื่อมเสีย
ประโยชนของสภาเทศบาล โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
สมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเทาที่มีอยูเขาช่ือเสนอใหสภาเทศบาลพิจารณา และมติดังกลาวตองมี
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเทาที่มีอยู  ทั้งนี้ ให
สมาชิกภาพส้ินสุดลงนับแตวันที่สภาเทศบาลมีมติ 

(๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นวาสมาชิกสภาเทศบาลผูใดไมสมควรดํารง



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตําแหนงตกไปตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน 

เมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผูใดสิ้นสุดลงตาม 
(๔) (๕) หรือ (๖) ใหผูวาราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผูวาราชการ
จังหวัดใหเปนที่สุด 

ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงตาม (๘) พรอมกัน
ทั้งหมดใหถือวาเปนการยุบสภาเทศบาล” 

 
มาตรา ๑๓  ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลดํารงตําแหนงจนครบอายุ
ของสภาเทศบาล” 

 
มาตรา ๑๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๐ ทวิ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๐ ทวิ  นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง 
ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลพนจากตําแหนงเมื่อ  

(๑) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
(๒) ส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล 
(๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๗๓ 
(๔) สภาเทศบาลมีมติใหพนจากตําแหนง โดยเห็นวามีความประพฤติในทางที่จะ

นํามาซึ่งความเสื่อมเสียแกศักดิ์ตําแหนงหรือสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝาฝนตอความสงบเรียบรอย
หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไมปฏิบัติการหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ 
โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด
เทาที่มีอยูเขาช่ือเสนอใหสภาเทศบาลพิจารณา และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสาม
ในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเทาที่มีอยู ทั้งนี้ ใหพนจากตําแหนงนับแตวันที่สภา
เทศบาลมีมติ 

ผูซึ่งพนจากตําแหนงประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลตาม (๓) 
หรือ (๔) จะดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลอีกไมไดตลอดอายุ
ของสภาเทศบาลนั้น 

ใหประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลที่ไดรับเลือกใหมอยูใน
ตําแหนงตามวาระของผูซึ่งตนแทน” 

 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๔  ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก
และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปใหสภาเทศบาลกําหนด 

ผูวาราชการจังหวัดตองกําหนดใหสมาชิกสภาเทศบาลไดมาประชุมสภาเทศบาล
ครั้งแรกภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจํานวนแลว
และใหที่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล 

กรณีที่สภาเทศบาลไมอาจจัดใหมีการประชุมครั้งแรกไดตามกําหนดเวลาในวรรค
สองหรือมีการประชุมสภาเทศบาลแตไมอาจเลือกประธานสภาเทศบาลได ผูวาราชการจังหวัดอาจ
เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหมีคําส่ังยุบสภาเทศบาล 

สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ใหมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน แตถาจะขยายเวลา
ออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด” 

 
มาตรา ๑๖  ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“เมื่อนายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสามของ

จํานวนสมาชิกที่มาประชุมรองขอใหทําการประชุมลับ ก็ใหประธานสภาเทศบาลดําเนินการประชุม
ลับไดโดยไมตองขอมติที่ประชุม” 

 
มาตรา ๑๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๓๑  ในที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิตั้งกระทูถาม

นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีในขอความใด ๆ อันเกี่ยวกับการงานในหนาที่ได แต
นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีมีสิทธิที่จะไมตอบ เมื่อเห็นวาขอความนั้น ๆ ยังไมควร
เปดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของเทศบาล” 

 
มาตรา ๑๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๒ ทวิ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๒ ทวิ  ในกรณีกิจการอื่นใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของ
เทศบาลหรือประชาชนในทองถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชกิ
เทาที่มีอยูหรือนายกเทศมนตรีอาจเสนอตอประธานสภาเทศบาลเพื่อใหมีการออกเสียงประชามติ
ในทองถ่ินไดและประกาศใหประชาชนทราบ 

การออกเสียงประชามติตองเปนไปเพื่อประโยชนในการขอปรึกษาความเห็นของ
ประชาชนวาจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกิจการสําคัญในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งตามวรรคหนึ่ง ซึ่งมิใช



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เร่ืองที่ขัดหรือแยงตอกฎหมาย การออกเสียงประชามติที่เก่ียวกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ
คณะบุคคลใดคณะบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะจะกระทํามิได 

ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลยอมมีสิทธิออกเสียงประชามต ิ
การออกเสียงประชามติตามมาตรานี้ใหมีผลเปนเพียงการใหคําปรึกษาแกสภา

เทศบาลหรือนายกเทศมนตรีในเรื่องนั้น 
หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติใหเปนไปตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามต”ิ 
 
มาตรา ๑๙  ใหยกเลิกมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 
มาตรา  ๒๐   ใหยกเ ลิกบทที่  ๒  คณะเทศมนตรี  และมาตรา  ๓๖  แหง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 
มาตรา ๒๑  ใหยกเลิกมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 
มาตรา ๒๒  ใหยกเลิกมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 
มาตรา ๒๓  ใหยกเลิกมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ แหง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 
มาตรา ๒๔  ใหยกเลิกมาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ แหง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
มาตรา ๒๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๘ ทวิ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๘ ทวิ  ใหเทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน” 

 
มาตรา ๒๖  ใหยกเลิกมาตรา ๔๘ ตรี และมาตรา ๔๘ จัตวา แหงพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๘ เบญจ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๘ เบญจ  บุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ินและตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ดวย 

(๑) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
(๒) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิกสภา

ทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา 
(๓) ไมเปนผูที่พนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินหรือ

ผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผูบริหารทองถ่ิน เพราะ
เหตุมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่กระทํากับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยัง
ไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

(๔) เคยเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ซึ่งถูกใหพนจากตําแหนง
เนื่องจากกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ” 

 
มาตรา ๒๘  ใหยกเลิกมาตรา ๔๘ ฉ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
มาตรา ๒๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๘ สัตต แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๘ สัตต  ใหนายกเทศมนตรีดํารงตําแหนงนับแตวันเลือกตั้งและมี
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสอง
วาระไมได 

ในกรณีที่นายกเทศมนตรีดํารงตําแหนงไมครบระยะเวลาสี่ปก็ใหถือวาเปนหนึ่ง
วาระและเมื่อไดดํารงตําแหนงสองวาระติดตอกันแลวจะดํารงตําแหนงไดอีกเมื่อพนระยะเวลาสี่ป
นับแตวันพนจากตําแหนง” 

 
มาตรา ๓๐  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๘ อัฏฐ มาตรา ๔๘ นว และมาตรา ๔๘ 

ทศ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล 
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๘ อัฏฐ  นายกเทศมนตรีอาจแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใชสมาชิก
สภาเทศบาลเปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได
ตามเกณฑดังตอไปนี ้

(๑) เทศบาลตําบล ใหแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไมเกินสองคน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) เทศบาลเมือง ใหแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไมเกินสามคน 
(๓) เทศบาลนคร ใหแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไมเกินสี่คน 
นายกเทศมนตรีอาจแต งตั้ งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการ

นายกเทศมนตรีซึ่งมิใชสมาชิกสภาเทศบาลได โดยในกรณีเทศบาลตําบลใหแตงตั้งไดจํานาย
รวมกันไมเกินสองคนในกรณีเทศบาลเมืองใหแตงตั้งไดจํานวนรวมกันไมเกินสามคน และในกรณี
เทศบาลนครใหแตงตั้งไดจํานวนรวมกันไมเกินหาคน 

มาตรา ๔๘ นว  รองนายกเทศมนตรีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๔๘ เบญจ 

มาตรา ๔๘ ทศ  กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาที่ ใหประธานสภาเทศบาลเรียก
ประชุมสภาเทศบาลเพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล โดยไมมีการลงมติ ทั้งนี้
ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

กรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล
หรือสภาเทศบาลถูกยุบตามมาตรา ๒๔ หากมีกรณีที่สําคัญและจําเปนเรงดวนซึ่งปลอยใหเนิ่นชา
ไปจะกระทบตอประโยชนสําคัญของราชการหรือราษฎร นายกเทศมนตรีจะดําเนินการไปพลาง
กอนเทาที่จําเปนก็ได เมื่อไดมีการเลือกประธานสภาเทศบาลแลวใหประธานสภาเทศบาลเรียก
ประชุมสภาเทศบาลเพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายโดยไมมีการลงมติภายในสิบหาวนันบัแต
วันที่มีการเลือกประธานสภาเทศบาล 

การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีใหกระทําโดยเปดเผย โดย
นายกเทศมนตรีตองจัดทํานโยบายเปนลายลักษณอักษรแจกใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มา
ประชุมดวย 

หากนายกเทศมนตรีไมสามารถแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลได ใหผูวาราชการ
จังหวัดแจงใหนายกเทศมนตรีจัดทํานโยบายแจงเปนหนังสือสงใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกคน
ภายในเจ็ดวันโดยใหนําวิธีการแจงคําส่ังทางปกครองเปนหนังสือตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีเชนนี้ใหถือวานายกเทศมนตรีไดแถลง
นโยบายตอสภาเทศบาลแลว 

ใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลง
ไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป 

คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให
ประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลดวย” 

 
มาตรา ๓๑  ใหยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๔๘ เตรส แหงพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๑) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหาร
ราชการของเทศบาลใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย” 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา  ๓๒   ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่ งของมาตรา  ๔๘ จตุทศ  แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๔๘  จตุทศ   นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีตองไมกระทําการอยางใดอยาหนึ่งดังตอไปนี ้

(๑) ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดในสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจเวนแตตําแหนงที่ดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

(๒) รับเงินหรือประโยชนใด ๆ เปนพิเศษจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจ นอกเหนือไปจากที่สวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับ
บุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ 

(๓) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่เทศบาลนั้นเปน
คูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกเทศบาลนั้น หรือที่เทศบาลนั้นจะกระทํา” 

 
มาตรา ๓๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๘ ปญจทศ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๘ ปญจทศ  นายกเทศมนตรีพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๘ เบญจ 
(๕) กระทําการฝาฝนมาตรา ๔๘ จตุทศ 
(๖) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๖๒ ตรี 

วรรคหาหรือมาตรา ๗๓ 
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของ

จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นวานายกเทศมนตรีไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป
ตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

ในระหว า งที่ ไมมีนายกเทศมนตรี  ใหปลัด เทศบาลปฏิบัติหน าที่ ของ
นายกเทศมนตรีเทาที่จําเปนไดเปนการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

เมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับความเปนนายกเทศมนตรีส้ินสุดลงตาม (๔) หรือ (๕) ให
ผูวาราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดใหเปนที่สุด” 

 
มาตรา ๓๔  ใหยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๔๘ โสฬส แหงพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
และใหใชความตอไปนี้แทน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๘ นว” 
 
มาตรา  ๓๕   ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๔๘  โสฬส  แหง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ใหนําความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใชบังคับกับการพนจาก
ตําแหนงของที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีดวยโดยอนุโลม 

ใหนําความในวรรคสามของมาตรา ๔๘ ปญจทศ มาใชบังคับกับกรณีของรอง
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีดวยโดยอนุโลม” 

 
มาตรา ๓๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๘ เตวีสติ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๘ เตวีสติ  เมื่อพนกําหนดเวลาหนึ่งปนับแตวันที่ไดมีประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ยกฐานะทองถ่ินใดเปนเทศบาลแลว ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาที่อยาง
เดียวกับอํานาจหนาที่ของกํานันและผูใหญบาน บรรดาที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยลักษณะ
ปกครองทองที่ หรือกฎหมายอื่น ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่เทศบาลตําบลใดมีทั้งนายกเทศมนตรี และกํานัน ผูใหญบาน ผูชวย
ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานัน ใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
วาดวยลักษณะปกครองทองที่หรือกฎหมายอื่นในเขตเทศบาลตําบลตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

 
มาตรา ๓๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๘ จตุวีสติ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๔๘  จตุวีสติ   เ งินเดือนและประโยชนตอบแทนอย าง อ่ืนของ
นายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ให
เปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด” 

 
มาตรา  ๓๘   ให เ พ่ิมความตอไปนี้ เปนวรรคสองของมาตรา  ๕๐  แหง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

“การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับวาดวยการนั้นและหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด” 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๙  ใหยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให
สงนายกเทศมนตรีลงนามใชบังคับเปนเทศบัญญัติตอไป แตถาผูวาราชการาจังหวัดไมเห็นชอบ
ดวยใหสงรางเทศบัญญัตินั้นพรอมดวยเหตุผลคืนไปยังสภาเทศบาล และใหสภาเทศบาลพิจารณา
ใหมภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางเทศบัญญัติคืนมา ถาสภาเทศบาลมีมติยืนยันตามราง
เทศบัญญัติเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเทาที่มีอยู ให
ประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัตินั้นใหนายกเทศมนตรีลงนามใชบังคับเปนเทศบัญญัติ และ
แจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบตอไป แตถาสภาเทศบาลไมยืนยันภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับรางเทศบัญญัติคืนจากผูวาราชการจังหวัด หรือยืนยันตามรางเทศบัญญัติเดิมดวยคะแนน
เสียงนอยกวาสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเทาที่มีอยู ใหรางเทศบัญญัตินั้นเปนอันตกไป” 

 
มาตรา ๔๐  ใหยกเลิกมาตรา ๖๒ ทวิ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
มาตรา ๔๑  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๒ ตรี แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๒ ตรี  ในกรณีที่สภาเทศบาลไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ใหผูวาราชการจังหวัดตั้ง
คณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดวยกรรมการจํานวนสิบหาคน เพ่ือพิจารณาหาขอยุติความ
ขัดแยงโดยแกไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระสําคัญในรางเทศบัญญัตินั้น ทั้งนี้ ใหยึดถือหลักเกณฑ
ตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวของ ตลอดจนประโยชนของทองถ่ินและประชาชนเปนสําคัญ 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งสภา
เทศบาลเสนอจํ านวนเจ็ดคน  และบุคคลซึ่ ง เปนหรือมิ ได เปนสมาชิกสภาเทศบาลซึ่ ง
นายกเทศมนตรีเสนอจํานวนเจ็ดคนโดยใหแตงตั้งภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สภาเทศบาลมีมติไม
รับหลักการ  และใหกรรมการทั้ ง สิบสี่คนรวมกันปรึกษาและเสนอบุคคล  ซึ่ งมิ ได เปน
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
มิไดเปนสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่ง ทําหนาที่เปนประธานกรรมการดังกลาวภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่กรรมการครบจํานวนสิบสี่คน 

ในกรณีที่ไมสามารถเสนอบุคคลที่จะทําหนาที่ เปนกรรมการหรือประธาน
กรรมการไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไมปฏิบัติ 
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูวาราชการจังหวัดตั้งบุคคลซึ่งมิไดเปนนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และมิไดเปนสมาชิกสภา
เทศบาลทําหนาที่กรรมการหรือประธานกรรมการดังกลาวใหครบตามจํานวน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณารางเทศบัญญัติใหแลวเสร็จภายในสิบหา
วันนับตั้งแตวันที่ไดแตงตั้งประธานกรรมการในคราวแรก แลวรายงานตอผูวาราชการจังหวัด ใน
กรณีที่คณะกรรมการไมสามารถพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหประธาน
กรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแลววินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว แลวรายงานตอผูวาราชการจังหวัด 

ใหผูวาราชการจังหวัดสงรางเทศบัญญัติที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
หรือประธานกรรมการในวรรคสี่ใหนายกเทศมนตรีโดยเร็ว แลวใหนายกเทศมนตรีเสนอรางเทศ
บัญญัติดังกลาวตอสภาเทศบาลตามมาตรา ๖๑ ทวิ ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับรางเทศบัญญัติ
จากผูวาราชการจังหวัด หากนายกเทศมนตรีไมเสนอรางเทศบัญญัตินั้นตอสภาเทศบาลภายใน
เวลาที่กําหนดใหผูวาราชการจังหวัดรายงานตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อส่ังให
นายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง” 

 
มาตรา ๔๒  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๖๒ จัตวา แหงพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
“มาตรา ๖๒ จัตวา  ใหสภาเทศบาลพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ตามมาตรา ๖๒ ตรี วรรคหา ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางเทศบัญญัติจาก
นายกเทศมนตรี หากสภาเทศบาลพิจารณาไมแลวเสร็จภายในกําหนดหรือมีมติไมเห็นชอบใหตรา
เทศบัญญัตินั้นใหรางเทศบัญญัตินั้นตกไป และใหใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายใน
ปงบประมาณปที่แลวไปพลางกอน ในกรณีเชนวานี้ ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยใหมีคําส่ังยุบสภาเทศบาล 

ในการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายของสภาเทศบาล การเสนอ
การแปรญัตติ หรือการกระทําดวยประการใด ๆ ที่มีผลใหสมาชิกมีสวนไมวาโดยตรงหรือโดยออม
ในการใชงบประมาณรายจาย จะกระทํามิได” 

 
มาตรา ๔๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๘ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๖๘  การจายเงินคาตอบแทนแกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา

เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และการจายเงินคาเบี้ยประชุมใหแกกรรมการที่สภาเทศบาลแตงตั้ง
ข้ึน ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด” 

 
มาตรา ๔๔  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๗๒  เมื่อนายอําเภอในกรณีแหงเทศบาลตําบลในอําเภอนั้น หรือผูวา

ราชการจังหวัด ในกรณีแหงเทศบาลเมืองและเทศบาลนครเห็นวา นายกเทศมนตรี หรือรอง
นายกเทศมนตรีผูใดปฏิบัติการของเทศบาลไปในทางที่อาจเปนการเสียหายแกเทศบาล หรือ
เสียหายแกราชการและนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ไดช้ีแจงแนะนําตักเตือน
แลวไมปฏิบัติตามนายอําเภอหรือผูวาราชการาจังหวัด แลวแตกรณี มีอํานาจที่จะสั่งเพิกถอนหรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ส่ังใหระงับการปฏิบัติของนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีนั้นไวกอนได แลวใหผูวา
ราชการจังหวัดรีบรายงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยทราบภายในกําหนดสิบหาวันนับแต
วันที่มีคําส่ัง เพ่ือใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยสั่งการตามสมควร” 

 
มาตรา ๔๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๗๓  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นวา นายกเทศมนตรี รอง

นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝาฝนตอความ
สงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจ
หนาที่ หรือมีความประพฤติในทางจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแกศักดิ์ตําแหนง หรือแกเทศบาล 
หรือแกราชการใหเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพรอมดวยหลักฐาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอาจใชดุลพินิจสั่งใหนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลพนจากตําแหนงก็ได คําส่ังของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยใหเปนที่สุด” 

 
มาตรา ๔๖  บรรดาสมาชิกสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี นายกเทศมนตรี รอง

นายกเทศมนตรี ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหดํารงตําแหนงตอไป
จนกวาจะครบวาระหรือมีการยุบสภาเทศบาล ในกรณีเชนวานี้ ใหบทบัญญัติในสวนที่ ๒ บทที่ ๑ 
สภาเทศบาลและบทที่ ๒ คณะเทศมนตรี ในสวนที่ ๔ เทศบัญญัติ และในสวนที่ ๖ การควบคุม
เทศบาลแหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ กอนการแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ยังคงใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔๗  ในวาระเริ่มแรกเปนเวลาส่ีปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มิ

ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๔๘ เบญจ (๒) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใชบังคับกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

 
มาตรา ๔๘  บรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับที่กําหนดการ

จายเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของนายกเทศมนตรี เทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี การจายเงินคาปวยการ
แกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และการจายเงินคาเบี้ย
ประชุมใหแกกรรมการที่สภาเทศบาลแตงตั้งข้ึน ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ใหใชตอไปจนกวาจะไดมีการออกระเบียบตามมาตรา ๔๘ จตุวีสติ และมาตรา ๖๘ แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔๙  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตาํรวจโท ทักษิณ  ชินวตัร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ กําหนดรูปแบบการบริหารเทศบาลเปนสองรูปแบบ คือ รูปแบบคณะ
เทศมนตรีและรูปแบบนายกเทศมนตรีเพ่ือใหการบริหารเทศบาลเปนไปในรูปแบบเดียวกัน โดย
ใหนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนและเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายวา
ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินประกอบกับมีบทบัญญัติบางมาตรายังไม
เหมาะสมกับการบริหารงานของเทศบาล เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลเปนไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/ผูจดัทํา 
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
เทศบาล (ฉบบัที่ ๑๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
เปนปที่ ๖๔ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยเทศบาล 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๘ สัตต แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๘ สัตต ใหนายกเทศมนตรีดํารงตําแหนงนับตั้งแตวันเลือกตั้ง และมี
ระยะการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง” 

 
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตร ี

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนที่ ๘๕ ก/หนา ๗/๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติเทศบาล 
มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาวะในปจจุบันเปนการจํากัดสิทธิของประชาชน ทัง้สิทธิ
ของผูสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง สมควรเปดกวางใหเปนดุลพินิจ
ของประชาชนโดยเสรี  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

 
นันทนภัสร/ตรวจ 

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

 



 
พระราชบัญญัติ 
เทศบาล  (ฉบับที่  ๑๔) 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยเทศบาล 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   

พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และ 

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  

ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น” 

้หนา   ๑๖๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖  

“ความในวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บังคับแก่กรณีที่ได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามกฎหมายว่าด้วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตุที่มีผู้ได้รับเลือกตั้งไม่ครบจ านวน  ถ้าใน

การจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นั้นยังได้ไม่ครบจ านวนอีก  ให้ถือว่าสภาเทศบาลนั้นประกอบด้วยจ านวนสมาชิก

เท่าที่มีอยู่จนกว่าจะครบอายุของสภาเทศบาล  เว้นแต่จะมีจ านวนสมาชิกไม่ถึงสองในสามของจ านวน  

ตามวรรคหนึ่ง” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกมาตรา  ๑๘  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖   

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน  (๖)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตเิทศบาล (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความ

ต่อไปนี้แทน 

“(๖)  กระท าการอันต้องห้ามตามมาตรา  ๔๘  จตุทศ  วรรคสาม” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และ

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม  (๔)  (๕)  หรือ  

(๖)  หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสดุลง

ตาม  (๔)  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวนันบัแตว่ันที่มีข้อสงสัยหรือไดร้ับแจง้

จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  และด าเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่

วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน   

แม้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด  เว้นแต่เพราะเหตุตาย  หรือ 

พ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี  ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถด าเนินการ

สอบสวนกรณีตาม  (๔)  หรือ  (๖)  ให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ผู้ว่าราชการจังหวัด 

อาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน  ทั้งนี้  การด าเนินการสอบสวนและวินิจฉัย  

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

้หนา   ๑๖๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้นั้นสิ้นสุดลง 

ตาม  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน  ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจาก

ต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม  โดยในค าวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้  และ  

ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  แต่ไม่กระทบ

ต่อการด าเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีการประกาศค าวินิจฉัย  ถ้าในขณะที่

ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผล  

จากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน  ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย 

และในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้ถือว่าวันที่ประกาศ  

ค าวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว  ทั้งนี้  ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรานี้

ให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖ 

“ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงตาม  (๘)  พร้อมกันทั้งหมดให้ถือว่า

เป็นการยุบสภาเทศบาล” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   

พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และ 

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องก าหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก  

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  และให้ที่ประชุมเลือกประธาน 

สภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๘  เบญจ  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๘ เบญจ  บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติ 

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และ

ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ด้วย 

้หนา   ๑๖๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 

(๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  

ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือสมาชิกรัฐสภา” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๘  สัตต  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๘ สัตต  นายกเทศมนตรีมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง   

แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ในกรณีที่นายกเทศมนตรีด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระ  และ 

เมื่อได้ด ารงต าแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันพ้นจาก

ต าแหน่ง” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๘  นว  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๘ นว  รองนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๔๘  

เบญจ  เว้นแต่การนับอายุและการนับระยะเวลาของคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นให้นับถึง  

วันแต่งตั้ง” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๔๘  จตุทศ  แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และ

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“(๑)  ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  

เว้นแต่ต าแหน่งที่ด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ใน  

การบริหารราชการแผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล” 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๔๘  จตุทศ  แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และ

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

้หนา   ๑๖๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“(๓)  เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่เทศบาลนั้น  

หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  

โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน  ทั้งนี้  ไม่ว่า

โดยทางตรงหรือทางอ้อม” 

มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา  ๔๘  จตุทศ  แห่งพระราชบัญญตัิ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  

“ให้น าความใน  (๓)  มาใช้บังคับแก่สมาชิกสภาเทศบาลด้วยโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๔๘  ปัญจทศ  

แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกเทศมนตรีผู้ใดสิ้นสุดลงตาม  (๔)  หรือ  (๕)  หรือ 

เมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าความเป็นนายกเทศมนตรีผู้ใดสิ้นสุดลงตาม  (๔)   

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือได้รั บแจ้งจาก

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  และด าเนินการวินจิฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแตว่นัที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน  แม้ว่า

นายกเทศมนตรีผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด  เว้นแต่เพราะเหตุตาย  หรือพ้นจาก

ต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี  ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถด าเนินการสอบสวน

ให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีก

ไม่เกินสามสิบวัน  ทั้งนี้  การด าเนินการสอบสวนและวินจิฉยัให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ก าหนด

ในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่งตาม  (๔) หรือ  (๕)   

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน  ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้ว

หรือไม่ก็ตาม  โดยในค าวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้  และให้นายกเทศมนตรีผู้นั้น 

พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม  (๔)  หรือ  (๕)  แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานและการรับค่าตอบแทน

ที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีการประกาศค าวินิจฉัย  ถ้าในขณะที่ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลัง  

ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือ 

้หนา   ๑๖๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย  และในกรณีที่เป็นผล  

ให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้ถือว่าวันที่ประกาศค าวิ นิจฉัยเป็นวันเริ่มนับ

ระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว  ทั้งนี้  ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๑๗ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๔๘  ปัญจทศ  แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖ 

“ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี  ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเท่าที่จ าเป็น 

ได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี” 

มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๔๘  โสฬส  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความ

ต่อไปนี้แทน 

“ให้น าความในมาตรา  ๔๘  ปัญจทศ  วรรคสองและวรรคสาม  มาใช้บังคับแก่รองนายกเทศมนตรี  

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และเลขานุการนายกเทศมนตรีด้วยโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๙ ให้เพ่ิมความตอ่ไปนี้เป็น  (๒/๑)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๕๐  แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖ 

“(๒/๑)  รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  การดูแลการจราจร  และส่งเสริม   สนับสนุน

หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว”  

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความใน  (๖)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๕๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๓๓๖  ลงวันที่  ๑๓  ธันวาคม  

พุทธศักราช  ๒๕๑๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๖)  จัดการ  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  ศาสนา  และการฝึกอบรม  ให้แก่

ประชาชน  รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก” 

มาตรา ๒๑ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๙)  ของมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖  

“(๙)  จัดระเบียบการจราจร  หรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว” 

้หนา   ๑๖๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความใน  (๙)  ของมาตรา  ๖๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   
พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๐๕  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“(๙)  รายจ่ายอื่นใดที่จ าเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือตามข้อผูกพัน  หรือรายจ่าย 
ตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้” 

มาตรา ๒๓ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ป็นวรรคสองของมาตรา  ๖๗  แห่งพระราชบัญญตัเิทศบาล  
พ.ศ.  ๒๔๙๖ 

“การจ่ายเงินของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง  หรือการน าเงินของกิจการที่เทศบาลเป็นเจ้าของหรือ
เป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในกิจการนั้น  ไปใช้จ่ายเพ่ือการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   เลขานุการนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล   
รองประธานสภาเทศบาล  หรือสมาชิกสภาเทศบาล  จะกระท ามิได้  เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อตกลงหรือ
ความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศหรือการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่ก าหนดให้มี  
การฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ  ทั้งนี้  ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด” 

มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกชื่อของส่วนที่  ๖  การควบคุมเทศบาล  และความในมาตรา  ๗๑  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ส่วนที่  ๖  
การก ากับดูแล 

 
 

มาตรา ๗๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติการ

ตามอ านาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย  กฎ  และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ  ในการนี้   

ให้มีอ านาจหน้าที่ชี้แจง  แนะน า  หรือตักเตอืนเทศบาล  และตรวจสอบกจิการ  เรียกรายงานและเอกสาร

หรือสถิติใด ๆ  จากเทศบาลมาตรวจ  ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจง

หรือสอบสวนก็ได้ 

อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่ง  และตามมาตรา  ๑๙  วรรคสองและ 

วรรคสาม  และมาตรา  ๔๘  ปัญจทศ  วรรคสองและวรรคสาม  ส าหรับเทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบหมายให้นายอ าเภอปฏิบัติการแทนส าหรับเทศบาลที่อยู่ในอ าเภอนั้น   

โดยจะก าหนดเงื่อนไขในการใช้อ านาจหน้าที่ไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้” 

้หนา   ๑๗๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๒  และมาตรา  ๗๓  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความ

ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๒ เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลตามมาตรา  ๗๑  ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด

หรือนายอ าเภอซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา  ๗๑  วรรคสอง  เห็นว่า  การปฏิบัติการของเทศบาล

เป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล  หรือเสียหายแก่ราชการ  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

หรือนายอ าเภอมีอ านาจหน้าที่ในการชี้แจง  แนะน า  หรือตักเตือนผู้ด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจหน้าที่ใน 

การด าเนินการดังกล่าว  หรือในกรณีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนการกระท าหรือให้ระงับการปฏิบัติของ  

ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไว้ก็ได้  และในกรณีที่สั่งเพิกถอนหรือระงับ  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งที่ได้รับค าสั่ง  

มีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งดังกล่าว  โดยในกรณีนายอ าเภอมีค าสั่ง   

ให้อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  และกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่ง  ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  และเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  

แล้วแต่กรณี  วินิจฉัยเป็นประการใดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ

ตามค าวินิจฉัยนั้น  ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๗๓ เมื่อความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ

ซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา  ๗๑  วรรคสอง  ว่า  นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธาน 

สภาเทศบาล  หรือรองประธานสภาเทศบาลผู้ใด  จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่

อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่  หรือ

ประพฤติตนฝ่าฝืนตอ่ความสงบเรียบรอ้ย  หรือฝ่าฝืนค าสั่งของผู้วา่ราชการจังหวดัหรือนายอ าเภอที่สั่งการ

ตามมาตรา  ๗๒  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน  

และให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ ง  ทั้งนี้   

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

้หนา   ๑๗๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลา

ตามวรรคหนึ่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภออาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 

เมื่อนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  หรือรองประธานสภาเทศบาล

ผู้ใดถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่  

เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนก็ได้  หากเห็นว่าการคงอยู่ในหน้าที่ของผู้นั้นต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่เทศบาล

หรือเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  หรือมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน   

หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย  หรือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏขึ้นโดยชัดแจ้ง  ทั้งนี้   หากผล 

การสอบสวนปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีความผิด  และผู้นั้นยังมิได้ พ้นจากต าแหน่งไปก่อน  

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่  และให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือน  

ค่าตอบแทน  รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใดในช่วงที่หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยถือเสมือนว่าผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่

ตลอดระยะเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  ในกรณีที่ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งไปก่อนปรากฏผล 

การสอบสวนดังกล่าว  การจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน  รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใด  ให้จ่ายจนถึงวันก่อน

วันที่พ้นจากต าแหน่ง 

การอุทธรณ์ค าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสาม  ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายใน

สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งดังกล่าว  โดยในกรณีนายอ าเภอมีค าสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  

และกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่ง  ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ

อุทธรณ์  และเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี  วินิจฉัยเป็น

ประการใดให้ผู้ว่าราชการจังหวดัหรือนายอ าเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามค าวนิิจฉยันั้น  ค าวินิจฉยั

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๒๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๗๓/๑  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖ 

“มาตรา ๗๓/๑ เมื่อผลการสอบสวนตามมาตรา  ๗๓  ปรากฏว่า ผู้ถูกกล่าวหากระท าความผดิ

ตามที่ถูกสอบสวน  ถ้าเป็นการด าเนินการสอบสวนของนายอ าเภอ  ให้นายอ าเภอรายงานให้ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและสั่งให้ผู้ถูกสอบสวนพ้นจากต าแหน่ง  ถ้าเป็นการด าเนินการสอบสวน 

้หนา   ๑๗๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ของผู้ว่าราชการจังหวัด  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา

และสั่งให้ผู้ถูกสอบสวนพ้นจากต าแหน่ง  ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม   

เว้นแต่เพราะเหตุตาย  หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี  โดยในค าสั่งดังกล่าวให้ระบุเหตุที่ท าให้  

พ้นจากต าแหน่งไว้ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

มีค าสั่ง แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีค าสั่งนั้น   

ถ้าในขณะที่มีค าสั่งดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจาก

การเลือกตั้งต่างวาระหรือตา่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กัน  ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยูด่ว้ย  

และให้ถือว่าวันที่สั่งให้พ้นจากต าแหน่งดังกล่าวเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  

ทั้งนี้  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่

ได้รับรายงาน 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นควรให้มีการสอบสวน

เพ่ิมเติมจากรายงานตามวรรคหนึ่ง  จะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพ่ิมเติมก่อนสั่งการก็ได้  

ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนต้องด าเนินการสอบสวนเพ่ิมเติม  ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่

ได้รับค าสั่งให้สอบสวนเพ่ิมเติม  และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องสั่งการ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการสอบสวนเพิ่มเติมนั้น 

ค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกมาตรา  ๗๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖ 

มาตรา ๒๘ บรรดาข้อกล่าวหาหรือการด าเนินการใด ๆ  ตามมาตรา  ๑๙  วรรคสอง   

มาตรา  ๔๘  ปัญจทศ  วรรคสาม  มาตรา  ๔๘  โสฬส  วรรคสาม  หรือมาตรา  ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  

แล้วแต่กรณี  ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนหรือสอบสวนเสร็จแล้วแต่ยังมิได้มีค าสั่ง  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 

ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ซึ่งใช้บังคับอยู่

ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

้หนา   ๑๗๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๙ ให้นายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิก

สภาเทศบาล  ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ตามประกาศคณะรักษา 

ความสงบแห่งชาติ  ที่   ๘๕/๒๕๕๗  เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

เป็นการชั่วคราว  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

ที่  ๑/๒๕๕๗  เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  ลงวันที่   

๒๕  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ยังคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

จะประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  หรือสมาชิกสภาเทศบาลของเทศบาลนั้น   

โดยให้พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้ง  หรือจนกว่า  

จะพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอื่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติดังกล่าว 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีหรือสมาชิก  

สภาเทศบาลของเทศบาลใด  ให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง  เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเทศบาลนั้นเป็นอันยกเลิก 

มาตรา ๓๐ บทบัญญัติมาตรา  ๔๘  สัตต  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  มิให้ใช้บังคับกับนายกเทศมนตรีซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งอยู่ก่อน

วันเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๓๑ ให้นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  หรือผู้มีต าแหน่งในเทศบาล   

เฉพาะบรรดาที่ถูกระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในเทศบาลโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนตามค าสั่งหัวหน้า 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง  พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาลของเทศบาลนั้น  แต่ไม่กระทบ

ต่อการด าเนินการต่อไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้นกับบุคคลดังกล่าว 

มาตรา ๓๒ ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา  ๖๗  (๙)  แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  จะก าหนดให้ความคุ้มครองการจ่ายเงิน 

ที่เทศบาลได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบในเรื่องนั้นใช้บังคับก็ได้  แต่ให้คุ้มครองได้เฉพาะที่ได้จ่ายไป  

โดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือก าหนดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย 

ที่ออกก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

้หนา   ๑๗๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา  ๖๗  (๙)  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   

พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และมีการก าหนดให้ 

ความคุ้มครองการจ่ายเงินที่เทศบาลได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบดังกล่าวใช้บังคับเฉพาะที่ได้จ่ายไป 

โดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือก าหนดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย   

ให้มีผลใช้บังคับได้ 

มาตรา ๓๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๑๗๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี  และจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล  การพ้นจากต าแหน่ง
นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และเลขานุการนายกเทศมนตรี  รวมทั้ง 
การกระท าอันเป็นการต้องห้ามของนายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และ 
เลขานุการนายกเทศมนตรี  และสมาชิกสภาเทศบาล  ตลอดจนอ านาจหน้าที่ของเทศบาลและการก ากับดูแล
เทศบาล  เพ่ือให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี  และผู้ท าหน้าที่ช่วยเหลือในการบริหารราชการของ
เทศบาลที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่  มีความซื่อสัตย์สุจริต  สามารถปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์แก่ส่วนรวม  
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  และมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๗๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒
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