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พระราชบัญญัติ 
เทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๙๖ 

เปนปที่ ๘ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ  ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการเทศบาลใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

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

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๖ และบรรดา

กฎหมาย กฎ ขอบังคับอื่นๆ ในสวนที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งแยงกับบทแหง
พระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๔๒  เมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยก

ฐานะทองถิ่นใดเปนเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแลว หามมิใหใชกฎหมายวาดวยลักษณะ
ปกครองทองที่ในสวนที่บัญญัติถึงการแตงตั้งกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจํา
ตําบล และสารวัตรกํานันในทองถิ่นนั้น และใหบรรดาบุคคลที่ที่เปนกํานัน ผูใหญบาน ผูชวย
ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานันพนจากตําแหนงและหนาที่เฉพาะในเขตทองถิ่น
นั้น 

ในเขตเทศบาลตําบลใด ถาหมดความจําเปนท่ีจะตองมีตําแหนงกํานัน 
ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล หรือสารวัตรกํานัน ใหรัฐมนตรีประกาศยกเลิก
ตําแหนงดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา 

                                                 
๑ รก.๒๔๙๖/๑๔/๒๒๒/๑๗ กุมภาพันธ ๒๔๙๖ 
๒ มาตรา ๔  แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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มาตรา ๕  ใหเทศบาลที่ไดจัดตั้งขึ้นแลวในวันใชพระราชบัญญัตินี ้คงมีฐานะเปน

เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ตามท่ีเปนอยู แลวแตกรณีมีอํานาจหนาท่ีและอยู
ในบังคับแหงพระราชบัญญัตนิี ้

 
มาตรา ๖  บรรดาเทศบัญญตัิที่ไดออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติจัด

ระเบียบเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๗๖ พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๑ และ
พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๖ หรือโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่นใหคงใชบังคับ
ได 

ในกรณีที่ผูกระทําผิดเทศบัญญัติดังกลาวในวรรคกอนไมชําระคาปรับใหนํา
บทบัญญัติมาตรา ๖๐ วรรคทายแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับ 

 
สวนท่ี ๑ 

การจัดตั้งเทศบาล 
   

 
 
มาตรา ๗  เมื่อทองถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเปนเทศบาล ใหจัดต้ัง

ทองถิ่นนั้นๆ เปนเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัตนิี้ 
ใหเทศบาลเปนทบวงการเมือง มีอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมาย

อื่น 
 
มาตรา ๘๓  เมื่อมีการจัดตั้งเทศบาลตามพระราชบัญญัตินีห้รือกฎหมายวาดวย

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ใหเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรตีาม
กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่
ไดจัดตั้งเปนเทศบาล 

ในระหวางที่ไมมีนายกเทศมนตร ีใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลซึ่งดํารง
ตําแหนงอยูกอนวันที่จัดตั้งเทศบาลปฏิบัติหนาที่ปลัดเทศบาล และใหปฏิบัติหนาท่ี
นายกเทศมนตรีเทาที่จําเปนไดเปนการชั่วคราว จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

 
มาตรา ๙๔  เทศบาลตําบล ไดแก ทองถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยก

ฐานะขึ้นเปนเทศบาลตําบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นใหระบุชื่อและเขตเทศบาลไวดวย 
 
มาตรา ๑๐๕  เทศบาลเมือง ไดแก ทองถิ่นอันเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรอื

ทองถ่ินชุมนุมชนท่ีมีราษฎรต้ังแตหน่ึงหม่ืนคนข้ึนไป ทั้งมีรายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาที่

                                                 
๓ มาตรา ๘  แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔ มาตรา ๙  แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อันตองทําตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเปนเทศบาลเมือง 
ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นใหระบุชื่อและเขตของเทศบาลไวดวย 

 
มาตรา ๑๑๖  เทศบาลนคร ไดแก ทองถิ่นชุมนุมชนท่ีมีราษฎรตั้งแตหาหมื่นคน

ขึ้นไปทั้งมีรายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาที่อันตองทําตามพระราชบัญญัตินี้ และซ่ึงมี
ประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเปนเทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นใหระบุชื่อ
และเขตของเทศบาลไวดวย 

 
มาตรา ๑๒๗  ภายใตบังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ การเปลี่ยนชื่อ

เทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ใหกระทําโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ในกรณีที่เปนการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ใหกํานัน 

ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานัน ในทองถิ่นที่ไดเปลี่ยนแปลง
เขตเปนเทศบาลตามความในวรรคหนึ่งสิ้นสุดอํานาจหนาที่เฉพาะในเขตที่ไดเปลี่ยนแปลงนั้นเมื่อ
พนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลใชบังคับเปน
ตนไป 

 
มาตรา ๑๓๘ ภายใตบังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ 

ทองถิ่นซึ่งไดยกฐานะเปนเทศบาลแลวอาจถูกเปลี่ยนแปลงฐานะหรือยุบเลิกไดโดยทําเปนประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 

ทองถิ่นที่ไดเปลี่ยนแปลงฐานะตามความในวรรคหนึ่ง ใหพนจากสภาพแหง
เทศบาลเดิมนับแตวันที่ไดถูกเปลี่ยนแปลงฐานะเปนตนไป บรรดาทรัพยสิน หนี ้สิทธิ และสิทธิ
เรียกรองของเทศบาลเดิมใหโอนไปเปนของเทศบาลใหมในขณะเดียวกันนั้น และบรรดาเทศ
บัญญัติที่ไดใชบังคับอยูกอนแลวคงใหใชบังคับตอไป 

ในการยุบเลิกเทศบาล ใหระบุถึงวิธีการจัดทรัพยสินไวในประกาศ
กระทรวงมหาดไทยนั้นดวย 

สวนท่ี ๒ 
องคการเทศบาล 
   

 
มาตรา ๑๔๙  องคการเทศบาลประกอบดวยสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี 

                                                                                                                                            
๕ มาตรา ๑๐  แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖ มาตรา ๑๑  แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๗ มาตรา ๑๒  แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๘ มาตรา ๑๓  แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๙ มาตรา ๑๔  แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เทศบาลแหงใดจะมีการบริหารในรูปแบบคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรี ให
เปนไปตามเจตนารมณของประชาชนในเขตเทศบาลแตละแหงตามวิธีการที่กําหนดไวใน
บทบัญญัติมาตรานี ้

ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลใดจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่
ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลนั้นมีสิทธิเขาชื่อรองขอตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อใหจัดทําประชามติในเขตเทศบาลนั้นวาจะกําหนดใหการบริหาร
เทศบาลใชรูปแบบคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรี ผลของประชามติใหนํามาใชเม่ือมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเปนการทั่วไปในคราวถัดไปจากวันที่มีการออกเสียงประชามต ิและให
ใชรูปแบบการบริหารตามผลประชามตินั้นตลอดไปจนกวาจะมีการออกเสียงประชามติของผูมีสิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลนั้นใหเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารเทศบาลเปน
อยางอ่ืน 

การรองขอใหทําประชามติตามวรรคสามตองเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กอนครบวาระของสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงอยูในขณะนั้นไมนอยกวาสามรอยหกสิบวัน และจะ
กระทําในวาระของสภาเทศบาลหนึ่งไดเพียงครั้งเดียว 

ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลนั้นเปนผูมีสิทธิออกเสียง
ประชามติ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการจัดทําประชามติที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

ในกรณีที่ผลประชามติในเขตเทศบาลใดแสดงความเห็นใหมีการบริหารใน
รูปแบบคณะเทศมนตรีใหบังคับตามบทที่ ๒ คณะเทศมนตรี และไมนําบทท่ี ๒ ทวิ 
นายกเทศมนตรีมาใชบังคับ 

ในกรณีที่ผลประชามติในเขตเทศบาลใดแสดงความเห็นใหมีการบริหารใน
รูปแบบนายกเทศมนตรใีหบังคับตามบทท่ี ๒ ทวิ นายกเทศมนตร ีและไมนําบทท่ี ๒ คณะ
เทศมนตร ีมาใชบังคับ 

 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี ๑ 
สภาเทศบาล 

   
 

มาตรา ๑๕๑๐  สภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่นตามจํานวนดังตอไปนี ้

                                                 
๑๐ มาตรา ๑๕  แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินแลว 
จะตองไมเปนผูท่ีพนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
รองผูบริหารทองถิ่นหรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผูบริหารทองถิ่น เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวา
ทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังไมถึงหาป
นับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

ในกรณีท่ีตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลวางลงไมวาดวยเหตุใดและยังมิไดมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตําแหนงที่วาง ใหสภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกสภา
เทศบาลเทาท่ีมีอยู 

 
มาตรา ๑๖๑๑  สมาชิกสภาเทศบาลใหอยูในตําแหนงไดคราวละสี่ปนับแตวัน

เลือกตั้งถาตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือมี
การยุบสภาใหเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

สมาชิกสภาเทศบาลผูเขามาแทนใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระของผูซ่ึงตน
แทน 

 
มาตรา ๑๗  กอนเขารับหนาที่ สมาชิกสภาเทศบาลตองปฏิญาณตนในที่ประชุม

สภาเทศบาลวา จะรักษาไวและปฏิบัติตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ท้ังจะซ่ือสัตย
สุจริตและปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของทองถิ่น 

 
มาตรา ๑๘  สมาชิกสภาเทศบาลยอมเปนผูแทนของปวงชนในเขตเทศบาลนั้น

และตองปฏิบัติหนาท่ีตามความเห็นของตนโดยบริสุทธ์ิใจ ไมอยูในความผูกมัดแหงอาณติั
มอบหมายใดๆ 

 
มาตรา ๑๘ ทวิ๑๒ สมาชิกสภาเทศบาลตองไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรง

หรือทางออมในสัญญาที่เทศบาลนั้นเปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกเทศบาลนั้นหรือที่
เทศบาลนั้นจะกระทํา 

 
มาตรา ๑๙๑๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลส้ินสุดลงเม่ือ 

                                                 
๑๑ มาตรา ๑๖  แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๒ มาตรา ๑๘ ทว ิ แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๓ มาตรา ๑๙  แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ถึงคราวออกตามวาระ หรือมีการยุบสภาเทศบาล 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง 
(๕) ขาดประชุมสภาเทศบาลสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร 
(๖) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๘ ทวิ 
(๗) สภาเทศบาลมีมติใหพนจากตําแหนง โดยเห็นวามีความประพฤติในทางท่ีจะ

นํามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกเทศบาลหรือกระทําการอันเสื่อมเสีย
ประโยชนของสภาเทศบาล โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
สมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเทาที่มีอยูเขาชื่อเสนอใหสภาเทศบาลพิจารณา และมติดังกลาวตองมี
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเทาท่ีมีอยู  ท้ังนี ้ให
สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่สภาเทศบาลมีมติ 

(๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นวาสมาชิกสภาเทศบาลผูใดไมสมควรดํารง
ตําแหนงตกไปตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น 

เมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผูใดส้ินสุดลงตาม (๔) 
(๕) หรอื (๖) ใหผูวาราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัด
ใหเปนท่ีสุด 

ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงตาม (๘) พรอมกัน
ทั้งหมดใหถือวาเปนการยุบสภาเทศบาล 

 
มาตรา ๒๐  สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง ซ่ึง

ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลดํารงตําแหนงจนครบอายุของ

สภาเทศบาล๑๔ 
มาตรา ๒๐ ทวิ๑๕ นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง 

ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลพนจากตําแหนงเม่ือ  
(๑) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
(๒) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล 
(๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยส่ังใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๗๓ 
(๔) สภาเทศบาลมีมติใหพนจากตําแหนง โดยเห็นวามีความประพฤติในทางท่ีจะ

นํามาซึ่งความเสื่อมเสียแกศักดิ์ตําแหนงหรือสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝาฝนตอความสงบเรียบรอย
                                                 

๑๔ มาตราม ๒๐ วรรคสอง แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับทีท ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๕ มาตราม ๒๐ ทว ิแกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับทีท ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไมปฏิบัติการหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ 
โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท้ังหมด
เทาที่มีอยูเขาชื่อเสนอใหสภาเทศบาลพิจารณา และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสาม
ในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเทาท่ีมีอยู ท้ังนี ้ใหพนจากตําแหนงนับแตวันที่สภา
เทศบาลมีมติ 

ผูซึ่งพนจากตําแหนงประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลตาม (๓) 
หรอื (๔) จะดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลอีกไมไดตลอดอายุ
ของสภาเทศบาลนั้น 

 
ใหประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลท่ีไดรับเลือกใหมอยูใน

ตําแหนงตามวาระของผูซึ่งตนแทน 
 
มาตรา ๒๐ ตรี๑๖  ในกรณีท่ีตําแหนงประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภา

เทศบาลวางลงเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา ๒๐ ทวิ ใหสภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
ขึ้นแทนตําแหนงที่วางภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง 

 
มาตรา ๒๑  ประธานสภาเทศบาล มีหนาที่ดําเนินกิจการของสภาเทศบาลให

เปนไปตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล มีหนาที่กระทํากิจการแทนประธานสภาเทศบาลในเมื่อ

ประธานสภาเทศบาลไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 
 
มาตรา ๒๒  ในเมื่อประธานและรองประธานสภาเทศบาลไมอยูในท่ีประชุมให

สมาชิกสภาเทศบาลเลือกตั้งกันเองเปนประธานเฉพาะในคราวประชุมนั้น 
 
มาตรา ๒๓  ใหกระทรวงมหาดไทยวางระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล

ไว 
 
มาตรา ๒๔๑๗  ในปหน่ึงใหมีสมัยประชุมสามัญส่ีสมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก

และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปใหสภาเทศบาลกําหนด 
ผูวาราชการจังหวัดตองกําหนดใหสมาชิกสภาเทศบาลไดมาประชุมสภาเทศบาล

ครั้งแรกภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจํานวนแลว
และใหที่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล 

                                                 
๑๖ มาตรา ๒๐ ตรี  เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๗ มาตรา ๒๔  แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรณีที่สภาเทศบาลไมอาจจัดใหมีการประชุมครั้งแรกไดตามกําหนดเวลาในวรรค
สองหรือมีการประชุมสภาเทศบาลแตไมอาจเลือกประธานสภาเทศบาลได ผูวาราชการจังหวัดอาจ
เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหมีคําส่ังยุบสภาเทศบาล 

สมัยประชุมสามัญสมัยหน่ึงๆ ใหมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน แตถาจะขยายเวลา
ออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด 

 
มาตรา ๒๕  โดยปกติใหประธานสภาเทศบาลเปนผูเรียกประชุมสภาเทศบาลตาม

สมัยประชุม และเปนผูเปดหรือปดประชุม 
ในกรณีที่ยังไมมีประธานสภาเทศบาล หรือประธานสภาเทศบาลไมเรียกประชุม

ตามกฎหมาย ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูเรียกประชุมและเปนผูเปดหรือปดประชุม 
 
มาตรา ๒๖  นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เมื่อเห็นวาเปนการจําเปนเพื่อ

ประโยชนแหงเทศบาล ประธานสภาเทศบาลก็ดี หรือนายกเทศมนตรีก็ดีหรือสมาชิกสภาเทศบาล
มีจํานวนไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกที่อยูในตําแหนงก็ดี อาจทําคํารองยื่นตอผูวาราชการ
จังหวัดขอใหเปดประชุมวิสามัญใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณา ถาเห็นสมควรก็ใหผูวาราชการ
จังหวัดเรียกประชุมวิสามัญได 

สมัยประชุมวิสามัญใหมีกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีก 
จะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด 

 
มาตรา ๒๗๑๘  การประชุมสภาเทศบาล ตองมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไม

นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม 
 
มาตรา ๒๘  การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษานั้น ใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ 

เวนแตจะมีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในพระราชบัญญัตินี ้
สมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามีจํานวนลงเสียง

ลงคะแนนเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๒๙  หามมิใหสภาเทศบาลประชุมปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออํานาจ

หนาท่ี หรือเรื่องที่ฝาฝนกฎหมาย หรือเรื่องการเมืองแหงรัฐ 
 
มาตรา ๓๐  การประชุมของสภาเทศบาลยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะท่ีจะได

กําหนดไวในระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล 
เม่ือนายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสามของ

จํานวนสมาชิกที่มาประชุมรองขอใหทําการประชุมลับ ก็ใหประธานสภาเทศบาลดําเนินการประชุม
ลับไดโดยไมตองขอมติท่ีประชุม๑๙ 

                                                 
๑๘ มาตรา ๒๗  แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๑๒๐  ในที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิตั้งกระทูถาม
นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีในขอความใดๆ อันเกี่ยวกับการงานในหนาท่ีได แต
นายกเทศมนตรหีรือรองนายกเทศมนตรมีีสิทธิท่ีจะไมตอบ เมื่อเห็นวาขอความนั้นๆ ยังไมควร
เปดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของเทศบาล 

 
มาตรา ๓๒๒๑  สภาเทศบาลมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเปน

คณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนหรือมิไดเปนสมาชิกตั้งเปน
คณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล เพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่อง
ใดๆ อันอยูในอํานาจหนาท่ีของสภาเทศบาล แลวรายงานตอสภาเทศบาล 

ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหนึ่ง นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อ
บุคคลผูเปนหรือมิไดเปนสมาชิก เพื่อใหสภาเทศบาลแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการ
วิสามัญไดไมเกินหนึ่งในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได 

 
มาตรา ๓๒ ทวิ๒๒ ในกรณีกิจการอื่นใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของ

เทศบาลหรือประชาชนในทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
เทาที่มีอยูหรือนายกเทศมนตรีอาจเสนอตอประธานสภาเทศบาลเพื่อใหมีการออกเสียงประชามติ
ในทองถิ่นไดและประกาศใหประชาชนทราบ 

การออกเสียงประชามติตองเปนไปเพื่อประโยชนในการขอปรึกษาความเห็นของ
ประชาชนวาจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกิจการสําคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรคหนึ่ง ซ่ึงมิใช
เรื่องที่ขัดหรือแยงตอกฎหมาย การออกเสียงประชามติที่เกี่ยวกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรอื
คณะบุคคลใดคณะบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะจะกระทํามิได 

ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลยอมมีสิทธิออกเสียงประชามต ิ
การออกเสียงประชามติตามมาตรานี้ใหมีผลเปนเพียงการใหคําปรึกษาแกสภา

เทศบาลหรือนายกเทศมนตรีในเรื่องนั้น  
หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติใหเปนไปตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ 
 
มาตรา ๓๓  การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ ตองมีกรรมการมาประชุม

ไมต่ํากวากึ่งจํานวนของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

                                                                                                                                            
๑๙ มาตรา ๓๐ วรรคสอง  แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๐ มาตรา ๓๑  แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๑ มาตรา ๓๒  แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๒ มาตรา ๓๒ ทว ิ แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการใหใชระเบียบขอบังคับการประชุมสภา
เทศบาลโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๔๒๓ 
 
มาตรา ๓๕๒๔ 
 

บทท่ี ๒๒๕ 
คณะเทศมนตรี 

   
 

 
มาตรา ๓๖๒๖ 
 
มาตรา ๓๗๒๗   
 
มาตรา ๓๘๒๘   
 
มาตรา ๓๙๒๙ 
 
มาตรา ๔๐๓๐ 
 
มาตรา ๔๑๓๑   
 
มาตรา ๔๒๓๒   
 
มาตรา ๔๓๓๓   
 

                                                 
๒๓ มาตรา ๓๔  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๔ มาตรา ๓๕  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๕ บทท่ี ๒  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๖ มาตรา ๓๖  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๗ มาตรา ๓๗  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๘ มาตรา ๓๘  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๙ มาตรา ๓๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๐ มาตรา ๔๐  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๑ มาตรา ๔๑  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๒ มาตรา ๔๒  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๓ มาตรา ๔๓  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๔๓๔   
 
มาตรา ๔๕๓๕ 
 
มาตรา ๔๖๓๖ 
 
มาตรา ๔๗๓๗ 
 
มาตรา ๔๘๓๘ 
 

บทท่ี ๒ ทวิ๓๙ 
นายกเทศมนตรี 
   

มาตรา ๔๘ ทวิ๔๐ ใหเทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

 
มาตรา ๔๘ ตรี๔๑   
 
มาตรา ๔๘ จัตวา๔๒   
 
มาตรา ๔๘ เบญจ๔๓ บุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีตองมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถ่ินและตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ีดวย 

(๑) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
(๒) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิกสภา

ทองถ่ิน ผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 

                                                 
๓๔ มาตรา ๔๔  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๕ มาตรา ๔๕  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๖ มาตรา ๔๖  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๗ มาตรา ๔๗  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๘ มาตรา ๔๘  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๙ บทท่ี ๒ ทว ิ นายกเทศมนตรี มาตรา ๔๘ ทว ิถึงมาตรา ๔๘ ปญจวีสัตเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัตเิทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๔๐ มาตรา ๔๘ ทว ิ แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๑ มาตรา ๔๘ ตรี  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๒ มาตรา ๔๘ จัตวา  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๓ มาตรา ๔๘ เบญจ แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ไมเปนผูท่ีพนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผูบริหารทองถิ่น เพราะ
เหตุมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่กระทํากับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยัง
ไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

(๔) เคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ซึ่งถูกใหพนจากตําแหนง
เนื่องจากกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

 
มาตรา ๔๘ ฉ๔๔   
 
มาตรา ๔๘ สัตต๔๕ ใหนายกเทศมนตรีดํารงตําแหนงนับแตวันเลือกตั้งและมี

ระยะเวลาการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสอง
วาระไมได 

ในกรณีที่นายกเทศมนตรีดํารงดําแหนงไมครบระยะเวลาสี่ปก็ใหถือวาเปนหนึ่ง
วาระและเมื่อไดดํารงตําแหนงสองวาระติดตอกันแลวจะดํารงตําแหนงไมอีกเมื่อพนระยะเวลาสี่ป
นับแตวันพนจากตําแหนง 

 
มาตรา ๔๘ อัฏฐ๔๖ นายกเทศมนตรีอาจแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใชสมาชิก

สภาเทศบาลเปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได
ตามเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) เทศบาลตําบล ใหแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไมเกินสองคน 
(๒) เทศบาลเมือง ใหแตงต้ังรองนายกเทศมนตรีไดไมเกินสามคน 
(๓) เทศบาลนคร ใหแตงต้ังรองนายกเทศมนตรีไดไมเกินส่ีคน 
นายกเทศมนตรีอาจแตงตั้งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการ

นายกเทศมนตรีซึ่งมิใชสมาชิกสภาเทศบาลได โดยในกรณีเทศบาลตําบลใหแตงตั้งไดจํานาย
รวมกันไมเกินสองคนในกรณีเทศบาลเมืองใหแตงตั้งไดจํานวนรวมกันไมเกินสามคน และในกรณี
เทศบาลนครใหแตงตั้งไดจํานวนรวมกันไมเกินหาคน 

 
มาตรา ๔๘ นว๔๗ รองนายกเทศมนตรีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม

ตามมาตรา ๔๘ เบญจ 
 

                                                 
๔๔ มาตรา ๔๘ ฉ  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๕ มาตรา ๔๘ สัตต  แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๖ มาตรา ๔๘ อัฏฐ  แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๗ มาตรา ๔๘ นว  แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๘ ทศ๔๘ กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาท่ี ใหประธานสภาเทศบาล
เรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล โดยไมมีการลงมติ 
ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

กรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล
หรือสภาเทศบาลถูกยุบตามมาตรา ๒๔ หากมีกรณีที่สําคัญและจําเปนเรงดวนซึ่งปลอยใหเนิ่นชา
ไปจะกระทบตอประโยชนสําคัญของราชการหรือราษฎร นายกเทศมนตรีจะดําเนินการไปพลาง
กอนเทาที่จําเปนก็ได เมื่อไดมีการเลือกประธานสภาเทศบาลแลวใหประธานสภาเทศบาลเรียก
ประชุมสภาเทศบาลเพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายโดยไมมีการลงมติภายในสิบหาวันนับแต
วันที่มีการเลือกประธานสภาเทศบาล 

การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีใหกระทําโดยเปดเผย โดย
นายกเทศมนตรีตองจัดทํานโยบายเปนลายลักษณอักษรแจกใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มา
ประชุมดวย 

หากนายกเทศมนตรีไมสามารถแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลได ใหผูวาราชการ
จังหวัดแจงใหนายกเทศมนตรจัีดทํานโยบายแจงเปนหนังสือสงใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกคน
ภายในเจ็ดวันโดยใหนําวิธีการแจงคําสั่งทางปกครองเปนหนังสือตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีเชนนี้ใหถือวานายกเทศมนตรีไดแถลง
นโยบายตอสภาเทศบาลแลว 

ใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลง
ไวตอสภาเทศบาลเปนประจาํทุกป 

คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให
ประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลดวย 

 
มาตรา ๔๘ เอกาทศ  นายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ีหรือผูซ่ึง

นายกเทศมนตรมีอบหมายมีสิทธิเขาประชุมสภาเทศบาลและมีสิทธิแถลงขอเท็จจรงิตลอดจน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาท่ีของตนตอท่ีประชุม แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มาตรา ๔๘ ทวาทศ  สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิก

เทาที่มีอยูมีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อให
นายกเทศมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในปญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการ
เทศบาลโดยไมมีการลงมติ 

ญัตติตามวรรคหนึ่งใหย่ืนตอประธานสภาเทศบาล และใหประธานสภาเทศบาล
กําหนดวันสําหรับการอภิปรายท่ัวไป ซึ่งตองไมเร็วกวาหาวันและไมชากวาสิบหาวันนับแตวันที่
ไดรับญัตติ แลวแจงใหนายกเทศมนตรีทราบ 

 

                                                 
๔๘ มาตรา ๔๘ ทศ  แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๘ เตรส  นายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 
(๑)๔๙ กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหาร

ราชการของเทศบาลใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย 
(๒) ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล 
(๓) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และ

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

อื่น 
 
มาตรา ๔๘ จตุทศ๕๐ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตร ีที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีตองไมกระทําการอยางใดอยาหนึ่งดังตอไปนี้ 
(๑) ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อื่นใดในสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรอื

รัฐวิสาหกิจเวนแตตําแหนงที่ดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
(๒) รับเงินหรือประโยชนใดๆ เปนพิเศษจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรอื

รัฐวิสาหกิจ นอกเหนือไปจากที่สวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลใน
ธุรกิจการงานตามปกต ิ

(๓) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่เทศบาลนั้นเปน
คูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกเทศบาลนั้น หรือที่เทศบาลนั้นจะกระทํา 

บทบัญญัติตามมาตรานี้มิใหใชบังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่ง
ไดรับเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ หรือเงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
และมิใหใชบังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนคาเบี้ยประชุมหรือเงินอื่น
ใดเนื่องจากการดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภาหรือวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรหรือสภา
เทศบาลหรือสภาทองถิ่นอื่น หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนโดยตําแหนง 

 
มาตรา ๔๘ ปญจทศ๕๑ นายกเทศมนตรีพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๘ เบญจ 

                                                 
๔๙ มาตรา ๔๘ เตรส (๑)  แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕๐ มาตรา ๔๘ จตุทศ วรรคหนึง่  แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒)  

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕๑ มาตรา ๔๘ ปญจทศ  แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) กระทําการฝาฝนมาตรา ๔๘ จตุทศ 
(๖) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยส่ังใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๖๒ ตร ี

วรรคหาหรือมาตรา ๗๓ 
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของ

จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นวานายกเทศมนตรีไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป
ตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

ในระหวางที่ไมมีนายกเทศมนตร ีใหปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาที่ของ
นายกเทศมนตรีเทาที่จําเปนไดเปนการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

เม่ือมีขอสงสัยเกี่ยวกับความเปนนายกเทศมนตรีส้ินสุดลงตาม (๔) หรอื (๕) ให
ผูวาราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดใหเปนที่สุด 

 
มาตรา ๔๘ โสฬส  รองนายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง เม่ือ 
(๑) นายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง 
(๒) นายกเทศมนตรีมีคําสั่งใหพนจากตําแหนง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกตอนายกเทศมนตรี 
(๕)๕๒ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๘ นว(๖) กระทําการ

ฝาฝนตามมาตรา ๔๘ จตุทศ 
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๘) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสอบสวนและสั่งใหออกจาก

ตําแหนงตามมาตรา ๗๓ 
ใหนําความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใชบังคับกับการพนจาก

ตําแหนงของท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีดวยโดยอนุโลม๕๓ 
ใหนําความในวรรคสามของมาตรา ๔๘ ปญจทศ มาใชบังคับกับกรณีของรอง

นายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ีและเลขานุการนายกเทศมนตรีดวยโดยอนุโลม๕๔ 
 
มาตรา ๔๘ สัตตรส  ใหนายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร

กิจการของเทศบาลและเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาล 
 

                                                 
๕๒ มาตรา ๔๘ โสฬส (๕)  แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕๓ มาตรา ๔๘ โสฬส วรรคสอง แกไขโดยพระราชบัญญติัเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒)  

พ.ศ. ๒๕๔๖๕ 
๕๔ มาตรา ๔๘ โสฬส วรรคสาม เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒)  

พ.ศ. ๒๕๔๖๕ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๘ อัฏฐารส  เทศบาลแบงสวนราชการ ดังตอไปน้ี 
(๑) สํานักปลัดเทศบาล 
(๒) สวนราชการอื่นตามที่นายกเทศมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบ

ของกระทรวงมหาดไทย 
การกําหนดอํานาจหนาท่ีของสํานักปลัดเทศบาลและสวนราชการอื่นตามวรรค

หน่ึง ใหเปนไปตามที่นายกเทศมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 
 
มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ  ใหมีปลัดเทศบาลคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาพนักงาน

เทศบาลและลูกจางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจํา
ของเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาท่ีอื่นตามท่ีมีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ี
นายกเทศมนตรีมอบหมาย 

การบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๔๘ วีสติ  อํานาจหนาท่ีในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการของรอง

นายกเทศมนตรี ใหเปนไปตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย 
ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรไีมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองนายกเทศมนตร ี

ตามลําดับที่นายกเทศมนตรีจัดไวเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีรองนายกเทศมนตรหีรือมีแตไม
อาจปฏิบัติราชการได ใหปลัดเทศบาลเปนผูรักษาราชการแทน 

อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการท่ี
นายกเทศมนตรีจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ เทศ
บัญญัติ หรือคําสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบงัคับ 
ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือคําส่ังน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไมไดกําหนดในเรื่อง
การมอบอํานาจไวเปนอยางอื่นนายกเทศมนตรีอาจมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรอง
นายกเทศมนตรีเปนผูปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีก็ได แตถามอบใหปลัดเทศบาลหรือรอง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ใหทําเปนคําสั่งและประกาศใหประชาชนทราบ 

การปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตามวรรคสาม ตองกระทําภายใตการ
กํากับดูแลและกรอบนโยบายที่นายกเทศมนตรีกําหนดไว 

 
มาตรา ๔๘ เอกวีสติ  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหนายกเทศมนตรี รอง

นายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาลเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๔๘ ทวาวสีติ  ถาในเขตเทศบาลใด รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

เห็นเปนการสมควรใหนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตร ีปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรอื
หัวหนาสวนราชการในเขตเทศบาลนั้นมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติได ให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม เมื่อไดเปรียบเทียบคดีใดแลว ใหรีบสงบันทึกการ
เปรียบเทียบพรอมดวยสํานวนไปยังพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบแหงเขตทองที่ซึ่งเทศบาลนั้น
ตั้งอยูเพื่อดําเนินการตอไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยไมชักชา 

 
มาตรา ๔๘ เตวีสติ๕๕ เมื่อพนกําหนดเวลาหนึ่งปนับแตวันที่ไดมีประกาศ

กระทรวงมหาดไทย ยกฐานะทองถิ่นใดเปนเทศบาลแลว ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาท่ีอยาง
เดียวกับอํานาจหนาท่ีของกํานันและผูใหญบาน บรรดาที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยลักษณะ
ปกครองทองท่ี หรอืกฎหมายอ่ืน ท้ังนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่เทศบาลตําบลใดมีท้ังนายกเทศมนตรี และกํานัน ผูใหญบาน ผูชวย
ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานัน ใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย
วาดวยลักษณะปกครองทองที่หรือกฎหมายอื่นในเขตเทศบาลตําบลตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๘ จตุวีสติ๕๖ เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของ

นายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ีและเลขานุการนายกเทศมนตร ีให
เปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา ๔๘ ปญจวีสติ  ในกรณีที่บทบัญญัติมาตราใดในพระราชบัญญัตินี้กลาวถึง

คณะเทศมนตรใีหหมายถึงนายกเทศมนตรี บทบัญญัติมาตราใดกลาวถึงเทศมนตรี ใหหมายถึง
รองนายกเทศมนตรี เวนแตบทบัญญัติมาตราใดมีขอความเปนอยางเดียวกันหรือขัดแยงกันกับ
บทบัญญัติในบทนี ้ใหใชบทบัญญัติในบทนี้แทน 

บรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ
ประกาศ หรือคําสั่งใดที่อางถึงคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ ประกาศ หรือคําส่ังน้ัน อางถึงนายกเทศมนตรีตาม
บทนี ้ท้ังนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงบทนี้ 

 
สวนท่ี ๓ 

หนาที่ของเทศบาล 
บทท่ี ๑ 

เทศบาลตําบล 
   

 
มาตรา ๔๙๕๗ 

                                                 
๕๕ มาตรา ๔๘ เตวีสติ  แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕๖ มาตรา ๔๘ จตุวสีติ  แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕๗ มาตรา ๔๙  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๐๕๘  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขต
เทศบาลดังตอไปนี้ 

(๑) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
(๒) ใหมีและบํารุงทางบกและทางนํ้า 
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัด

มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
(๔) ปองกันและระงับโรคติดตอ 
(๕) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 
(๖) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 
(๗)๕๙ สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
(๘)๖๐ บํารุงศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ

ทองถ่ิน 
(๙)๖๑ หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล 
การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังน้ี ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับวาดวยการนั้นและหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด๖๒ 

 
มาตรา ๕๑๖๓  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆ 

ในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
(๒) ใหมีโรงฆาสัตว 
(๓) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 
(๔) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
(๖) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข 
(๗) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 
(๘) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 

                                                 
๕๘ มาตรา ๕๐  แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๖ ลงวนัที ่๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 
๕๙ มาตรา ๕๐ (๗)  แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖๐ มาตรา ๕๐ (๘)  เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖๑ มาตรา ๕๐ (๙)  เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิทศบาล (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖๒ มาตรา ๕๐ วรรคสอง  เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖๓ มาตรา ๕๑  แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๙) เทศพาณิชย 
 

บทท่ี ๒ 
เทศบาลเมือง 

   
 

 
มาตรา ๕๒๖๔ 
 
มาตรา ๕๓๖๕  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาท่ีตองทําในเขต

เทศบาล ดังตอไปนี้ 
(๑) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา ๕๐ 
(๒) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
(๓) ใหมีโรงฆาสัตว 
(๔) ใหมีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข 
(๕) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 
(๖) ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ 
(๗) ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
(๘) ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถิ่น 
 
มาตรา ๕๔๖๖  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจการใดๆ 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) ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบรอยของทองถิ่น 

                                                 
๖๔ มาตรา ๕๒  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๖๕ มาตรา ๕๓  แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๗)พ.ศ. ๒๕๑๗ 
๖๖ มาตรา ๕๔  แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๒) เทศพาณิชย 
 

บทท่ี ๓ 
เทศบาลนคร 

   
 

 
มาตรา ๕๕๖๗ 
 
มาตรา ๕๖  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนคร มีหนาที่ตองทําในเขต

เทศบาลดังตอไปนี้ 
(๑) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา ๕๓ 
(๒) ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก 
(๓) กิจการอยางอื่นซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข 
(๔)๖๘ การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในรานจําหนายอาหาร โรงมหรสพ และ

สถานบริการอื่น 
(๕)๖๙ จัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม 
(๖)๗๐ จัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรอื ทาขาม และท่ีจอดรถ 
(๗)๗๑ การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง 
(๘)๗๒ การสงเสริมกิจการการทองเท่ียว 
 
มาตรา ๕๗  เทศบาลนครอาจจัดทํากิจการอื่นๆ ตามมาตรา ๕๔ ได 
 

บทท่ี ๓ ทวิ๗๓ 
การทําการนอกเขตเทศบาลและการทําการรวมกับบุคคลอื่น 

   
 

 
มาตรา ๕๗ ทวิ  เทศบาลอาจทํากิจการนอกเขต เม่ือ 

                                                 
๖๗ มาตรา ๕๕  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๖๘ มาตรา ๕๖ (๔)  เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖๙ มาตรา ๕๖ (๕)  เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗๐ มาตรา ๕๖ (๖)  เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิทศบาล (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗๑ มาตรา ๕๖ (๗)  เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิทศบาล (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗๒ มาตรา ๕๖ (๘)  เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗๓ บทท่ี ๓ ทว ิ การทําการนอกเขตเทศบาลและการทําการรวมกับบุคคลอ่ืน มาตรา ๕๗ ทว ิ

ถึงมาตรา ๕๗ ตรี เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) การนั้นจําเปนตองทําและเปนการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดําเนินตามอํานาจ
หนาท่ีอยูภายในเขตของตน 

(๒) ไดรับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด 
หรือสภาตําบลแหงทองถ่ินท่ีเก่ียวของและ 

(๓) ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
มาตรา ๕๗ ตร ี เทศบาลอาจทําการรวมกับบุคคลอื่นโดยกอตั้งบริษัทจํากัดหรือ

ถือหุนในบริษัทจํากัด เม่ือ 
(๑) บริษัทจํากัดนั้นมีวัตถุประสงคเฉพาะเพื่อกิจการคาขายอันเปน

สาธารณูปโภค 
(๒) เทศบาลตองถือหุนเปนมูลคาเกินกวารอยละหาสิบของทุนที่บริษัทนั้นจด

ทะเบียนไว ในกรณีที่มีหลายเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบลหรือ
สุขาภิบาล ถือหุนอยูในบริษัทเดียวกันใหนับหุนที่ถือนั้นรวมกันและ 

(๓) ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
การเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่เทศบาลถืออยูในบริษัทจํากัดตองไดรับอนุมัติจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ความใน (๑) และ (๒) ของวรรคหนึ่ง ไมใชบังคับในกรณีที่บริษัทจํากัดที่

เทศบาลรวมกอตั้งหรือถือหุนนั้น ไมมีเอกชนถือหุนอยูดวย 
 

บทท่ี ๔ 
สหการ 

   
 

 
มาตรา ๕๘  ถามีกิจการใดอันอยูภายในอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตั้งแตสองแหง

ขึ้นไปที่จะรวมกันทําเพื่อใหเกิดประโยชนอยางยิ่ง ก็ใหจัดตั้งเปนองคการขึ้นเรียกวาสหการ มี
สภาพเปนทบวงการเมือง และมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยผูแทนของเทศบาลที่เกี่ยวของ
อยูดวย 

การจัดตั้งสหการจะทําไดก็แตโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะไดกําหนดชื่อ 
อํานาจหนาท่ี และระเบียบการดําเนินงานไว 

การยุบเลิกสหการใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาโดยกําหนดวิธีการจัดทรัพยสินไว
ดวย 

 
มาตรา ๕๙  สหการอาจไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และอาจกูเงินไดภายใต

บังคับมาตรา ๖๖ (๕) หรอื (๖) 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนท่ี ๔ 
เทศบัญญัติ 

   
 

 
มาตรา ๖๐๗๔  เทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอบท

กฎหมายในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามหนาที่ของเทศบาลที่กําหนดไวใน

พระราชบัญญัตินี ้
(๒) เม่ือมีกฎหมายบัญญัติใหเทศบาลตราเทศบัญญัติหรือใหมีอํานาจตราเทศ

บัญญัติ 
ในเทศบัญญัตินั้น จะกําหนดโทษปรับผูละเมิดเทศบัญญัติไวดวยก็ได แตหามมิ

ใหกําหนดเกินกวาหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๖๑๗๕  เทศพาณิชยของเทศบาล ใหตราเปนเทศบัญญัติ กิจการใดที่

เทศบาลมีรายไดหรือผลพลอยไดอันเกิดจากการกระทําตามอํานาจหนาท่ี จะไมตราเปนเทศ
บัญญัติก็ได 

 
มาตรา ๖๑ ทวิ๗๖  รางเทศบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดย 
(๑) นายกเทศมนตรี 
(๒) สมาชิกสภาเทศบาล หรอื 
(๓) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอ

ขอบัญญัติทองถิ่น 
ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเปนผูเสนอรางเทศบัญญัติตองมีสมาชิกสภา

เทศบาลลงนามรับรองไมนอยกวาสองคน 
รางเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอไดตอเมื่อมีคํา

รับรองของนายกเทศมนตรี 
 
มาตรา ๖๑ ตรี๗๗  รางเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน หมายความถึงรางเทศพาณิชย 

หรือรางเทศบัญญัติวาดวยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
(๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน หรอืวางระเบียบ การ

บังคับอันเกี่ยวกับภาษีอากร 
                                                 

๗๔ มาตรา ๖๐  แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๗๕ มาตรา ๖๑  แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับท่ี ๓๓๖ ลงวนัที ่๑๓ ธันวาคม 

๒๕๑๕ 
๗๖ มาตรา ๖๑ ทว ิ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗๗ มาตรา ๖๑ ตรี  เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

ทรัพยสิน การจาง และการพัสดุ 
ในกรณีเปนที่สงสัยวารางเทศบัญญัติใดเปนรางเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงินที่

จะตองมีคํารบัรองของนายกเทศมนตรี ใหประธานสภาเทศบาลเปนผูวินิจฉัย 
 
มาตรา ๖๒๗๘  ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สภาเทศบาลไดมีมติเห็นชอบดวยกับราง

เทศบัญญัติใดในกรณีเทศบาลตําบล  ใหประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัติไปยังนายอําเภอ
เพื่อสงไปยังผูวาราชการจังหวัดพิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ใหประธานสภา
เทศบาลสงไปยังผูวาราชการจังหวัดพิจารณา 

ผูวาราชการจังหวัดตองพิจารณารางเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งใหเสร็จและสงคืน 
ประธานสภาเทศบาลภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับรางเทศบัญญัตินั้น  ถาผูวาราชการจังหวัด
ไมพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหถือวาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับราง
เทศบัญญัติดังกลาว 

ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหสง
นายกเทศมนตรีลงนามใชบังคับเปนเทศบัญญัติตอไป แตถาผูวาราชการาจังหวัดไมเห็นชอบดวย
ใหสงรางเทศบัญญัตินั้นพรอมดวยเหตุผลคืนไปยังสภาเทศบาล และใหสภาเทศบาลพิจารณาใหม
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางเทศบัญญัติคืนมา ถาสภาเทศบาลมีมติยืนยันตามรางเทศ
บัญญัติเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเทาที่มีอยู ให
ประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัตินั้นใหนายกเทศมนตรีลงนามใชบังคับเปนเทศบัญญัติ และ
แจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบตอไป แตถาสภาเทศบาลไมยืนยันภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี
ไดรับรางเทศบัญญัติคืนจากผูวาราชการจังหวัด หรือยืนยันตามรางเทศบัญญัติเดิมดวยคะแนน
เสียงนอยกวาสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเทาท่ีมีอยู ใหรางเทศบัญญัตินั้นเปนอันตกไป๗๙ 

 
มาตรา ๖๒ ทวิ๘๐   
 
มาตรา ๖๒ ตรี๘๑ ในกรณีที่สภาเทศบาลไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ใหผูวาราชการจังหวัดตั้ง
คณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดวยกรรมการจํานวนสิบหาคน เพื่อพิจารณาหาขอยุติความ
ขัดแยงโดยแกไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระสําคัญในรางเทศบัญญัตินั้น  ท้ังน้ี ใหยึดถือหลักเกณฑ
ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ ตลอดจนประโยชนของทองถิ่นและประชาชนเปนสําคัญ 
                                                 

๗๘ มาตรา ๖๒  แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗๙ มาตรา ๖๒ วรรคสาม แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๘๐ มาตรา ๖๒ ทว ิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๘๑ มาตรา ๖๒ ตรี  แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งสภา
เทศบาลเสนอจํานวนเจ็ดคน และบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภาเทศบาลซึ่ง
นายกเทศมนตรีเสนอจํานวนเจ็ดคนโดยใหแตงตั้งภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีสภาเทศบาลมีมติไม
รับหลักการ และใหกรรมการทั้งสิบส่ีคนรวมกันปรึกษาและเสนอบุคคล ซึ่งมิไดเปน
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตร ีเลขานุการนายกเทศมนตร ีท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ีและ
มิไดเปนสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่ง ทําหนาที่เปนประธานกรรมการดังกลาวภายในเจ็ดวันนับแต
วันท่ีกรรมการครบจํานวนสิบส่ีคน 

ในกรณีที่ไมสามารถเสนอบุคคลที่จะทําหนาที่เปนกรรมการหรือประธาน
กรรมการไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไมปฏิบัต ิ
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูวาราชการจังหวัดตั้งบุคคลซ่ึงมิไดเปนนายกเทศมนตร ีรอง
นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตร ีท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ีและมิไดเปนสมาชิกสภา
เทศบาลทําหนาท่ีกรรมการหรือประธานกรรมการดังกลาวใหครบตามจํานวน 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณารางเทศบัญญัติใหแลวเสร็จภายในสิบหา
วันนับตั้งแตวันที่ไดแตงตั้งประธานกรรมการในคราวแรก แลวรายงานตอผูวาราชการจังหวัด ใน
กรณีที่คณะกรรมการไมสามารถพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหประธาน
กรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแลววินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว แลวรายงานตอผูวาราชการจังหวัด 

ใหผูวาราชการจังหวัดสงรางเทศบัญญัติที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
หรือประธานกรรมการในวรรคส่ีใหนายกเทศมนตรีโดยเร็ว แลวใหนายกเทศมนตรีเสนอรางเทศ
บัญญัติดังกลาวตอสภาเทศบาลตามมาตรา ๖๑ ทว ิภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับรางเทศบัญญัติ
จากผูวาราชการจังหวัด หากนายกเทศมนตรีไมเสนอรางเทศบัญญัตินั้นตอสภาเทศบาลภายใน
เวลาที่กําหนดใหผูวาราชการจังหวัดรายงานตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อสั่งให
นายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง 

 
มาตรา ๖๒ จัตวา๘๒ ใหสภาเทศบาลพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ตามมาตรา ๖๒ ตร ีวรรคหา ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางเทศบัญญัติจาก
นายกเทศมนตรี หากสภาเทศบาลพิจารณาไมแลวเสร็จภายในกําหนดหรือมีมติไมเห็นชอบใหตรา
เทศบัญญัตินั้นใหรางเทศบัญญัตินั้นตกไป และใหใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายใน
ปงบประมาณปท่ีแลวไปพลางกอน ในกรณีเชนวานี ้ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยใหมีคําสั่งยุบสภาเทศบาล 

ในการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายของสภาเทศบาล การเสนอ
การแปรญัตติ หรือการกระทําดวยประการใดๆ ท่ีมีผลใหสมาชิกมีสวนไมวาโดยตรงหรือโดยออม
ในการใชงบประมาณรายจาย จะกระทํามิได 

 

                                                 
๘๒ มาตรา ๖๒ จัตวา  เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๓  นอกจากที่ไดมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่นเทศบัญญัตินั้นใหใช
บังคับได เมื่อประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลแลวเจ็ดวันเวนแตในกรณีฉุกเฉิน ถามี
ความระบุไวในเทศบัญญัตินั้นวาใหใชบังคับทันทีก็ใหใชบังคับในวันที่ไดประกาศนั้น 

 
มาตรา ๖๔  ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาเทศบาลใหทันทวงทีมิได คณะ

เทศมนตรีอาจออกเทศบัญญัติชั่วคราวไดเมื่อไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด และเม่ือได
ประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลแลวก็ใหใชบังคับได 

ในการประชุมสภาเทศบาลคราวตอไป ใหนําเทศบัญญัติชั่วคราวนั้นเสนอตอสภา
เทศบาลเพื่ออนุมัติ ถาสภาเทศบาลอนุมัติแลว เทศบัญญัติชั่วคราวนั้นก็เปนเทศบัญญัติตอไป ถา
สภาเทศบาลไมอนุมัติ เทศบัญญัติชั่วคราวนั้นก็เปนอันตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบถึงกิจการที่ได
เปนไปในระหวางที่ใชเทศบัญญัติชั่วคราวนั้น 

คําอนุมัติและไมอนุมัติของสภาเทศบาลท่ีกลาวนี้ ใหทําเปนเทศบัญญัติ 
 

สวนท่ี ๕ 
การคลังและทรพัยสินของเทศบาล 

   
 

 
มาตรา ๖๕  งบประมาณประจําปของเทศบาลตองตราขึ้นเปนเทศบัญญัติถาเทศ

บัญญัติงบประมาณออกไมทันปใหม ใหใชเทศบัญญัติงบประมาณปกอนนั้นไปพลาง 
ถาในปใดจํานวนเงินซึ่งไดอนุญาตไวตามงบประมาณปรากฏวาไมพอสําหรับการ

ใชจายประจําปก็ด ีหรือมีความจําเปนที่จะตองตั้งรายรับหรือรายจายขึ้นใหมในระหวางปก็ดี ให
ตราขึ้นเปนเทศบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม 

 
มาตรา ๖๖๘๓  เทศบาลอาจมีรายไดดังตอไปนี้ 
(๑) ภาษีอากรตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 
(๒) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 
(๓) รายไดจากทรัพยสินของเทศบาล 
(๔) รายไดจากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย 
(๕) พันธบัตร หรือเงินกู ตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 
(๖) เงินกูจากกระทรวงทบวงกรม องคการ หรือนิติบุคคลตางๆ 
(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๘) เงินและทรัพยสินอยางอื่นที่มีผูอุทิศให 
(๙) รายไดอื่นใดตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 

                                                 
๘๓ มาตรา ๖๖  แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การกูเงินตาม (๖) เทศบาลจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากสภาเทศบาล 
และไดรับอนุมัติจากรฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยแลว 

 
มาตรา ๖๗๘๔  เทศบาลอาจมีรายจายดังตอไปนี้ 
(๑) เงินเดือน 
(๒) คาจาง 
(๓) เงินตอบแทนอื่นๆ 
(๔) คาใชสอย 
(๕) คาวัสดุ 
(๖) คาครุภัณฑ 
(๗) คาท่ีดิน สิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่นๆ 
(๘) เงินอุดหนุน 
(๙) รายจายอื่นใดตามขอผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของ

กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว 
 
มาตรา ๖๗ ทวิ๘๕  การจายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจายเงินเพื่อการ

ลงทุน เทศบาลจะกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวัดอนุมัติ
แลว 

 
มาตรา ๖๗ ตรี๘๖  การจายเงินตามมาตรา ๖๗ (๙) ถาเปนการชําระเงินกูเมื่อถึง

กําหนดชําระ เทศบาลจะตองชําระเงินกูนั้นจากทรัพยสินของเทศบาลไมวาจะตั้งงบประมาณ
รายจายประเภทนี้ไวหรือไม 

 
มาตรา ๖๘๘๗ การจายเงินคาตอบแทนแกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา

เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และการจายเงินคาเบี้ยประชุมใหแกกรรมการที่สภาเทศบาลแตงตั้ง
ข้ึน ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา ๖๙  ใหกระทรวงหาดไทยตราระเบียบขอบังคับวาดวยการคลังรวมตลอด

ถึงวิธีการงบประมาณ การรักษาทรัพยสินการจัดหาประโยชนจากทรัพยสินการจัดหาพัสดุและการ
จางเหมาข้ึนไว 

 

                                                 
๘๔ มาตรา ๖๗  แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๘๕ มาตรา ๖๗ ทว ิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิทศบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๘๖ มาตรา ๖๗ ตรี  เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๘๗ มาตรา ๖๘  แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๐  โดยปกติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจัดใหมีการตรวจสอบ
การคลัง การบัญช ีหรือการเงินอื่นๆ ของเทศบาลปละคร้ัง 

 
 

สวนท่ี ๖ 
การควบคุมเทศบาล 
   

 
 
มาตรา ๗๑  ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัด

นั้นใหปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ีโดยถูกตองตามกฎหมาย ในการนี้ใหมีอํานาจหนาที่ชี้แจง
แนะนําตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใดๆ จาก
เทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็
ได 

ใหนายอําเภอมีอํานาจหนาที่ชวยผูวาราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลตําบล
ในอําเภอนั้น ใหปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ีโดยถูกตองตามกฎหมายในการนี้ใหมีอํานาจหนาท่ี
ชี้แจงแนะนําตักเตือนเทศบาลตําบล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใดๆ 
จากเทศบาลมาตรวจตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือ
สอบสวนก็ได 

 
มาตรา ๗๒๘๘ เมื่อนายอําเภอในกรณีแหงเทศบาลตําบลในอําเภอนั้น หรือผูวา

ราชการจังหวัด ในกรณีแหงเทศบาลเมืองและเทศบาลนครเห็นวา นายกเทศมนตรี หรือรอง
นายกเทศมนตรีผูใดปฏิบัติการของเทศบาลไปในทางที่อาจเปนการเสียหายแกเทศบาล หรอื
เสียหายแกราชการและนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ไดชี้แจงแนะนําตักเตือน
แลวไมปฏิบัติตามนายอําเภอหรือผูวาราชการาจังหวัด แลวแตกรณี มีอํานาจที่จะสั่งเพิกถอนหรือ
สั่งใหระงับการปฏิบัติของนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีนั้นไวกอนได แลวใหผูวา
ราชการจังหวัดรีบรายงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยทราบภายในกําหนดสิบหาวันนับแต
วันท่ีมีคําส่ัง เพื่อใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยสั่งการตามสมควรคําสั่งของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตามความในวรรคกอนไมกระทบกระเทือนสิทธิของ
บุคคลภายนอกผูกระทําการโดยสุจริต 

 
มาตรา ๗๓๘๙ ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นวา นายกเทศมนตร ีรอง

นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝาฝนตอความ
สงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจ
หนาท่ี หรือมีความประพฤติในทางจะนํามาซึ่งความเส่ือมเสียแกศักดิ์ตําแหนง หรือแกเทศบาล 
                                                 

๘๘ มาตรา ๗๒ วรรคหนึง่  แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๘๙ มาตรา ๗๓  แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือแกราชการใหเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพรอมดวยหลักฐาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอาจใชดุลพินิจสั่งใหนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ี
ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลพนจากตําแหนงก็ได คําส่ังของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยใหเปนที่สุด 

 
มาตรา ๗๔๙๐  เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชน

ของประเทศเปนสวนรวม ผูวาราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อยุบสภาเทศบาลก็ได 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจยุบสภาเทศบาลและใหแสดงเหตุผลไวในคําส่ังดวย 

เมื่อมีการยุบสภาเทศบาลหรือถือวามีการยุบสภาเทศบาลตามพระราชบัญญัตินี ้
ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นใหมตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ภายในส่ีสิบหาวัน 

 
มาตรา ๗๕  ในเมื่อเห็นจําเปนที่จะใหเทศบาลใดอยูในความควบคุมดูแลของ

กระทรวงมหาดไทยโดยตรง ก็ใหทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกาใหเทศบาลใดอยูในความควบคุมดูแลของ

กระทรวงมหาดไทยตามความในวรรคกอน บรรดาอํานาจและหนาที่ของนายอําเภอหรือผูวา
ราชการจังหวัดอันเกี่ยวกับเทศบาลนั้น ใหเปนอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
หรือผูที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 

 
สวนท่ี ๗๙๑ 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาล 
   

 
 
มาตรา ๗๕ ทวิ  ใหมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลคณะหนึ่ง ประกอบดวย

ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธาน อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น* อธิบดีกรมโยธาธิ
การและผังเมือง*อธิบดีกรมตํารวจ อธิบดีกรมสามัญศึกษา อธิบดีกรมวิสามัญศึกษา อธิบดี
กรมการแพทยอธิบดีกรมอนามัย ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูอํานวยการสวนการปกครอง
ทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น* เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการอื่นซึ่ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งอีกไมเกินหาคน 

                                                 
๙๐ มาตรา ๗๔  แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๙๑ สวนที ่๗  คณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาล มาตรา ๗๕ ทว ิถึงมาตรา๗๕ ฉ เพิ่มเติม

โดยโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหผูอํานวยการสวนการปกครองทองถิ่นกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น*เปน
เลขานุการคณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาล 

ใหคณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลมีหนาท่ีใหคําปรึกษาและเสนอขอแนะนํา
แกรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับกิจการเทศบาลโดยทั่วไป 

 
มาตรา ๗๕ ตร ี กรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลซ่ึงรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสี่ป 
กรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๗๕ จัตวา  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๗๕ ตร ี

กรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลพนจากตําแหนงเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตคดีความผิดท่ีเปน

ลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
เม่ือกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลพนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยอาจแตงตั้งผูอื่นแทนได 
กรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลผูไดรับแตงตั้งตามความในวรรคกอน อยูใน

ตําแหนงตามวาระเทาผูท่ีตนแทน 
 
มาตรา ๗๕ เบญจ  ในการประชุมของคณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลถา

ประธานกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลไมอยูในท่ีประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการ
ที่ปรึกษาการเทศบาลที่มาประชุมเลือกกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคนหนึ่งเปนประธานในที่
ประชุม 

 
มาตรา ๗๕ ฉ  การประชุมทุกคราวตองมีกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลมา

ประชุมไมต่ํากวากึ่งจํานวนของกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา

คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๖  ใหสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีแหงเทศบาลท่ีไดจัดต้ังอยู
แลวในวันใชพระราชบัญญัตนิี้พนจากตําแหนง และใหดําเนินการเลือกต้ังและแตงต้ังสมาชิกสภา
เทศบาลใหมภายในกําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันใชพระราชบัญญัตินี ้แตใหคณะเทศมนตรีที่
พนจากตําแหนงดําเนินกิจการในหนาที่ของคณะเทศมนตรีตอไปจนกวาคณะเทศมนตรีที่แตงตั้ง
ขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ เวนแตเทศบาลใดรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดส่ังแตงตั้งเจา
พนักงานเทาจํานวนคณะเทศมนตรีแหงเทศบาลนั้นเขาดําเนินกิจการแทนก็ใหคณะเทศมนตรีนั้น
พนจากหนาท่ี 

 
การรักษาพระราชบัญญัต ิ

   
 

มาตรา ๗๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี ้และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงหรือระเบียบขอบังคับ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตร ี

 
ภคิน/ีแกไข 

๒๐/พ.ย./๒๕๔๔ 
A+B (C) 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๔๙๘๙๒ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่พระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งใชบังคับอยูในเวลานี้บางมาตรายังไมเหมาะสม เชน ใหเทศบาลกูเงินไดเฉพาะ
จากกระทรวงทบวงกรมหรือองคการตางๆ เทานั้น และบางกรณีก็มิไดกําหนดความรับผิดชอบ
ผูกพันการชําระเงินกูที่กระทรวงการคลังค้ําประกันไวใหแนนอน จึงจําเปนตองปรับปรงุเพื่อให
เหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้น 

 
ภคิน/ีแกไข 

๒๐/พ.ย./๒๕๔๔ 
A+B (C) 

 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๔๙๙๙๓ 

 
มาตรา ๑๐  สมาชิกสภาเทศบาลประเภทที่สองแหงเทศบาลที่ดํารงตําแหนงอยู

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

 
มาตรา ๑๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี ้
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากสมควรที่จะยกเลิก
สมาชิกสภาเทศบาลประเภทที่สอง เพื่อใหมีแตสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งราษฎรเปนผูเลือกตั้งแต
ประเภทเดียว กับแกไขเพ่ิมเติมไมตองใหมีการแตงต้ังผูมีคุณสมบัติ และวิทยฐานะเปนสมาชิก
สภาเทศบาลในฐานะเปนผูเริ่มการสําหรับทองถิ่นที่เปนสุขาภิบาลอยูกอนแลวจัดตั้งขึ้นเปน
เทศบาล เพราะทองถิ่นที่เปนสุขาภิบาลอยูกอนแลวนั้นไดมีการปฏิบัติหนาที่ของทองถิ่น
ตอเนื่องกันมาโดยมีกรรมการเลือกตั้งจากราษฎรเขาสมทบเปนกรรมการสุขาภิบาลอยูแลว จึงไม
จําเปนตองใหมีสมาชิกสภาเทศบาลในฐานะเปนผูเริ่มการอีก  นอกจากนี้การเปลี่ยนชื่อเทศบาลยัง
ไมมีบทบัญญัติระบุไวชัดแจงวาจะกระทําไดโดยวิธีใดเพื่อไมใหมีปญหาจึงสมควรจะไดมี
บทบัญญัติไวเสียใหชัดวา การเปลี่ยนชื่อเทศบาลใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ บางมาตรา 

 
ภคิน/ีแกไข 

๒๑/พ.ย./๒๕๔๔ 

                                                 
๙๒ รก.๒๔๙๘/๙๘/๑๖๒๕/๒๗ ธันวาคม ๒๔๙๘ 
๙๓ รก.๒๕๐๐/๑๑/๓๔๕/๒๙ มกราคม ๒๕๐๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

A+B (C) 
 

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๐๕๙๔ 
 
มาตรา ๖  ในกรณีที่เห็นสมควรกระทรวงมหาดไทยอาจแตงตั้งขาราชการไปดํารง

ตําแหนงหรือปฏิบัติกิจการของเทศบาลใดเปนการชั่วคราวได โดยไมขาดจากความเปนขาราชการ
และคงไดรับเงินเดือนทางสังกัดเดิม ถาแตงตั้งขาราชการสังกัดกระทรวงอื่น ให
กระทรวงมหาดไทยทําความตกลงกับกระทรวงเจาสังกัดกอนแตงตั้ง 

ใหขาราชการผูไดรับแตงตั้งมีฐานะอยางเดียวกับพนักงานเทศบาลทุกประการ 
 
มาตรา ๗  การจดัทํากจิการตามมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๕๗ แหง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ของเทศบาลใดใหเปนไปตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย 

ความในวรรคกอนไมกระทบกระทั่งกิจการใดๆ ที่เทศบาลจัดทําอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ประกาศของกระทรวงมหาดไทยตามมาตรานี้ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เพ่ือแกไขขอขัดของทางปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล และเพื่อกําหนดรายจายของเทศบาลใหสอดคลองกับหลักการ
งบประมาณ 
 

ภคิน/ีแกไข 
๒๑/พ.ย./๒๕๔๔ 

A+B (C) 
 

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕)พ.ศ. ๒๕๑๐๙๕ 
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ยังมีขอขัดของเกี่ยวกับการมอบหมายอํานาจของคณะ
เทศมนตรีและนายกเทศมนตรีในการปฏิบัติงานประจําทั้งการเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติ
และอัตราคาปรับคดีละเมิดเทศบัญญัติก็ยังไมอยูในระดับที่สมควร จึงเห็นสมควรแกไข
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ดังนี้ 

                                                 
๙๔ รก.๒๕๐๕/๑๘/๒๐๐/๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๐๕ 
๙๕ รก.๒๕๑๐/๒๖/๑๔๘/๒๑ มีนาคม ๒๕๑๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑. ใหคณะเทศมนตรีมอบอํานาจใหนายกเทศมนตร ีเทศมนตรีหรือพนักงาน
เทศบาลหรือนายกเทศมนตรีจะมอบอํานาจใหเทศมนตรีหรือพนักงานเทศบาลทํากิจการใดๆ ซ่ึงมี
ลักษณะเปนงานประจําตามปกติ ซึ่งกฎหมายระบุวาเปนอํานาจหนาท่ีของคณะเทศมนตรีหรือ
นายกเทศมนตรไีด 

๒. แกไขบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติของ
นายกเทศมนตรแีละเทศมนตรี เพื่อใหมีอํานาจส่ังเรียกพยานมาเพื่อบันทึกถอยคําประกอบการ
พิจารณาเปรียบเทียบคดีได ถาไมมาใหถือวาเปนการขัดคําสั่งเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

๓. แกไขอัตราคาปรับคดีละเมิดเทศบัญญัติใหสูงขึ้นจากหนึ่งรอยบาท เปนหนึ่ง
พันบาท 

 
ภคิน/ีแกไข 

๒๑/พ.ย./๒๕๔๔ 
A+B(C) 

 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑๙๖ 

 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยท่ีตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งใชบังคับอยูในปจจุบันเทศบาลยังไมอาจจัดทํากิจการในหนาที่บางอยาง
นอกเขตเทศบาล หรือลงทุนรวมกับราชการสวนทองถิ่นหรือบุคคลอื่นได  ฉะนั้น เพื่อใหเทศบาล
ดําเนินกิจการดังกลาวใหเปนประโยชนแกประชาชนในทองถิ่นยิ่งขึ้น จึงตองแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายวาดวยเทศบาลบางมาตราเสียใหม 

 
ภคิน/ีแกไข 

๒๒/พ.ย./๒๕๔๔ 
A+B (C) 

 
ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับท่ี ๓๓๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕๙๗ 

 
โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นวา เทศบาลเปนหนวยบริหารราชการของทองถิ่น

ควรจะไดปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และมุงขจัดปญหาความเดือดรอน
บําบัดทุกขบํารุงสุขของประชาชนอยางแทจริง จึงมีความจําเปนที่จะตองแกไขปรับปรุงกฎหมายวา
ดวยเทศบาลบางมาตราใหรัดกุมและชัดเจนย่ิงขึ้น 

 
ภคิน/ีแกไข 

                                                 
๙๖ รก.๒๕๑๑/๔๖/๒๖๖/๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๑ 
๙๗ รก. ๒๕๑๕/๑๙๐/๒๐๒พ/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒๑/๒/๒๕๔๕ 
A+B (C) 

 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗๙๘ 

 
มาตรา ๔  ใหเทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ซึ่งยังไมมีโรงรับจํานําหรือสถาน

สินเช่ือทองถ่ิน จัดตั้งโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถิ่นขึ้นภายในกําหนดสามปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แตถามีเหตุอันสมควรรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอาจอนุญาต
ใหขยายเวลาตอไปไดอีกไมเกินสองป 

 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากพระราชบญัญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ไดกําหนดหนาท่ีตางๆ ใหเทศบาลตองจัดทําภายในเขตเทศบาล แตกิจการ
บางอยางที่เปนประโยชนแกประชาชนผูยากจน คือกิจการโรงรับจํานําและกิจการสถานสินเชื่อ
เทศบาลยังมิไดมีหนาที่ที่จําตองจัดทําขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ และโดยที่พิจารณาเห็นวากิจการ
โรงรับจํานําและกิจการสถานสินเชื่อธนาภิบาลเปนแหลงที่อํานวยชวยเหลือประชาชนผูยากจนใน
กรณีที่มีความจําเปนเกี่ยวกับการเงินเพื่อยังชีพของครอบครัว สมควรกําหนดใหเทศบาลมีหนาที่
ตองจัดใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือกิจการสถานสินเชื่อธนาภิบาลภายในเขตเทศบาล
เมืองและเทศบาลนครทุกแหงเพื่อชวยเหลือประชาชนผูยากจนตอไป จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

 
ภคิน/ีแกไข 

๒๓/พ.ย./๒๕๔๔ 
A+B (C) 

 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๘)พ.ศ. ๒๕๑๙๙๙ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากพระราชบญัญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ บางมาตรายังไมเหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณาราง
เทศบัญญัติงบประมาณ ไดกําหนดใหผูวาราชการจังหวัดตองสงรางเทศบัญญัติที่สภาเทศบาลไม
รับหลักการ และผูวาราชการจังหวัดไมเห็นชอบดวยกับสภาเทศบาลที่ไมรับหลักการ เพือ่ให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา ซึ่งทําใหเกิดความลาชาและไมคลองตัวในการ
บริหารงานทองถิ่น สมควรแกไขใหเหมาะสม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

ภคิน/ีแกไข 

                                                 
๙๘ รก.๒๕๑๗/๒๐๒/๗พ/๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๗ 
๙๙ รก.๒๕๑๙/๑๕๖/๓๗พ/๒๔ ธันวาคม ๒๕๑๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒๓/พ.ย./๒๕๔๔ 
A+B (C) 

 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๙)พ.ศ. ๒๕๒๓๑๐๐ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากในปจจุบันนี ้กิจการ
งานของเทศบาลเมืองไดเพิ่มภาระและความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น เนื่องจากการคมนาคม 
การเศรษฐกิจ การศึกษา การผังเมืองการสาธารณูปโภค และการบริการแกสาธารณะ แตจํานวน
เทศมนตรีของเทศบาลยังมีจํานวน ๒ คน เทากับเทศบาลตําบลที่กําหนดไวในมาตรา ๔๙ ความ
รับผิดชอบในภาระตางๆ ปจจุบันเทากับเทศบาลนครซึ่งมีเทศมนตรีถึง ๔ คน ดวยเหตุดังกลาวจึง
สมควรแกไขเพิ่มจํานวนเทศมนตรีตามสัดสวนของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลและความ
รับผิดชอบในภาระตางๆ ที่นับวันยิ่งสลับซับซอนขึ้น 

 
ภคิน/ีแกไข 

๒๖/พ.ย./๒๕๔๔ 
A+B (C) 

 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒๑๐๑ 

 
มาตรา ๑๔  บรรดากิจการทั้งหลายที่สมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตร ีซ่ึง

พนจากตําแหนงตามผลของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดกระทําไปกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หรือจนถึงวันที่มีการยุบสภาเทศบาลใหเปนอันใชบังคับไดและมีผล
ผูกพันเทศบาล 

 
มาตรา ๑๕  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลที่ไดกําหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง 

และวันเลือกตั้งไวแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีผลใชบังคับตอไปตามระยะเวลาท่ี
ผูวาราชการจังหวัดประกาศกาํหนด 

 
มาตรา ๑๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี ้
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยไดกําหนดหลักการในการจัดระเบียบการปกครองสวนทองถิ่นขึ้นใหมเพื่อให
เปนไปตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น จึงสมควร
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยเทศบาลในสวนของวาระการดํารงตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาล ขอหาม

                                                 
๑๐๐ รก.๒๕๒๓/๑๓๑/๕พ/๒๓ สิงหาคม ๒๕๒๓ 
๑๐๑ รก.๒๕๔๒/๑๕ก/๑/๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล การพนจากตําแหนงเทศมนตรีและคณะ
เทศมนตร ีการยุบสภาเทศบาล รวมท้ังอํานาจหนาท่ีของเทศบาลใหสอดคลองกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้ 

 
ภคิน/ีแกไข 

๒๖/พ.ย./๒๕๔๔ 
A+B (C) 

 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓๑๐๒ 

 
มาตรา ๒๐  บรรดาสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีซึ่งดํารงตําแหนงอยู

ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบงัคับ ใหดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

 
มาตรา ๒๑  ใหนํามาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึง

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับกับเทศบาลทุกแหงนับแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ 
เปนตนไปเวนแตกรณีที่บัญญัติไวโดยเฉพาะดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ตองมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหรือสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองแหงใดโดยเปนการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุมีการยุบสภาหรือถึงคราวออกตามวาระ 
และเปนการเลือกตั้งของเทศบาลแหงนั้นในครั้งแรกนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับให
ดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามบทท่ี ๒ ทวิ นายกเทศมนตรีใน
คราวเดียวกัน โดยมิใหนํามาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับ แตเมื่อสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีท่ีมาจากการ
เลือกตั้งในครั้งดังกลาวเขารับตําแหนงแลว ใหนํามาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับกับเทศบาลแหงนั้น 

(๒) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงฐานะเทศบาลตําบลแหงใดเปนเทศบาลเมือง
กอนถึงวันที ่๑ มกราคม ๒๕๕๐ ใหนําความใน (๑) มาใชบังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรีของเทศบาลเมืองนั้นดวยโดยอนุโลม 

การบริหารเทศบาลตําบลใหดําเนินการบริหารในรูปแบบคณะเทศมนตรี ตามบท
ท่ี ๒คณะเทศมนตร ีตอไป  ท้ังน้ี จนกวาจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลขึ้นใหมเปน
การเลือกตั้งทั่วไปหลังจากวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ ในกรณีเชนวานี้ใหนํามาตรา ๑๔ แหง
พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับสําหรับ
การเลือกตั้งครั้งที่จะจัดใหมีข้ึนนั้น 

 

                                                 
๑๐๒ รก.๒๕๔๓/๔๑ก/๑๒/๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๒  ในกรณีที่เทศบาลใดไดกําหนดวันเลือกตั้งไวแลวกอนวันจัดทํา
ประชามติตามมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหดําเนินการเลือกตั้งในรูปแบบคณะเทศมนตรี
ตอไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๒๓  ในระหวางท่ีไมมีกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ิน

หรือผูบริหารทองถิ่นใหนํากฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมาใชบังคับกับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี ้

ในการสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตร ีใหเทศบาลเรียกเก็บคาสมัครเปน
เงินจํานวนหาพันบาท 

ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ใหถือเขตเทศบาลเปนเขตเลือกตั้ง 
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในคราวเดียวกัน

ใหใชหนวยเลือกต้ังท่ีเลือกต้ัง เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจคะแนน
เจาหนาที่คะแนน และบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังรวมกันก็ได 

ใบสมัครและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตร ีใหเปนไป
ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

เพื่อประโยชนในการดําเนินการเลือกตั้งใหเปนไปโดยเรียบรอย 
กระทรวงมหาดไทยอาจออกระเบียบกําหนดวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือ
นายกเทศมนตรีเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลได 

 
มาตรา ๒๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี ้
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยกําหนดใหคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของสภาทองถิ่น และการเลือกตั้งคณะผูบริหารทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนน
โดยตรงและลับ  สมควรปรับปรุงรูปแบบการบริหารเทศบาลจากที่เปนอยูในปจจุบันที่ให
นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกกันเองของสมาชิกสภาเทศบาล เปนใหนายกเทศมนตรีมาจากการ
เลือกตั้งของราษฎรในเขตเทศบาล เพื่อใหราษฎรไดมีสวนรวมในการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของราษฎรในทองถิ่นโดยตรง  นอกจากนี ้สมควรปรับปรุงการปฏิบัติงานของสภา
เทศบาลใหเหมาะสมและสอดคลองกันดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
ภคิน/ีแกไข 

๒๖/พ.ย./๒๕๔๔ 
A+B (C) 

ทรงยศ / สราวุฒ ิจัดทํา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ 
 

*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๐๓ 
 

มาตรา ๖๓  ในพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ ใหแกไขคําวา 
“กรมมหาดไทย” เปน “กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น” และคําวา “อธิบดีกรมโยธาเทศบาล” 
เปน “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซ่ึงได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัตดิังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาท่ีท่ีโอนไปดวย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบญัญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาท่ีวาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตร ีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาท่ี และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 
 

สุมลรัตน/อรรถชัย/มณฑาทิพย แกไข 
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 

 
 

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

มาตรา ๔๖  บรรดาสมาชิกสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี นายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหดํารงตําแหนงตอไป
จนกวาจะครบวาระหรือมีการยุบสภาเทศบาล ในกรณีเชนวานี ้ใหบทบัญญัติในสวนที่ ๒ บทท่ี ๑ 
สภาเทศบาลและบทท่ี ๒ คณะเทศมนตรี ในสวนท่ี ๔ เทศบัญญัต ิและในสวนท่ี ๖ การควบคุม
                                                 

๑๐๓ รก.๒๕๔๕/๑๐๒ก/๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เทศบาลแหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ยังคงใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔๗  ในวาระเริ่มแรกเปนเวลาสี่ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มิ

ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๔๘ เบญจ (๒) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตนิี้ มาใชบังคับกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

 
มาตรา ๔๘  บรรดาบทบัญญตัิแหงกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับที่กําหนดการ

จายเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี เทศมนตร ี
รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ีเลขานุการนายกเทศมนตร ีการจายเงินคาปวยการ
แกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และการจายเงินคาเบี้ย
ประชุมใหแกกรรมการที่สภาเทศบาลแตงตั้งขึ้น ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญตัินี้ใชบังคับ 
ใหใชตอไปจนกวาจะไดมีการออกระเบียบตามมาตรา ๔๘ จตุวีสติ และมาตรา ๖๘ แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๔๙  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี ้
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากพระราชบญัญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ กําหนดรูปแบบการบริหารเทศบาลเปนสองรูปแบบ คือ รูปแบบคณะ
เทศมนตรีและรูปแบบนายกเทศมนตรีเพื่อใหการบริหารเทศบาลเปนไปในรูปแบบเดยีวกัน โดย
ใหนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนและเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายวา
ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นประกอบกับมีบทบัญญัติบางมาตรายังไม
เหมาะสมกับการบริหารงานของเทศบาล เพื่อใหการบริหารงานของเทศบาลเปนไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 

 
 
 
 


