
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
เทศบาล 

พ.ศ. ๒๔๙๖ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

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

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการเทศบาลใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

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

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๖ และบรรดา

กฎหมาย กฎ ขอบังคับอื่น ๆ ในสวนที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งแยงกับบทแหง
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔๒  เมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยก

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

ในเขตเทศบาลตําบลใด  ถาหมดความจําเปนที่จะตองมีตําแหนงกํานัน 
ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล หรือสารวัตรกํานัน ใหรัฐมนตรีประกาศยกเลิก
ตําแหนงดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๐/ตอนที่ ๑๔/หนา ๒๒๒/๑๗ กุมภาพันธ ๒๔๙๖ 
๒ มาตรา ๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๕  ใหเทศบาลที่ไดจัดตั้งข้ึนแลวในวันใชพระราชบัญญัตินี้ คงมีฐานะเปน

เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ตามที่เปนอยู แลวแตกรณี มีอํานาจหนาที่และอยู
ในบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๖  บรรดาเทศบัญญัติที่ไดออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติจัด

ระเบียบเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๗๖ พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๑ และ
พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๖ หรือโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่น ใหคงใช
บังคับได 

ในกรณีที่ผูกระทําผิดเทศบัญญัติดังกลาวในวรรคกอนไมชําระคาปรับใหนํา
บทบัญญัติมาตรา ๖๐ วรรคทายแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับ 

 
สวนที่ ๑ 

การจัดตั้งเทศบาล 
   

 
มาตรา ๗  เมื่อทองถ่ินใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเปนเทศบาล ใหจัดตั้ง

ทองถ่ินนั้น ๆ เปนเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัตินี ้
ใหเทศบาลเปนทบวงการเมือง มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมาย

อ่ืน 
 
มาตรา ๘๓  เมื่อมีการจัดตั้งเทศบาลตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายวาดวย

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ใหเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตาม
กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่
ไดจัดตั้งเปนเทศบาล 

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

 
มาตรา ๙๔  เทศบาลตําบล ไดแก ทองถ่ินซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยก

ฐานะขึ้นเปนเทศบาลตําบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นใหระบุช่ือและเขตเทศบาลไวดวย 
 
มาตรา ๑๐๕  เทศบาลเมือง ไดแก ทองถ่ินอันเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือ

ทองถ่ินชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแตหนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาที่
                                                 

๓ มาตรา ๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔ มาตรา ๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕ มาตรา ๑๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อันตองทําตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเปนเทศบาลเมือง 
ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นใหระบุช่ือและเขตของเทศบาลไวดวย 

 
มาตรา ๑๑๖  เทศบาลนคร ไดแก ทองถ่ินชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแตหาหมื่นคน

ข้ึนไป ทั้งมีรายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาที่อันตองทําตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมี
ประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเปนเทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นใหระบุช่ือ
และเขตของเทศบาลไวดวย 

 
มาตรา ๑๒๗  ภายใตบังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ การเปลี่ยนชื่อ

เทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ใหกระทําโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ในกรณีที่เปนการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ใหกํานัน 

ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานัน ในทองถ่ินที่ไดเปลี่ยนแปลง
เขตเปนเทศบาลตามความในวรรคหนึ่ง ส้ินสุดอํานาจหนาที่เฉพาะในเขตที่ไดเปลี่ยนแปลงนั้นเมื่อ
พนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลใชบังคับเปน
ตนไป 

 
มาตรา ๑๓๘  ภายใตบังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ 

ทองถ่ินซึ่งไดยกฐานะเปนเทศบาลแลวอาจถูกเปล่ียนแปลงฐานะหรือยุบเลิกไดโดยทําเปนประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 

ทองถ่ินที่ไดเปลี่ยนแปลงฐานะตามความในวรรคหนึ่ง ใหพนจากสภาพแหง
เทศบาลเดิมนับแตวันที่ไดถูกเปลี่ยนแปลงฐานะเปนตนไป บรรดาทรัพยสิน หนี้ สิทธิ และสิทธิ
เรียกรองของเทศบาลเดิมใหโอนไปเปนของเทศบาลใหมในขณะเดียวกันนั้น และบรรดาเทศ
บัญญัติที่ไดใชบังคับอยูกอนแลวคงใหใชบังคับตอไป 

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

 
สวนที่ ๒ 

องคการเทศบาล 
   

 
มาตรา ๑๔๙  องคการเทศบาลประกอบดวยสภาเทศบาล และนายกเทศมนตร ี

 

                                                 
๖ มาตรา ๑๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๗ มาตรา ๑๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๘ มาตรา ๑๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๙ มาตรา ๑๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บทที่ ๑ 
สภาเทศบาล 

   
 

มาตรา ๑๕๑๐  สภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ินตามจํานวนดังตอไปนี้ 

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

ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินแลว 
จะตองไมเปนผูที่พนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
รองผูบริหารทองถ่ินหรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผูบริหารทองถ่ิน เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวา
ทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยังไมถึงหาป
นับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลวางลงไมวาดวยเหตุใดและยังมิไดมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตําแหนงที่วาง ใหสภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกสภา
เทศบาลเทาที่มีอยู 

 
มาตรา ๑๖๑๑  สมาชิกสภาเทศบาลใหอยูในตําแหนงไดคราวละสี่ปนับแตวัน

เลือกตั้ง ถาตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือมี
การยุบสภา ใหเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

สมาชิกสภาเทศบาลผูเขามาแทนใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระของผูซึ่งตน
แทน 

 
มาตรา ๑๗  กอนเขารับหนาที่ สมาชิกสภาเทศบาลตองปฏิญาณตนในที่ประชุม

สภาเทศบาลวา จะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย
สุจริตและปฏิบัติหนาที่เพ่ือประโยชนของทองถ่ิน 

 
มาตรา ๑๘  สมาชิกสภาเทศบาลยอมเปนผูแทนของปวงชนในเขตเทศบาลนั้น 

และตองปฏิบัติหนาที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติ
มอบหมายใด ๆ 

                                                 
๑๐ มาตรา ๑๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๑ มาตรา ๑๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๘ ทวิ๑๒  สมาชิกสภาเทศบาลตองไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดย

ทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่เทศบาลนั้นเปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกเทศบาลนั้น 
หรือที่เทศบาลนั้นจะกระทํา 

 
มาตรา ๑๙๑๓  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงเมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ หรือมีการยุบสภาเทศบาล 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง 
(๕) ขาดประชุมสภาเทศบาลสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร 
(๖) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๘ ทว ิ
(๗) สภาเทศบาลมีมติใหพนจากตําแหนง โดยเห็นวามีความประพฤติในทางที่

จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกเทศบาลหรือกระทําการอันเสื่อมเสีย
ประโยชนของสภาเทศบาล โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
สมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเทาที่มีอยูเขาช่ือเสนอใหสภาเทศบาลพิจารณา และมติดังกลาวตองมี
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเทาที่มีอยู ทั้งนี้ ใหสมาชิก
ภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่สภาเทศบาลมีมติ 

(๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นวาสมาชิกสภาเทศบาลผูใดไมสมควรดํารง
ตําแหนงตอไปตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน 

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

ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงตาม (๘) พรอมกัน
ทั้งหมด ใหถือวาเปนการยุบสภาเทศบาล 

 
มาตรา ๒๐  สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่ง

ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลดํารงตําแหนงจนครบอายุของ

สภาเทศบาล๑๔ 

                                                 
๑๒ มาตรา ๑๘ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๓ มาตรา ๑๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๐ ทวิ๑๕  นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง 

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

นํามาซึ่งความเสื่อมเสียแกศักดิ์ตําแหนงหรือสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝาฝนตอความสงบเรียบรอย
หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไมปฏิบัติการหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ 
โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด
เทาที่มีอยูเขาช่ือเสนอใหสภาเทศบาลพิจารณา และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสาม
ในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเทาที่มีอยู ทั้งนี้ ใหพนจากตําแหนงนับแตวันที่สภา
เทศบาลมีมติ 

ผูซึ่งพนจากตําแหนงประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลตาม (๓) 
หรือ (๔) จะดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลอีกไมไดตลอดอายุ
ของสภาเทศบาลนั้น 

ใหประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลที่ไดรับเลือกใหมอยูใน
ตําแหนงตามวาระของผูซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๒๐ ตรี๑๖  ในกรณีที่ตําแหนงประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภา

เทศบาลวางลงเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา ๒๐ ทวิ ใหสภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
ข้ึนแทนตําแหนงที่วางภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง 

 
มาตรา ๒๑  ประธานสภาเทศบาล มีหนาที่ดําเนินกิจการของสภาเทศบาลให

เปนไปตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล มีหนาที่กระทํากิจการแทนประธานสภาเทศบาลในเมื่อ

ประธานสภาเทศบาลไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 
 
มาตรา ๒๒  ในเมื่อประธานและรองประธานสภาเทศบาลไมอยูในที่ประชุม ให

สมาชิกสภาเทศบาลเลือกตั้งกันเองเปนประธานเฉพาะในคราวประชุมนั้น 
 

                                                                                                                                            
๑๔ มาตรา ๒๐ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 
๑๕ มาตรา ๒๐ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๖ มาตรา ๒๐ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๓  ใหกระทรวงมหาดไทยวางระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล
ไว 

 
มาตรา ๒๔๑๗  ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก

และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปใหสภาเทศบาลกําหนด 
ผูวาราชการจังหวัดตองกําหนดใหสมาชิกสภาเทศบาลไดมาประชุมสภาเทศบาล

ครั้งแรกภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจํานวนแลว 
และใหที่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล 

กรณีที่สภาเทศบาลไมอาจจัดใหมีการประชุมครั้งแรกไดตามกําหนดเวลาในวรรค
สอง หรือมีการประชุมสภาเทศบาลแตไมอาจเลือกประธานสภาเทศบาลได ผูวาราชการจังหวัดอาจ
เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหมีคําส่ังยุบสภาเทศบาล 

สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ใหมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน แตถาจะขยายเวลา
ออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด 

 
มาตรา ๒๕  โดยปกติใหประธานสภาเทศบาลเปนผูเรียกประชุมสภาเทศบาลตาม

สมัยประชุม และเปนผูเปดหรือปดประชุม 
ในกรณีที่ยังไมมีประธานสภาเทศบาล หรือประธานสภาเทศบาลไมเรียกประชุม

ตามกฎหมาย ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูเรียกประชุมและเปนผูเปดหรือปดประชุม 
 
มาตรา ๒๖  นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เมื่อเห็นวาเปนการจําเปนเพื่อ

ประโยชนแหงเทศบาล ประธานสภาเทศบาลก็ดี หรือนายกเทศมนตรีก็ดี หรือสมาชิกสภาเทศบาล
มีจํานวนไมต่ํากวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกที่อยูในตําแหนงก็ดี อาจทําคํารองย่ืนตอผูวาราชการ
จังหวัดขอใหเปดประชุมวิสามัญใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณา ถาเห็นสมควรก็ใหผูวาราชการ
จังหวัดเรียกประชุมวิสามัญได 

สมัยประชุมวิสามัญใหมีกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีก 
จะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด 

 
มาตรา ๒๗๑๘  การประชุมสภาเทศบาล ตองมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไม

นอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม 
 
มาตรา ๒๘  การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษานั้น ใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ 

เวนแตจะมีบัญญัติไวเปนอยางอ่ืนในพระราชบัญญัตินี้ 
สมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามีจํานวนลงเสียง

ลงคะแนนเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

                                                 
๑๗ มาตรา ๒๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๘ มาตรา ๒๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๙  หามมิใหสภาเทศบาลประชุมปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออํานาจ

หนาที่ หรือเร่ืองที่ฝาฝนกฎหมาย หรือเร่ืองการเมืองแหงรัฐ 
 
มาตรา ๓๐  การประชุมของสภาเทศบาลยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะที่จะ

ไดกําหนดไวในระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล 
เมื่อนายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสามของ

จํานวนสมาชิกที่มาประชุมรองขอใหทําการประชุมลับ ก็ใหประธานสภาเทศบาลดําเนินการประชุม
ลับได โดยไมตองขอมติที่ประชุม๑๙ 

 
มาตรา ๓๑๒๐  ในที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิตั้งกระทูถาม

นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีในขอความใด ๆ อันเกี่ยวกับการงานในหนาที่ได แต
นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีมีสิทธิที่จะไมตอบ เมื่อเห็นวาขอความนั้น ๆ ยังไมควร
เปดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของเทศบาล 

 
มาตรา  ๓๒๒๑  สภาเทศบาลมี อํานาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้ ง เปน

คณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนหรือมิไดเปนสมาชิกตั้งเปน
คณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล เพ่ือกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่อง
ใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภาเทศบาล แลวรายงานตอสภาเทศบาล 

ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหนึ่ง นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อ
บุคคลผูเปนหรือมิไดเปนสมาชิก เพ่ือใหสภาเทศบาลแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการ
วิสามัญไดไมเกินหนึ่งในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งข้ึนตามวรรคหนึ่ง จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได 

 
มาตรา ๓๒ ทวิ๒๒  ในกรณีกิจการอื่นใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของ

เทศบาลหรือประชาชนในทองถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชกิ
เทาที่มีอยูหรือนายกเทศมนตรีอาจเสนอตอประธานสภาเทศบาลเพื่อใหมีการออกเสียงประชามติ
ในทองถ่ินได และประกาศใหประชาชนทราบ 

การออกเสียงประชามติตองเปนไปเพื่อประโยชนในการขอปรึกษาความเห็นของ
ประชาชนวาจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกิจการสําคัญในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งตามวรรคหนึ่ง ซึ่งมิใช
                                                 

๑๙ มาตรา ๓๐ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

๒๐ มาตรา ๓๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๑ มาตรา ๓๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๒ มาตรา ๓๒ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เร่ืองที่ขัดหรือแยงตอกฎหมาย การออกเสียงประชามติที่เก่ียวกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ
คณะบุคคลใดคณะบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะจะกระทํามิได 

ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลยอมมีสิทธิออกเสียงประชามต ิ
การออกเสียงประชามติตามมาตรานี้ใหมีผลเปนเพียงการใหคําปรึกษาแกสภา

เทศบาลหรือนายกเทศมนตรีในเรื่องนั้น 
หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติใหเปนไปตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามต ิ
 
มาตรา ๓๓  การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ ตองมีกรรมการมา

ประชุมไมต่ํากวาก่ึงจํานวนของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการใหใชระเบียบขอบังคับการประชุมสภา

เทศบาลโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๓๔๒๓  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๕๒๔  (ยกเลิก) 

 
บทที่ ๒ 

คณะเทศมนตรี๒๕ 
   

 
มาตรา ๓๖๒๖  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๗๒๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๘๒๘  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๙๒๙  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๐๓๐  (ยกเลิก) 

                                                 
๒๓ มาตรา ๓๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๔ มาตรา ๓๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๕ บทที่ ๒ คณะเทศมนตรี ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๖ มาตรา ๓๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๗ มาตรา ๓๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๘ มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๙ มาตรา ๓๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๔๑๓๑  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๒๓๒  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๓๓๓  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๔๓๔  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๕๓๕  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๖๓๖  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๗๓๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๘๓๘  (ยกเลิก) 
 

บทที่ ๒ ทว ิ
นายกเทศมนตรี๓๙ 
   

 
มาตรา ๔๘ ทวิ๔๐  ใหเทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้ง

โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
 
มาตรา ๔๘ ตรี๔๑  (ยกเลิก) 

                                                                                                                                            
๓๐ มาตรา ๔๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๑ มาตรา ๔๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๒ มาตรา ๔๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๓ มาตรา ๔๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๔ มาตรา ๔๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๕ มาตรา ๔๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๖ มาตรา ๔๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๗ มาตรา ๔๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๘ มาตรา ๔๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๙ บทที่ ๒ ทวิ นายกเทศมนตรี มาตรา ๔๘ ทวิ ถึงมาตรา ๔๘ ปญจวีสติ เพ่ิมโดย

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๔๐ มาตรา ๔๘ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๔๘ จัตวา๔๒  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๘ เบญจ๔๓  บุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีตองมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน และตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ดวย 

(๑) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
(๒) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิกสภา

ทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา 
(๓) ไมเปนผูที่พนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินหรือ

ผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผูบริหารทองถ่ิน เพราะ
เหตุมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่กระทํากับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยัง
ไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

(๔) เคยเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ซึ่งถูกใหพนจากตําแหนง
เนื่องจากกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

 
มาตรา ๔๘ ฉ๔๔  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๘ สัตต๔๕ ใหนายกเทศมนตรีดํารงตําแหนงนับตั้งแตวันเลือกตั้ง และมี

ระยะการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๔๘ อัฏฐ๔๖  นายกเทศมนตรีอาจแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช

สมาชิกสภาเทศบาลเปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรี
มอบหมายไดตามเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) เทศบาลตําบล ใหแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไมเกินสองคน 
(๒) เทศบาลเมือง ใหแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไมเกินสามคน 
(๓) เทศบาลนคร ใหแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไมเกินสี่คน 
นายกเทศมนตรีอาจแต งตั้ งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการ

นายกเทศมนตรีซึ่งมิใชสมาชิกสภาเทศบาลได โดยในกรณีเทศบาลตําบลใหแตงตั้งไดจํานวน

                                                                                                                                            
๔๑ มาตรา ๔๘ ตรี ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๒ มาตรา ๔๘ จัตวา ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๓ มาตรา ๔๘ เบญจ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๔ มาตรา ๔๘ ฉ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๕

 มาตรา ๔๘ สัตต แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๔๖ มาตรา ๔๘ อัฎฐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รวมกันไมเกินสองคน ในกรณีเทศบาลเมืองใหแตงตั้งไดจํานวนรวมกันไมเกินสามคน และในกรณี
เทศบาลนครใหแตงตั้งไดจํานวนรวมกันไมเกินหาคน 

 
มาตรา ๔๘ นว๔๗  รองนายกเทศมนตรีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม

ตามมาตรา ๔๘ เบญจ 
 
มาตรา ๔๘ ทศ๔๘  กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาที่ ใหประธานสภาเทศบาล

เรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล โดยไมมีการลงมติ 
ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

กรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล
หรือสภาเทศบาลถูกยุบตามมาตรา ๒๔ หากมีกรณีที่สําคัญและจําเปนเรงดวนซึ่งปลอยใหเนิ่นชา
ไปจะกระทบตอประโยชนสําคัญของราชการหรือราษฎร นายกเทศมนตรีจะดําเนินการไปพลาง
กอนเทาที่จําเปนก็ได เมื่อไดมีการเลือกประธานสภาเทศบาลแลวใหประธานสภาเทศบาลเรียก
ประชุมสภาเทศบาลเพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายโดยไมมีการลงมติภายในสิบหาวนันบัแต
วันที่มีการเลือกประธานสภาเทศบาล 

การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีใหกระทําโดยเปดเผย โดย
นายกเทศมนตรีตองจัดทํานโยบายเปนลายลักษณอักษรแจกใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มา
ประชุมดวย 

หากนายกเทศมนตรีไมสามารถแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลได ใหผูวาราชการ
จังหวัดแจงใหนายกเทศมนตรีจัดทํานโยบายแจงเปนหนังสือสงใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกคน
ภายในเจ็ดวัน โดยใหนําวิธีการแจงคําส่ังทางปกครองเปนหนังสือตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีเชนนี้ใหถือวานายกเทศมนตรีไดแถลง
นโยบายตอสภาเทศบาลแลว 

ใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลง
ไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป 

คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให
ประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลดวย 

 
มาตรา  ๔๘  เอกาทศ   นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  หรือผูซึ่ ง

นายกเทศมนตรีมอบหมาย มีสิทธิเขาประชุมสภาเทศบาลและมีสิทธิแถลงขอเท็จจริงตลอดจน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาที่ของตนตอที่ประชุม แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

                                                 
๔๗ มาตรา ๔๘ นว แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๘ มาตรา ๔๘ ทศ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๘ ทวาทศ  สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิก
เทาที่มีอยูมี สิทธิเขา ช่ือเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อให
นายกเทศมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในปญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการ
เทศบาลโดยไมมีการลงมต ิ

ญัตติตามวรรคหนึ่งใหย่ืนตอประธานสภาเทศบาล และใหประธานสภาเทศบาล
กําหนดวันสําหรับการอภิปรายทั่วไป ซึ่งตองไมเร็วกวาหาวันและไมชากวาสิบหาวันนับแตวันที่
ไดรับญัตติ แลวแจงใหนายกเทศมนตรีทราบ 

 
มาตรา ๔๘ เตรส  นายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑)๔๙ กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหาร

ราชการของเทศบาลใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย 
(๒) ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของเทศบาล 
(๓) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ

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

อ่ืน 
 
มาตรา  ๔๘  จตุทศ๕๐  นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ตองไมกระทําการอยางใดอยาหนึ่ง ดังตอไปนี ้
(๑) ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดในสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ เวนแตตําแหนงที่ดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
(๒) รับเงินหรือประโยชนใด ๆ เปนพิเศษจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ 

หรือรัฐวิสาหกิจ นอกเหนือไปจากที่สวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับ
บุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ 

(๓) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่เทศบาลนั้นเปน
คูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกเทศบาลนั้น หรือที่เทศบาลนั้นจะกระทํา 

บทบัญญัติตามมาตรานี้มิใหใชบังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่ง
ไดรับเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญหรือเงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
และมิใหใชบังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนคาเบี้ยประชุมหรือเงินอื่น

                                                 
๔๙ มาตรา ๔๘ เตรส (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 
๕๐มาตรา ๔๘ จตุทศ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใดเนื่องจากการดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภาหรือวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรหรือสภา
เทศบาลหรือสภาทองถ่ินอื่น หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนโดยตําแหนง 

 
มาตรา ๔๘ ปญจทศ๕๑  นายกเทศมนตรีพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๘ เบญจ 
(๕) กระทําการฝาฝนมาตรา ๔๘ จตุทศ 
(๖) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๖๒ ตรี 

วรรคหาหรือมาตรา ๗๓ 
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของ

จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นวานายกเทศมนตรีไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป
ตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

ในระหว า งที่ ไมมีนายกเทศมนตรี  ใหปลัด เทศบาลปฏิบัติหน าที่ ของ
นายกเทศมนตรีเทาที่จําเปนไดเปนการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

เมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับความเปนนายกเทศมนตรีส้ินสุดลงตาม (๔) หรือ (๕) ให
ผูวาราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดใหเปนที่สุด 

 
มาตรา ๔๘ โสฬส  รองนายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) นายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง 
(๒) นายกเทศมนตรีมีคําส่ังใหพนจากตําแหนง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายกเทศมนตร ี
(๕)๕๒ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๘ นว 
(๖) กระทําการฝาฝนตามมาตรา ๔๘ จตุทศ 
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๘) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสอบสวนและสั่งใหออกจาก

ตําแหนงตามมาตรา ๗๓ 

                                                 
๕๑ มาตรา ๔๘ ปญจทศ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 
๕๒ มาตรา ๔๘ โสฬส (๕) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหนําความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใชบังคับกับการพนจาก
ตําแหนงของที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีดวยโดยอนุโลม๕๓ 

ใหนําความในวรรคสามของมาตรา ๔๘ ปญจทศ มาใชบังคับกับกรณีของรอง
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีดวยโดยอนุโลม๕๔ 

 
มาตรา ๔๘ สัตตรส  ใหนายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร

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

ของกระทรวงมหาดไทย 
การกําหนดอํานาจหนาที่ของสํานักปลัดเทศบาลและสวนราชการอื่นตามวรรค

หนึ่ง ใหเปนไปตามที่นายกเทศมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 
 
มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ  ใหมีปลัดเทศบาลคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาพนักงาน

เทศบาลและลูกจางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจํา
ของเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่
นายกเทศมนตรีมอบหมาย 

การบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๔๘ วีสติ  อํานาจหนาที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรอง

นายกเทศมนตรี ใหเปนไปตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย 
ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองนายกเทศมนตรี 

ตามลําดับที่นายกเทศมนตรีจัดไวเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีรองนายกเทศมนตรีหรือมีแตไม
อาจปฏิบัติราชการได ใหปลัดเทศบาลเปนผูรักษาราชการแทน 

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

๕๓ มาตรา ๔๘ โสฬส วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๕๔ มาตรา ๔๘ โสฬส วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตามวรรคสาม ตองกระทําภายใตการ
กํากับดูแลและกรอบนโยบายที่นายกเทศมนตรีกําหนดไว 

 
มาตรา  ๔๘  เอก วีสติ   ในการปฏิบัติหน าที่  ใหนายกเทศมนตรี  รอง

นายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาลเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๔๘ ทวาวีสติ  ถาในเขตเทศบาลใด รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

เห็นเปนการสมควรใหนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือ
หัวหนาสวนราชการในเขตเทศบาลนั้นมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติได ให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม เมื่อไดเปรียบเทียบคดีใดแลว ใหรีบสงบันทึกการ
เปรียบเทียบพรอมดวยสํานวนไปยังพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบแหงเขตทองที่ซึ่งเทศบาลนั้น
ตั้งอยูเพ่ือดําเนินการตอไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยไมชักชา 

 
มาตรา ๔๘ เตวีสติ๕๕  เมื่อพนกําหนดเวลาหนึ่งปนับแตวันที่ไดมีประกาศ

กระทรวงมหาดไทยยกฐานะทองถ่ินใดเปนเทศบาลแลว ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาที่อยาง
เดียวกับอํานาจหนาที่ของกํานันและผูใหญบาน บรรดาที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยลักษณะ
ปกครองทองที่ หรือกฎหมายอื่น ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่เทศบาลตําบลใดมีทั้งนายกเทศมนตรี และกํานัน ผูใหญบาน ผูชวย
ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานัน ใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
วาดวยลักษณะปกครองทองที่หรือกฎหมายอื่นในเขตเทศบาลตําบลตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา  ๔๘  จตุวีสติ ๕๖  เ งินเดือนและประโยชนตอบแทนอยาง อ่ืนของ

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี 
ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา ๔๘ ปญจวีสติ  ในกรณีที่บทบัญญัติมาตราใดในพระราชบัญญัตินี้กลาวถึง

คณะเทศมนตรี ใหหมายถึงนายกเทศมนตรี บทบัญญัติมาตราใดกลาวถึงเทศมนตรี ใหหมายถึง
รองนายกเทศมนตรี เวนแตบทบัญญัติมาตราใดมีขอความเปนอยางเดียวกันหรือขัดแยงกันกับ
บทบัญญัติในบทนี้ ใหใชบทบัญญัติในบทนี้แทน 

บรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ 
ประกาศ หรือคําส่ังใดที่อางถึงคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรี ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ 

                                                 
๕๕ มาตรา ๔๘ เตวีสติ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕๖ มาตรา ๔๘ จตุวีสติ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ ประกาศ หรือคําส่ังนั้น อางถึงนายกเทศมนตรตีามบทนี ้
ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงบทนี้ 

 
สวนที่ ๓ 

หนาที่ของเทศบาล 
   

 
บทที่ ๑ 

เทศบาลตําบล 
   

 
มาตรา ๔๙๕๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕๐๕๘  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขต

เทศบาลดังตอไปนี ้
(๑) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
(๒) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัด

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

ทองถ่ิน 
(๙)๖๑ หนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล 
การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การ

                                                 
๕๗ มาตรา ๔๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๕๘ มาตรา ๕๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๕ 
๕๙ มาตรา ๕๐ (๗) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖๐ มาตรา ๕๐ (๘) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖๑ มาตรา ๕๐ (๙) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับวาดวยการนั้นและหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด๖๒ 

 
มาตรา ๕๑๖๓  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใด ๆ 

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

 
บทที่ ๒ 

เทศบาลเมือง 
   

 
มาตรา ๕๒๖๔  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕๓๖๕  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาที่ตองทําในเขต

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

                                                 
๖๒ มาตรา ๕๐ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖๓ มาตรา ๕๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
๖๔ มาตรา ๕๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๖๕ มาตรา ๕๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๔๖๖  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจการใด ๆ 
ในเขตเทศบาล ดังตอไปนี ้

(๑) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 
(๒) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 
(๓) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
(๔) ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก 
(๕) ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล 
(๖) ใหมีการสาธารณูปการ 
(๗) จัดทํากิจการซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข 
(๘) จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
(๙) ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา 
(๑๐) ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตวและสถานที่พักผอนหยอนใจ 
(๑๑) ปรับปรุงแหลงเส่ือมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบรอยของทองถ่ิน 
(๑๒) เทศพาณิชย 

 
บทที่ ๓ 

เทศบาลนคร 
   

 
มาตรา ๕๕๖๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕๖  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาที่ตองทําในเขต

เทศบาลดังตอไปนี ้
(๑) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา ๕๓ 
(๒) ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก 
(๓) กิจการอยางอ่ืนซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข 
(๔)๖๘ การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในรานจําหนายอาหาร โรงมหรสพ และ

สถานบริการอื่น 
(๕)๖๙ จัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเส่ือมโทรม 
(๖)๗๐ จัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ 

                                                 
๖๖ มาตรา ๕๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
๖๗ มาตรา ๕๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๖๘ มาตรา ๕๖ (๔) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖๙ มาตรา ๕๖ (๕) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗๐ มาตรา ๕๖ (๖) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗)๗๑ การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง 
(๘)๗๒ การสงเสริมกิจการการทองเที่ยว 
 
มาตรา ๕๗  เทศบาลนครอาจจัดทํากิจการอื่น ๆ ตามมาตรา ๕๔ ได 
 

บทที่ ๓ ทว ิ
การทําการนอกเขตเทศบาลและการทําการรวมกับบุคคลอื่น๗๓ 

   
 

มาตรา ๕๗ ทวิ  เทศบาลอาจทํากิจการนอกเขต เมื่อ 
(๑) การนั้นจําเปนตองทําและเปนการที่เก่ียวเนื่องกับกิจการที่ดําเนินตามอํานาจ

หนาที่อยูภายในเขตของตน 
(๒) ไดรับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด 

หรือสภาตําบลแหงทองถ่ินที่เก่ียวของและ 
(๓) ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
มาตรา ๕๗ ตรี  เทศบาลอาจทําการรวมกับบุคคลอื่นโดยกอตั้งบริษัทจํากัดหรือ

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

สาธารณูปโภค 
(๒) เทศบาลตองถือหุนเปนมูลคาเกินกวารอยละหาสิบของทุนที่บริษัทนั้นจด

ทะเบียนไว ในกรณีที่มีหลายเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบลหรือ
สุขาภิบาลถือหุนอยูในบริษัทเดียวกัน ใหนับหุนที่ถือนั้นรวมกันและ 

(๓) ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
การเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่เทศบาลถืออยูในบริษัทจํากัดตองไดรับอนุมัติจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ความใน (๑) และ (๒) ของวรรคหนึ่ง ไมใชบังคับในกรณีที่บริษัทจํากัดที่

เทศบาลรวมกอตั้งหรือถือหุนนั้น ไมมีเอกชนถือหุนอยูดวย 
 

บทที่ ๔ 
สหการ 

   
 

                                                 
๗๑ มาตรา ๕๖ (๗) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗๒ มาตรา ๕๖ (๘) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗๓ บทที่ ๓ ทวิ การทําการนอกเขตเทศบาลและการทําการรวมกับบุคคลอ่ืน มาตรา ๕๗ ทวิ 

และมาตรา ๕๗ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๘  ถามีกิจการใดอันอยูภายในอํานาจหนาที่ของเทศบาลตั้งแตสองแหง
ข้ึนไปที่จะรวมกันทําเพ่ือใหเกิดประโยชนอยางย่ิง ก็ใหจัดตั้งเปนองคการขึ้นเรียกวาสหการ มี
สภาพเปนทบวงการเมือง และมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยผูแทนของเทศบาลที่เก่ียวของ
อยูดวย 

การจัดตั้งสหการจะทําไดก็แตโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะไดกําหนดชื่อ 
อํานาจหนาที่ และระเบียบการดําเนินงานไว 

การยุบเลิกสหการใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาโดยกําหนดวิธีการจัดทรัพยสินไว
ดวย 

 
มาตรา ๕๙  สหการอาจไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และอาจกูเงินไดภายใต

บังคับมาตรา ๖๖ (๕) หรือ (๖) 
 

สวนที่ ๔ 
เทศบัญญัต ิ

   
 

มาตรา ๖๐๗๔  เทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอบท
กฎหมายในกรณีดังตอไปนี้ 

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

(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหเทศบาลตราเทศบัญญัติหรือใหมีอํานาจตราเทศ
บัญญัติ 

ในเทศบัญญัตินั้น จะกําหนดโทษปรับผูละเมิดเทศบัญญัติไวดวยก็ได แตหามมิ
ใหกําหนดเกินกวาหนึ่งพันบาท 

 
มาตรา ๖๑๗๕  เทศพาณิชยของเทศบาล ใหตราเปนเทศบัญญัติ กิจการใดที่

เทศบาลมีรายไดหรือผลพลอยไดอันเกิดจากการกระทําตามอํานาจหนาที่ จะไมตราเปนเทศ
บัญญัติก็ได 

 
มาตรา ๖๑ ทวิ๗๖  รางเทศบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดย 
(๑) นายกเทศมนตร ี
(๒) สมาชิกสภาเทศบาล หรือ 

                                                 
๗๔ มาตรา ๖๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๗๕ มาตรา ๖๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๕ 
๗๖ มาตรา ๖๑ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมายวาดวยการเขาช่ือเสนอ
ขอบัญญัติทองถ่ิน 

ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเปนผูเสนอรางเทศบัญญัติตองมีสมาชิกสภา
เทศบาลลงนามรับรองไมนอยกวาสองคน 

รางเทศบัญญัติเก่ียวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอไดตอเมื่อมีคํา
รับรองของนายกเทศมนตรี 

 
มาตรา ๖๑ ตรี๗๗  รางเทศบัญญัติเก่ียวกับการเงิน หมายความถึงรางเทศพาณิชย 

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

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

ทรัพยสิน การจาง และการพัสด ุ
ในกรณีเปนที่สงสัยวารางเทศบัญญัติใดเปนรางเทศบัญญัติเก่ียวกับการเงินที่

จะตองมีคํารับรองของนายกเทศมนตรี ใหประธานสภาเทศบาลเปนผูวินิจฉัย 
 
มาตรา ๖๒๗๘  ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สภาเทศบาลไดมีมติเห็นชอบดวยกับราง

เทศบัญญัติใดในกรณีเทศบาลตําบล ใหประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัติไปยังนายอําเภอ
เพ่ือสงไปยังผูวาราชการจังหวัดพิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ใหประธานสภา
เทศบาลสงไปยังผูวาราชการจังหวัดพิจารณา 

ผูวาราชการจังหวัดตองพิจารณารางเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งใหเสร็จและสงคืน
ประธานสภาเทศบาลภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรางเทศบัญญัตินั้น ถาผูวาราชการจังหวัดไม
พิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหถือวาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับราง
เทศบัญญัติดังกลาว 

ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหสง
นายกเทศมนตรีลงนามใชบังคับเปนเทศบัญญัติตอไป แตถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นชอบดวย 
ใหสงรางเทศบัญญัตินั้นพรอมดวยเหตุผลคืนไปยังสภาเทศบาล และใหสภาเทศบาลพิจารณาใหม
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางเทศบัญญัติคืนมา ถาสภาเทศบาลมีมติยืนยันตามรางเทศ
บัญญัติเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเทาที่มีอยู ให
ประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัตินั้นใหนายกเทศมนตรีลงนามใชบังคับเปนเทศบัญญัติ และ
แจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบตอไป แตถาสภาเทศบาลไมยืนยันภายในสามสิบวันนับแตวันที่
                                                 

๗๗ มาตรา ๖๑ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗๘ มาตรา ๖๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไดรับรางเทศบัญญัติคืนจากผูวาราชการจังหวัด หรือยืนยันตามรางเทศบัญญัติเดิมดวยคะแนน
เสียงนอยกวาสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเทาที่มีอยู ใหรางเทศบัญญัตินั้นเปนอันตกไป๗๙ 

 
มาตรา ๖๒ ทวิ๘๐  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๖๒ ตรี๘๑  ในกรณีที่สภาเทศบาลไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ใหผูวาราชการจังหวัดตั้ง
คณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดวยกรรมการจํานวนสิบหาคน เพ่ือพิจารณาหาขอยุติความ
ขัดแยง โดยแกไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระสําคัญในรางเทศบัญญัตินั้น ทั้งนี้ ใหยึดถือหลักเกณฑ
ตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวของ ตลอดจนประโยชนของทองถ่ินและประชาชนเปนสําคัญ 

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

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

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณารางเทศบัญญัติใหแลวเสร็จภายในสิบหา
วันนับตั้งแตวันที่ไดแตงตั้งประธานกรรมการในคราวแรก แลวรายงานตอผูวาราชการจังหวัด ใน
กรณีที่คณะกรรมการไมสามารถพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหประธาน
กรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแลววินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว แลวรายงานตอผูวาราชการจังหวัด 

ใหผูวาราชการจังหวัดสงรางเทศบัญญัติที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
หรือประธานกรรมการในวรรคสี่ใหนายกเทศมนตรีโดยเร็ว แลวใหนายกเทศมนตรีเสนอรางเทศ
บัญญัติดังกลาวตอสภาเทศบาลตามมาตรา ๖๑ ทวิ ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับรางเทศบัญญัติ
จากผูวาราชการจังหวัด หากนายกเทศมนตรีไมเสนอรางเทศบัญญัตินั้นตอสภาเทศบาลภายใน

                                                 
๗๙ มาตรา ๖๒ วรรคสาม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 
๘๐ มาตรา ๖๒ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๘๑ มาตรา ๖๒ ตรี แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เวลาที่กําหนด ใหผูวาราชการจังหวัดรายงานตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อส่ังให
นายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง 

 
มาตรา ๖๒ จัตวา๘๒  ใหสภาเทศบาลพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

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

ในการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายของสภาเทศบาล การเสนอ 
การแปรญัตติ หรือการกระทําดวยประการใด ๆ ที่มีผลใหสมาชิกมีสวนไมวาโดยตรงหรือโดยออม
ในการใชงบประมาณรายจาย จะกระทํามิได 

 
มาตรา ๖๓  นอกจากที่ไดมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน เทศบัญญัตินั้นใหใช

บังคับไดเมื่อประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลแลวเจ็ดวัน เวนแตในกรณีฉุกเฉิน ถามี
ความระบุไวในเทศบัญญัตินั้นวาใหใชบังคับทันที ก็ใหใชบังคับในวันที่ไดประกาศนั้น 

 
มาตรา ๖๔  ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาเทศบาลใหทันทวงทีมิได คณะ

เทศมนตรีอาจออกเทศบัญญัติช่ัวคราวไดเมื่อไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด และเมื่อได
ประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลแลวก็ใหใชบังคับได 

ในการประชุมสภาเทศบาลคราวตอไป ใหนําเทศบัญญัติช่ัวคราวนั้นเสนอตอสภา
เทศบาลเพื่ออนุมัติ ถาสภาเทศบาลอนุมัติแลว เทศบัญญัติช่ัวคราวนั้นก็เปนเทศบัญญัติตอไป ถา
สภาเทศบาลไมอนุมัติ เทศบัญญัติช่ัวคราวนั้นก็เปนอันตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบถึงกิจการที่ได
เปนไปในระหวางที่ใชเทศบัญญัติช่ัวคราวนั้น 

คําอนุมัติและไมอนุมัติของสภาเทศบาลที่กลาวนี้ ใหทําเปนเทศบัญญัต ิ
 

สวนที่ ๕ 
การคลังและทรัพยสินของเทศบาล 

   
 

มาตรา ๖๕  งบประมาณประจําปของเทศบาลตองตราข้ึนเปนเทศบัญญัติ ถาเทศ
บัญญัติงบประมาณออกไมทันปใหม ใหใชเทศบัญญัติงบประมาณปกอนนั้นไปพลาง 

ถาในปใดจํานวนเงินซึ่งไดอนุญาตไวตามงบประมาณปรากฏวาไมพอสําหรับการ
ใชจายประจําปก็ดี หรือมีความจําเปนที่จะตองตั้งรายรับหรือรายจายขึ้นใหมในระหวางปก็ดี ให
ตราขึ้นเปนเทศบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม 

                                                 
๘๒ มาตรา ๖๒ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๖๖๘๓  เทศบาลอาจมีรายไดดังตอไปนี้ 
(๑) ภาษีอากรตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 
(๒) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 
(๓) รายไดจากทรัพยสินของเทศบาล 
(๔) รายไดจากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย 
(๕) พันธบัตร หรือเงินกู ตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 
(๖) เงินกูจากกระทรวงทบวงกรม องคการ หรือนิติบุคคลตาง ๆ 
(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๘) เงินและทรัพยสินอยางอ่ืนที่มีผูอุทิศให 
(๙) รายไดอ่ืนใดตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 
การกูเงินตาม (๖) เทศบาลจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากสภาเทศบาล 

และไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแลว 
 
มาตรา ๖๗๘๔  เทศบาลอาจมีรายจายดังตอไปนี ้
(๑) เงินเดือน 
(๒) คาจาง 
(๓) เงินตอบแทนอื่น ๆ 
(๔) คาใชสอย 
(๕) คาวัสด ุ
(๖) คาครุภัณฑ 
(๗) คาที่ดิน ส่ิงกอสราง และทรัพยสินอื่น ๆ 
(๘) เงินอุดหนุน 
(๙) รายจายอื่นใดตามขอผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของ

กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว 
 
มาตรา ๖๗ ทวิ๘๕  การจายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจายเงินเพื่อการ

ลงทุน เทศบาลจะกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวดัอนมุตัิ
แลว 

 

                                                 
๘๓ มาตรา ๖๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘ 
๘๔ มาตรา ๖๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๘๕ มาตรา ๖๗ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๗ ตรี๘๖  การจายเงินตามมาตรา ๖๗ (๙) ถาเปนการชําระเงินกูเมื่อถึง
กําหนดชําระ เทศบาลจะตองชําระเงินกูนั้นจากทรัพยสินของเทศบาลไมวาจะตั้งงบประมาณ
รายจายประเภทนี้ไวหรือไม 

 
มาตรา ๖๘๘๗  การจายเงินคาตอบแทนแกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา

เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และการจายเงินคาเบี้ยประชุมใหแกกรรมการที่สภาเทศบาลแตงตั้ง
ข้ึน ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา ๖๙  ใหกระทรวงมหาดไทยตราระเบียบขอบังคับวาดวยการคลังรวม

ตลอดถึงวิธีการงบประมาณ การรักษาทรัพยสิน การจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน การจัดหาพัสดุ
และการจางเหมาขึ้นไว 

 
มาตรา ๗๐  โดยปกติให รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจัดใหมีการ

ตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรือการเงินอื่น ๆ ของเทศบาลปละครั้ง 
 

สวนที่ ๖ 
การควบคุมเทศบาล 
   

 
มาตรา ๗๑  ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัด

นั้นใหปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่โดยถูกตองตามกฎหมาย ในการนี้ใหมีอํานาจหนาที่ช้ีแจง
แนะนําตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จาก
เทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็
ได 

ใหนายอําเภอมีอํานาจหนาที่ชวยผูวาราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลตําบล
ในอําเภอนั้น ใหปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่โดยถูกตองตามกฎหมาย ในการนี้ใหมีอํานาจหนาที่
ช้ีแจงแนะนําตักเตือนเทศบาลตําบล และตรวจสอบกิจการเรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ 
จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือ
สอบสวนก็ได 

 
มาตรา ๗๒๘๘  เมื่อนายอําเภอ ในกรณีแหงเทศบาลตําบลในอําเภอนั้น หรือผูวา

ราชการจังหวัด ในกรณีแหงเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร เห็นวา นายกเทศมนตรี หรือรอง

                                                 
๘๖ มาตรา ๖๗ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๘๗ มาตรา ๖๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๘๘ มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นายกเทศมนตรีผูใดปฏิบัติการของเทศบาลไปในทางที่อาจเปนการเสียหายแกเทศบาลหรือ
เสียหายแกราชการ และนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ไดช้ีแจงแนะนําตักเตือน
แลวไมปฏิบัติตามนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี มีอํานาจที่จะสั่งเพิกถอนหรอืส่ัง
ใหระงับการปฏิบัติของนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีนั้นไวกอนได แลวใหผูวาราชการ
จังหวัดรีบรายงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยทราบภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่มี
คําส่ัง เพ่ือใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยสั่งการตามสมควร 

คํา ส่ังของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตามความในวรรคกอนไม
กระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลภายนอกผูกระทําการโดยสุจริต 

 
มาตรา ๗๓๘๙  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นวา นายกเทศมนตรี รอง

นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝาฝนตอความ
สงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจ
หนาที่ หรือมีความประพฤติในทางจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแกศักดิ์ตําแหนง หรือแกเทศบาล 
หรือแกราชการ ใหเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพรอมดวยหลักฐาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอาจใชดุลพินิจสั่งใหนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลพนจากตําแหนงก็ได คําส่ังของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยใหเปนที่สุด 

 
มาตรา ๗๔๙๐  เพ่ือคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตเทศบาลหรือ

ประโยชนของประเทศเปนสวนรวม  ผูว าราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อยุบสภาเทศบาลก็ได 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอ่ืนตามที่ กําหนดไวในพระราชบัญญัติ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจยุบสภาเทศบาลและใหแสดงเหตุผลไวในคําส่ังดวย 

เมื่อมีการยุบสภาเทศบาลหรือถือวามีการยุบสภาเทศบาลตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นใหมตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ภายในสี่สิบหาวัน 

 
มาตรา ๗๕  ในเมื่อเห็นจําเปนที่จะใหเทศบาลใดอยูในความควบคุมดูแลของ

กระทรวงมหาดไทยโดยตรง ก็ใหทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
เมื่ อไดมีพระราชกฤษฎีกาให เทศบาลใดอยู ในความควบคุมดูแลของ

กระทรวงมหาดไทยตามความในวรรคกอน บรรดาอํานาจและหนาที่ของนายอําเภอหรือผูวา
ราชการจังหวัดอันเกี่ยวกับเทศบาลนั้น ใหเปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
หรือผูที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 

                                                 
๘๙ มาตรา ๗๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๙๐ มาตรา ๗๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
สวนที่ ๗ 

คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล๙๑ 
   

 
มาตรา ๗๕ ทวิ  ใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคณะหนึ่ง ประกอบดวย

ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธาน อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน* อธิบดีกรมโยธาธิ
การและผังเมือง* อธิบดีกรมตํารวจ อธิบดีกรมสามัญศึกษา อธิบดีกรมวิสามัญศึกษา อธิบดี
กรมการแพทย อธิบดีกรมอนามัย ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูอํานวยการสวนการปกครอง
ทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน* เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการอื่นซึ่ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งอีกไมเกินหาคน 

ใหผูอํานวยการสวนการปกครองทองถ่ินกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน*เปน
เลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล 

ใหคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลมีหนาที่ใหคําปรึกษาและเสนอขอแนะนํา
แกรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับกิจการเทศบาลโดยทั่วไป 

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

กระทรวงมหาดไทยแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสี่ป 
กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๗๕ จัตวา  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๗๕ ตรี 

กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตคดีความผิดที่เปน

ลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
เมื่อกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลพนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยอาจแตงตั้งผูอ่ืนแทนได 
กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลผูไดรับแตงตั้งตามความในวรรคกอน อยูใน

ตําแหนงตามวาระเทาผูที่ตนแทน 
 

                                                 
๙๑ สวนที่ ๗ คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล มาตรา ๗๕ ทวิ ถึงมาตรา ๗๕ ฉ เพ่ิมโดย

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๐๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๕ เบญจ  ในการประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล ถา
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลไมอยูในที่ประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการ
ที่ปรึกษาการเทศบาลที่มาประชุมเลือกกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคนหนึ่งเปนประธานในที่
ประชุม 

 
มาตรา ๗๕ ฉ  การประชุมทุกคราวตองมีกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลมา

ประชุมไมต่ํากวาก่ึงจํานวนของกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา

คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๗๖  ใหสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีแหงเทศบาลที่ไดจัด

ตั้งอยูแลวในวันใชพระราชบัญญัตินี้ พนจากตําแหนง และใหดําเนินการเลือกตั้งและแตงตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลใหมภายในกําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันใชพระราชบัญญัตินี้ แตใหคณะ
เทศมนตรีที่พนจากตําแหนงดําเนินกิจการในหนาที่ของคณะเทศมนตรีตอไปจนกวาคณะ
เทศมนตรีที่แตงตั้งข้ึนใหมจะเขารับหนาที่ เวนแตเทศบาลใดรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ไดส่ังแตงตั้งเจาพนักงานเทาจํานวนคณะเทศมนตรีแหงเทศบาลนั้นเขาดําเนินกิจการแทน ก็ให
คณะเทศมนตรีนั้นพนจากหนาที ่

 
การรักษาพระราชบัญญตั ิ

   
 

มาตรา ๗๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงหรือระเบียบขอบังคับ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘๙๒ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งใชบังคับอยูในเวลานี้บางมาตรายังไมเหมาะสม เชน ใหเทศบาลกูเงินไดเฉพาะ
จากกระทรวงทบวงกรมหรือองคการตาง ๆ เทานั้น และบางกรณีก็มิไดกําหนดความรับผิดชอบ
ผูกพันการชําระเงินกูที่กระทรวงการคลังค้ําประกันไวใหแนนอน จึงจําเปนตองปรับปรุงเพ่ือให
เหมาะสมและรัดกุมยิ่งข้ึน 
 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๐๙๓ 
 

มาตรา ๑๐  สมาชิกสภาเทศบาลประเภทที่สองแหงเทศบาลที่ดํารงตําแหนงอยู
แลว ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงอยูในตําแหนงไดตอไปจนถึงคราวออกตามวาระ 
และถาตําแหนงวางลงเพราะเหตุอ่ืนกอนถึงคราวออกตามวาระจะแตงตั้งสมาชิกข้ึนแทนตอไป 
ตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ได 

 
มาตรา ๑๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากสมควรที่จะยกเลิก
สมาชิกสภาเทศบาลประเภทที่สอง เพ่ือใหมีแตสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งราษฎรเปนผูเลือกตั้งแต
ประเภทเดียว กับแกไขเพิ่มเติมไมตองใหมีการแตงตั้งผูมีคุณสมบัติ และวิทยฐานะเปนสมาชิก
สภาเทศบาลในฐานะเปนผูเร่ิมการสําหรับทองถ่ินที่เปนสุขาภิบาลอยูกอนแลวจัดตั้งข้ึนเปน
เทศบาล เพราะทองถ่ินที่เปนสุขาภิบาลอยูกอนแลวนั้นไดมีการปฏิบัติหนาที่ของทองถ่ิน
ตอเนื่องกันมาโดยมีกรรมการเลือกตั้งจากราษฎรเขาสมทบเปนกรรมการสุขาภิบาลอยูแลว จึงไม
จําเปนตองใหมีสมาชิกสภาเทศบาลในฐานะเปนผูเร่ิมการอีก นอกจากนี้การเปลี่ยนชื่อเทศบาลยัง
ไมมีบทบัญญัติระบุไวชัดแจงวาจะกระทําไดโดยวิธีใดเพื่อไมใหมีปญหาจึงสมควรจะไดมี
บทบัญญัติไวเสียใหชัดวา การเปลี่ยนชื่อเทศบาลใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองแกไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ บางมาตรา 
 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕๙๔ 
 

มาตรา ๖  ในกรณีที่เห็นสมควรกระทรวงมหาดไทยอาจแตงตั้งขาราชการไปดํารง 

                                                 
๙๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๒/ตอนที่ ๙๘/หนา ๑๖๒๕/๒๗ ธันวาคม ๒๔๙๘ 
๙๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๔/ตอนที่ ๑๑/หนา ๓๔๕/๒๙ มกราคม ๒๕๐๐ 
๙๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๙/ตอนที่ ๑๘/หนา ๒๐๐/๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๐๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตําแหนงหรือปฏิบัติกิจการของเทศบาลใดเปนการชั่วคราวได โดยไมขาดจาก
ความเปนขาราชการและคงไดรับเงินเดือนทางสังกัดเดิม ถาแตงตั้งขาราชการสังกัดกระทรวงอื่น 
ใหกระทรวงมหาดไทยทําความตกลงกับกระทรวงเจาสังกัดกอนแตงตั้ง 

ใหขาราชการผูไดรับแตงตั้งมีฐานะอยางเดียวกับพนักงานเทศบาลทุกประการ 
 
มาตรา ๗  การจัดทํากิจการตามมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๕๗ แหง

พระราชบัญญัติ เทศบาล  พ .ศ .  ๒๔๙๖  ของเทศบาลใดให เปนไปตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย 

ความในวรรคกอนไมกระทบกระทั่งกิจการใด ๆ ที่เทศบาลจัดทําอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ประกาศของกระทรวงมหาดไทยตามมาตรานี้ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือแกไขขอขัดของทางปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล และเพ่ือกําหนดรายจายของเทศบาลใหสอดคลองกับหลักการ
งบประมาณ 
 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐๙๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ยังมีขอขัดของเกี่ยวกับการมอบหมายอํานาจของคณะ
เทศมนตรีและนายกเทศมนตรีในการปฏิบัติงานประจําทั้งการเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติ
และอัตราคาปรับคดีละเมิดเทศบัญญัติก็ยังไมอยูในระดับที่สมควร จึงเห็นสมควรแกไข
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ดังนี ้

๑. ใหคณะเทศมนตรีมอบอํานาจใหนายกเทศมนตรี เทศมนตรีหรือพนักงาน
เทศบาลหรือนายกเทศมนตรีจะมอบอํานาจใหเทศมนตรีหรือพนักงานเทศบาลทํากิจการใด ๆ ซึ่ง
มีลักษณะเปนงานประจําตามปกติ ซึ่งกฎหมายระบุวาเปนอํานาจหนาที่ของคณะเทศมนตรีหรือ
นายกเทศมนตรีได 

๒. แกไขบทบัญญัติเก่ียวกับอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติของ
นายกเทศมนตรีและเทศมนตรี เพ่ือใหมีอํานาจสั่งเรียกพยานมาเพื่อบันทึกถอยคําประกอบการ
พิจารณาเปรียบเทียบคดีได ถาไมมาใหถือวาเปนการขัดคําส่ังเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

๓. แกไขอัตราคาปรับคดีละเมิดเทศบัญญัติใหสูงข้ึนจากหนึ่งรอยบาท เปนหนึ่ง
พันบาท 

                                                 
๙๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๔/ตอนที่ ๒๖/หนา ๑๔๘/๒๑ มีนาคม ๒๕๑๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑๙๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งใชบังคับอยูในปจจุบันเทศบาลยังไมอาจจัดทํากิจการในหนาที่บางอยาง
นอกเขตเทศบาล หรือลงทุนรวมกับราชการสวนทองถ่ินหรือบุคคลอื่นได ฉะนั้น เพ่ือใหเทศบาล
ดําเนินกิจการดังกลาวใหเปนประโยชนแกประชาชนในทองถ่ินยิ่งข้ึน จึงตองแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายวาดวยเทศบาลบางมาตราเสียใหม 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕๙๗ 
 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗๙๘ 
 

มาตรา ๔  ใหเทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ซึ่งยังไมมีโรงรับจํานําหรือสถาน
สินเชื่อทองถ่ิน จัดตั้งโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถ่ินขึ้นภายในกําหนดสามปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แตถามีเหตุอันสมควรรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอาจอนุญาต
ใหขยายเวลาตอไปไดอีกไมเกินสองป 

 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ไดกําหนดหนาที่ตาง ๆ ใหเทศบาลตองจัดทําภายในเขตเทศบาล แต
กิจการบางอยางที่เปนประโยชนแกประชาชนผูยากจน คือกิจการโรงรับจํานําและกิจการสถาน
สินเชื่อเทศบาลยังมิไดมีหนาที่ที่จําตองจัดทําข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้ และโดยที่พิจารณาเห็นวา
กิจการโรงรับจํานําและกิจการสถานสินเชื่อธนาภิบาลเปนแหลงที่อํานวยชวยเหลือประชาชนผู
ยากจนในกรณีที่มีความจําเปนเกี่ยวกับการเงินเพื่อยังชีพของครอบครัว สมควรกําหนดให
เทศบาลมีหนาที่ตองจัดใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือกิจการสถานสินเชื่อธนาภิบาล
ภายในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนครทุกแหงเพ่ือชวยเหลือประชาชนผูยากจนตอไป จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๙๙๙ 
 

                                                 
๙๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๕/ตอนที่ ๔๖/หนา ๒๖๖/๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๑ 
๙๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๙/ตอนที่ ๑๙๐/ฉบับพิเศษ หนา ๒๐๒/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 
๙๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๑/ตอนที่ ๒๐๒/ฉบับพิเศษ หนา ๗/๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๗ 
๙๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๓/ตอนที่ ๑๕๖/ฉบับพิเศษ หนา ๓๗/๒๔ ธันวาคม ๒๕๑๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ บางมาตรายังไมเหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องที่เก่ียวกับการพิจารณาราง
เทศบัญญัติงบประมาณ ไดกําหนดใหผูวาราชการจังหวัดตองสงรางเทศบัญญัติที่สภาเทศบาลไม
รับหลักการ และผูวาราชการจังหวัดไมเห็นชอบดวยกับสภาเทศบาลที่ไมรับหลักการ เพ่ือให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา ซึ่งทําใหเกิดความลาชาและไมคลองตัวในการ
บริหารงานทองถ่ิน สมควรแกไขใหเหมาะสม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๓๑๐๐ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันนี้ กิจการ
งานของเทศบาลเมืองไดเพ่ิมภาระและความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น เนื่องจากการคมนาคม 
การเศรษฐกิจ การศึกษา การผังเมืองการสาธารณูปโภค และการบริการแกสาธารณะ แตจํานวน
เทศมนตรีของเทศบาล ยังมีจํานวน ๒ คน เทากับเทศบาลตําบลที่กําหนดไวในมาตรา ๔๙ ความ
รับผิดชอบในภาระตาง ๆ ปจจุบันเทากับเทศบาลนครซึ่งมีเทศมนตรีถึง ๔ คน ดวยเหตุดังกลาว
จึงสมควรแกไขเพิ่มจํานวนเทศมนตรีตามสัดสวนของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลและความ
รับผิดชอบในภาระตาง ๆ ที่นับวันยิ่งสลับซับซอนข้ึน 
 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒๑๐๑ 
 

มาตรา ๑๔  บรรดากิจการทั้งหลายที่สมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี ซึ่ง
พนจากตําแหนงตามผลของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดกระทําไปกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หรือจนถึงวันที่มีการยุบสภาเทศบาลใหเปนอันใชบังคับไดและมีผล
ผูกพันเทศบาล 

 
มาตรา ๑๕  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลที่ไดกําหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง 

และวันเลือกตั้งไวแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีผลใชบังคับตอไปตามระยะเวลาที่
ผูวาราชการจังหวัดประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยไดกําหนดหลักการในการจัดระเบียบการปกครองสวนทองถ่ินข้ึนใหมเพ่ือให
เปนไปตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน จึงสมควร

                                                 
๑๐๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๗/ตอนที่ ๑๓๑/ฉบับพิเศษ หนา ๕/๒๓ สิงหาคม ๒๕๒๓ 
๑๐๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๕ ก/หนา ๑/๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ปรับปรุงกฎหมายวาดวยเทศบาลในสวนของวาระการดํารงตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาล ขอหาม
และการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล การพนจากตําแหนงเทศมนตรีและคณะ
เทศมนตรี การยุบสภาเทศบาล รวมทั้งอํานาจหนาที่ของเทศบาลใหสอดคลองกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓๑๐๒ 
 

มาตรา ๒๐  บรรดาสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีซึ่งดํารงตําแหนงอยู
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

 
มาตรา ๒๑  ใหนํามาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่ง

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับกับเทศบาลทุกแหงนับแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ 
เปนตนไปเวนแตกรณีที่บัญญัติไวโดยเฉพาะดังตอไปนี้ 

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

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

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

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีที่เทศบาลใดไดกําหนดวันเลือกตั้งไวแลวกอนวันจัดทํา

ประชามติตามมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหดําเนินการเลือกตั้งในรูปแบบคณะเทศมนตรี
ตอไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
                                                 

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๓  ในระหวางที่ไมมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ินใหนํากฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมาใชบังคับกับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีเทาที่ไม ขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ 

ในการสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรี ใหเทศบาลเรียกเก็บคาสมัครเปน
เงินจํานวนหาพันบาท 

ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ใหถือเขตเทศบาลเปนเขตเลือกตั้ง 
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในคราวเดียวกัน

ใหใชหนวยเลือกตั้งที่เลือกตั้ง เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจคะแนน 
เจาหนาที่คะแนน และบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งรวมกันก็ได 

ใบสมัครและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี ใหเปนไป
ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

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

 
มาตรา ๒๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยกําหนดใหคณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของสภาทองถ่ิน และการเลือกตั้งคณะผูบริหารทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ินที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนน
โดยตรงและลับ สมควรปรับปรุงรูปแบบการบริหารเทศบาลจากที่เปนอยูในปจจุบันที่ให
นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกกันเองของสมาชิกสภาเทศบาล เปนใหนายกเทศมนตรีมาจากการ
เลือกตั้งของราษฎรในเขตเทศบาล เพ่ือใหราษฎรไดมีสวนรวมในการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของราษฎรในทองถ่ินโดยตรง นอกจากนี้ สมควรปรับปรุงการปฏิบัติงานของสภา
เทศบาลใหเหมาะสมและสอดคลองกันดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๐๓ 
 

มาตรา ๖๓  ในพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ ใหแกไขคําวา “กรม
มหาดไทย” เปน “กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน” และคําวา “อธิบดีกรมโยธาเทศบาล” เปน 
“อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” 
                                                 

๑๐๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจ
ใหม ซึ่งไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติ
ดังกลาวไดบัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติ
หนาที่ในสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตาง ๆ ให
สอดคลองกับอํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏใน
พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายให
สอดคลองกับการโอนสวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตอง
ไปคนหาในกฎหมายโอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือ
ผูรับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของ
กฎหมายใหมีการเปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวน
ราชการใหตรงกับการโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตาม
ภารกิจที่มีการตัดโอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิม
ที่มีการยุบเลิกแลวซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึง
จําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖๑๐๔ 
 

มาตรา ๔๖  บรรดาสมาชิกสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี นายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหดํารงตําแหนงตอไป
จนกวาจะครบวาระหรือมีการยุบสภาเทศบาล ในกรณีเชนวานี้ ใหบทบัญญัติในสวนที่ ๒ บทที่ ๑ 
สภาเทศบาลและบทที่ ๒ คณะเทศมนตรี ในสวนที่ ๔ เทศบัญญัติ และในสวนที่ ๖ การควบคุม
เทศบาลแหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ กอนการแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ยังคงใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔๗  ในวาระเริ่มแรกเปนเวลาส่ีปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มิ

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

 
มาตรา ๔๘  บรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับที่กําหนดการ

จายเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของนายกเทศมนตรี เทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี การจายเงินคาปวยการ
แกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และการจายเงินคาเบี้ย
                                                 

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประชุมใหแกกรรมการที่สภาเทศบาลแตงตั้งข้ึน ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ใหใชตอไปจนกวาจะไดมีการออกระเบียบตามมาตรา ๔๘ จตุวีสติ และมาตรา ๖๘ แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔๙  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

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

วศิน/ผูจดัทํา 
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

พระราชบัญญตัิเทศบาล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒๑๐๕ 

 
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

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

                                                 
๑๐๕

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


