


พระราชบัญญัติ 
เทศบาล 

พ.ศ. ๒๔๙๖ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙  

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑  
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พทุธศักราช ๒๕๑๕  

(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๙ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๓  
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓  

พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕

(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖ 

เป็นปีที่ ๘ ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเทศบาลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภา
ผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖” 



มาตรา ๒1[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๖ และบรรดากฎหมาย กฎ 
ข้อบังคับอ่ืน ๆ ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔2[๒]  เมื่อพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะ
ท้องถิ่นใดเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแล้ว ห้ามมิให้ใช้กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ในส่วนที่
บัญญัติถึงการแต่งตั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล และสารวัตรก านันในท้องถิ่นนั้น 
และให้บรรดาบุคคลที่เป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล และสารวัตรก านันพ้นจาก
ต าแหน่งและหน้าที่เฉพาะในเขตท้องถิ่นนั้น 

ในเขตเทศบาลต าบลใด ถ้าหมดความจ าเป็นที่จะต้องมีต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล หรือสารวัตรก านัน ให้รัฐมนตรีประกาศยกเลิกต าแหน่งดังกล่าวในราชกิจจา
นุเบกษา 

มาตรา ๕  ให้เทศบาลที่ได้จัดตั้งขึ้นแล้วในวันใช้พระราชบัญญัตินี้ คงมีฐานะเป็นเทศบาล
ต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ตามที่เป็นอยู่ แล้วแต่กรณี มีอ านาจหน้าที่และอยู่ในบังคับแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖  บรรดาเทศบัญญัติที่ได้ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
เทศบาล พุทธศักราช ๒๔๗๖ พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๑ และพระราชบัญญัติเทศบาล 
พุทธศักราช ๒๔๘๖ หรือโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายอื่น ให้คงใช้บังคับได้ 

ในกรณีที่ผู้กระท าผิดเทศบัญญัติดังกล่าวในวรรคก่อนไม่ช าระค่าปรับ ให้น าบทบัญญัติมาตรา 
๖๐ วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ 

1[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๐/ตอนท่ี ๑๔/หน้า ๒๒๒/๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖
2[๒] มาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖



 

ส่วนท่ี ๑ 
การจัดตั้งเทศบาล 
   

 
มาตรา ๗  เมื่อท้องถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาล ให้จัดตั้งท้องถิ่นนั้น ๆ เป็น

เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้เทศบาลเป็นทบวงการเมือง มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
 
มาตรา ๘3[๓]  เมื่อมีการจัดตั้งเทศบาลตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้จัดตั้งเป็นเทศบาล 

ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ก่อน
วันที่จัดตั้งเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ปลัดเทศบาล และให้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเท่าที่จ าเป็นได้เป็นการ
ชั่วคราว จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

 
มาตรา ๙4[๔]  เทศบาลต าบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็น

เทศบาลต าบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตเทศบาลไว้ด้วย 
 
มาตรา ๑๐5[๕]  เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่น

ชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตาม
พระราชบัญญัตินี้  และซึ่ งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็น เทศบาลเมือง ประก าศ
กระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย 

 

                                                 
3[๓] มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
4[๔] มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
5[๕] มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



มาตรา ๑๑6[๖]  เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมี
รายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทย
ยกฐานะเป็นเทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย 

 
มาตรา ๑๒7[๗]  ภายใต้บังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ การเปลี่ยนชื่อเทศบาล

หรือการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ให้กระท าโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย

ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล และสารวัตรก านัน ในท้องถิ่นที่ได้เปลี่ยนแปลงเขตเป็นเทศบาลตามความใน
วรรคหนึ่งสิ้นสุดอ านาจหน้าที่เฉพาะในเขตที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลใช้บังคับเป็นต้นไป 

 
มาตรา ๑๓8[๘]  ภายใต้บังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ ท้องถิ่นซึ่งได้

ยกฐานะเป็นเทศบาลแล้วอาจถูกเปลี่ยนแปลงฐานะหรือยุบเลิกได้โดยท าเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ท้องถิ่นที่ได้เปลี่ยนแปลงฐานะตามความในวรรคหนึ่ง ให้พ้นจากสภาพแห่งเทศบาลเดิมนับ

แต่วันที่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นต้นไป บรรดาทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และสิทธิเรียกร้องของเทศบาลเดิมให้โอน
ไปเป็นของเทศบาลใหม่ในขณะเดียวกันนั้น และบรรดาเทศบัญญัติที่ได้ใช้บังคับอยู่ก่อนแล้วคงให้ใช้บังคับ
ต่อไป 

ในการยุบเลิกเทศบาล ให้ระบุถึงวิธีการจัดทรัพย์สินไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นด้วย 
 

ส่วนท่ี ๒ 
องค์การเทศบาล 
   

 
มาตรา ๑๔9[๙]  องค์การเทศบาลประกอบด้วยสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี 
 

                                                 
6[๖] มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
7[๗] มาตรา ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
8[๘] มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
9[๙] มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



บทท่ี ๑ 
สภาเทศบาล 

   
 

มาตรา ๑๕10[๑๐]  สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามจ านวน 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สภาเทศบาลต าบล ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสิบสองคน 
(๒) สภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสิบแปดคน 
(๓) สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนยี่สิบสี่คน 
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้น
จากต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือที่ปรึกษา
หรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่
กระท ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังมิได้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ 

 
มาตรา ๑๖11[๑๑]  สมาชิกสภาเทศบาลให้อยู่ในต าแหน่งได้คราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง ถ้า

ต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือมีการยุบสภา ให้เลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

สมาชิกสภาเทศบาลผู้เข้ามาแทนให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระของผู้ซึ่งตนแทน 
 
มาตรา ๑๗  ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาล

ว่า จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ
ประโยชน์ของท้องถิ่น 

 

                                                 
10[๑๐] มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
11[๑๑] มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



มาตรา ๑๘  สมาชิกสภาเทศบาลย่อมเป็นผู้แทนของปวงชนในเขตเทศบาลนั้น และต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายใด ๆ 

 
มาตรา ๑๘ ทวิ12[๑๒]  สมาชิกสภาเทศบาลต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระท าให้แก่เทศบาลนั้น หรือที่เทศบาลนั้นจะ
กระท า 

 
มาตรา ๑๙13[๑๓]  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงเมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ หรือมีการยุบสภาเทศบาล 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง 
(๕) ขาดประชุมสภาเทศบาลสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(๖) กระท าการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ ทวิ 
(๗) สภาเทศบาลมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่ง

ความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่เทศบาลหรือกระท าการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภา
เทศบาล โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่
มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน
สมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  ทั้งนี้ ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติ 

(๘) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทีม่าลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วย
การลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๔) (๕) หรือ 
(๖) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงตาม (๘) พร้อมกันทั้งหมดให้ถือว่า
เป็นการยุบสภาเทศบาล 

 

                                                 
12[๑๒] มาตรา ๑๘ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
13[๑๓] มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



มาตรา ๒๐  สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลด ารงต าแหน่งจนครบอายุของสภา
เทศบาล14[๑๔] 

 
มาตรา ๒๐ ทวิ15[๑๕]  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง ประธานสภา

เทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๒) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล 
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๗๓ 
(๔) สภาเทศบาลมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่ง

ความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่งหรือสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติการหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจ านวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา 
และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  ทั้งนี้ 
ให้พ้นจากต าแหน่งนับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติ 

ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลตาม (๓) หรือ (๔) 
จะด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลอีกไม่ได้ตลอดอายุของสภาเทศบาลนั้น 

ให้ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลที่ได้รับเลือกใหม่อยู่ในต าแหน่งตาม
วาระของผู้ซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๒๐ ตรี16[๑๖]  ในกรณีที่ต าแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาล

ว่างลงเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา ๒๐ ทวิ ให้สภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนต าแหน่งที่
ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 

 

                                                 
14[๑๔] มาตรา ๒๐ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
15[๑๕] มาตรา ๒๐ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
16[๑๖] มาตรา ๒๐ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



มาตรา ๒๑  ประธานสภาเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินกิจการของสภาเทศบาลให้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล 

รองประธานสภาเทศบาล มีหน้าที่กระท ากิจการแทนประธานสภาเทศบาลในเมื่อ
ประธานสภาเทศบาลไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 
มาตรา ๒๒  ในเมื่อประธานและรองประธานสภาเทศบาลไม่อยู่ในที่ประชุม ให้สมาชิกสภา

เทศบาลเลือกตั้งกันเองเป็นประธานเฉพาะในคราวประชุมนั้น 
 
มาตรา ๒๓  ให้กระทรวงมหาดไทยวางระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลไว้ 
 
มาตรา ๒๔17[๑๗]  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวัน

เริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด 
ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องก าหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจ านวนแล้ ว และให้ที่ประชุม
เลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล 

กรณีท่ีสภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามก าหนดเวลาในวรรคสอง หรือมี
การประชุมสภาเทศบาลแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาเทศบาลได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยให้มีค าสั่งยุบสภาเทศบาล 

สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก
จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

 
มาตรา ๒๕  โดยปกติให้ประธานสภาเทศบาลเป็นผู้เรียกประชุมสภาเทศบาลตามสมัย

ประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม 
ในกรณีที่ยังไม่มีประธานสภาเทศบาล หรือประธานสภาเทศบาลไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม 
 
มาตรา ๒๖  นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แห่ง

เทศบาล ประธานสภาเทศบาลก็ดี หรือนายกเทศมนตรีก็ดี หรือสมาชิกสภาเทศบาลมีจ านวนไม่ต่ ากว่ากึ่งหนึ่ง

                                                 
17[๑๗] มาตรา ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



ของจ านวนสมาชิกที่อยู่ในต าแหน่งก็ดี อาจท าค าร้องยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้เปิดประชุมวิสามัญให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิจารณา ถ้าเห็นสมควรก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกประชุมวิสามัญได้ 

สมัยประชุมวิสามัญให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

 
มาตรา ๒๗18[๑๘]  การประชุมสภาเทศบาล ต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 
มาตรา ๒๘  การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษานั้น ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ เว้นแต่จะมี

บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนในพระราชบัญญัตินี้ 
สมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีจ านวนลงเสียงลงคะแนน

เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๒๙  ห้ามมิให้สภาเทศบาลประชุมปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือ

เรื่องท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย หรือเรื่องการเมืองแห่งรัฐ 
 
มาตรา ๓๐  การประชุมของสภาเทศบาลย่อมเป็นการเปิดเผยตามลักษณะที่จะได้ก าหนดไว้

ในระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล 
เมื่อนายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน

สมาชิกที่มาประชุมร้องขอให้ท าการประชุมลับ ก็ให้ประธานสภาเทศบาลด าเนินการประชุมลับได้ โดยไม่ต้อง
ขอมติที่ประชุม19[๑๙] 

 
มาตรา ๓๑20[๒๐]  ในที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิตั้งกระทู้ถาม

นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีในข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับการงานในหน้าที่ได้ แต่นายกเทศมนตรี
หรือรองนายกเทศมนตรีมีสิทธิที่จะไม่ตอบ เมื่อเห็นว่าข้อความนั้น ๆ ยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญของเทศบาล 

                                                 
18[๑๘] มาตรา ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
19[๑๙] มาตรา ๓๐ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
20[๒๐] มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



 
มาตรา ๓๒21[๒๑]  สภาเทศบาลมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็นคณะกรรมการ

สามัญของสภาเทศบาล และมีอ านาจเลือกบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของ
สภาเทศบาล เพ่ือกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภา
เทศบาล แล้วรายงานต่อสภาเทศบาล 

ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหนึ่ง นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผู้เป็น
หรือมิได้เป็นสมาชิก เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด 

คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา
หรือปฏิบัติการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได้ 

 
มาตรา ๓๒ ทวิ22[๒๒]  ในกรณีกิจการอ่ืนใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของเทศบาลหรือ

ประชาชนในท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่หรือ
นายกเทศมนตรีอาจเสนอต่อประธานสภาเทศบาลเพ่ือให้มีการออกเสียงประชามติในท้องถิ่นได้ และประกาศ
ให้ประชาชนทราบ 

การออกเสียงประชามติต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการขอปรึกษาความเห็นของประชาชนว่า
จะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกิจการส าคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคหนึ่ง ซึ่งมิใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อ
กฎหมาย การออกเสียงประชามติที่เกี่ยวกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะบุคคลใดคณะบุคคลหนึ่ง
โดยเฉพาะจะกระท ามิได้ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลย่อมมีสิทธิออกเสียงประชามติ 
การออกเสียงประชามติตามมาตรานี้ให้มีผลเป็นเพียงการให้ค าปรึกษาแก่สภาเทศบาลหรือ

นายกเทศมนตรีในเรื่องนั้น 
หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การออกเสียงประชามติ 
 
มาตรา ๓๓  การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต่ ากว่า

กึ่งจ านวนของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

                                                 
21[๒๑] มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
22[๒๒] มาตรา ๓๒ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการให้ใช้ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๓๔23[๒๓]  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๕24[๒๔]  (ยกเลิก) 
 

บทท่ี ๒ 
คณะเทศมนตรี25[๒๕] 

   
 

มาตรา ๓๖26[๒๖]  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๗27[๒๗]  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๘28[๒๘]  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๙29[๒๙]  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๐30[๓๐]  (ยกเลิก) 
 

                                                 
23[๒๓] มาตรา ๓๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
24[๒๔] มาตรา ๓๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
25[๒๕] บทที่ ๒ คณะเทศมนตรี มาตรา ๓๖ ถึง มาตรา ๔๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
26[๒๖] มาตรา ๓๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
27[๒๗] มาตรา ๓๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
28[๒๘] มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
29[๒๙] มาตรา ๓๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
30[๓๐] มาตรา ๔๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



มาตรา ๔๑31[๓๑]  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๒32[๓๒]  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๓33[๓๓]  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๔34[๓๔]  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๕35[๓๕]  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๖36[๓๖]  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๗37[๓๗]  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๘38[๓๘]  (ยกเลิก) 
 

บทท่ี ๒ ทวิ 
นายกเทศมนตรี39[๓๙] 

   
 

                                                 
31[๓๑] มาตรา ๔๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
32[๓๒] มาตรา ๔๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
33[๓๓] มาตรา ๔๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
34[๓๔] มาตรา ๔๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
35[๓๕] มาตรา ๔๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
36[๓๖] มาตรา ๔๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
37[๓๗] มาตรา ๔๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
38[๓๘] มาตรา ๔๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
39[๓๙] บทที่ ๒ ทวิ นายกเทศมนตรี มาตรา ๔๘ ทวิ ถึง มาตรา ๔๘ ปัญจวีสติ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติ

เทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



มาตรา ๔๘ ทวิ40[๔๐]  ให้เทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

 
มาตรา ๔๘ ตรี41[๔๑]  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๘ จัตวา42[๔๒]  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๘ เบญจ43[๔๓]  บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ ด้วย 

(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
(๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 
(๓) ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมในสัญญาที่กระท ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

(๔) เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งถูกให้พ้นจากต าแหน่งเนื่องจาก
กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

 
มาตรา ๔๘ ฉ44[๔๔]  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๘ สัตต45[๔๕]  ให้นายกเทศมนตรีด ารงต าแหน่งนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง และมีระยะการ

ด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
 

                                                 
40[๔๐] มาตรา ๔๘ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
41[๔๑] มาตรา ๔๘ ตรี ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
42[๔๒] มาตรา ๔๘ จัตวา ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
43[๔๓] มาตรา ๔๘ เบญจ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
44[๔๔] มาตรา ๔๘ ฉ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
45[๔๕] มาตรา ๔๘ สัตต แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



มาตรา ๔๘ อัฏฐ46[๔๖]  นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภา
เทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได้ตามเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เทศบาลต าบล ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสองคน 
(๒) เทศบาลเมือง ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสามคน 
(๓) เทศบาลนคร ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสี่คน 
นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่

สมาชิกสภาเทศบาลได้ โดยในกรณีเทศบาลต าบลให้แต่งตั้งได้จ านวนรวมกันไม่เกินสองคน ในกรณีเทศบาล
เมืองให้แต่งตั้งได้จ านวนรวมกันไม่เกินสามคน และในกรณีเทศบาลนครให้แต่งตั้งได้จ านวนรวมกันไม่เกินห้า
คน 

 
มาตรา ๔๘ นว47[๔๗]  รองนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

มาตรา ๔๘ เบญจ 
 
มาตรา ๔๘ ทศ48[๔๘]  ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียก

ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลหรือสภา
เทศบาลถูกยุบตามมาตรา ๒๔ หากมีกรณีที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อ
ประโยชน์ส าคัญของราชการหรือราษฎร นายกเทศมนตรีจะด าเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จ าเป็นก็ได้ เมื่อได้มี
การเลือกประธานสภาเทศบาลแล้วให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรี
แถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาเทศบาล 

การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระท าโดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรี
ต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วย 

หากนายกเทศมนตรีไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้ง
ให้นายกเทศมนตรีจัดท านโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้น า

                                                 
46[๔๖] มาตรา ๔๘ อัฎฐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
47[๔๗] มาตรา ๔๘ นว แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
48[๔๘] มาตรา ๔๘ ทศ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



วิธีการแจ้งค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดย
อนุโลม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่านายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้ว 

ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลเป็นประจ าทุกปี 

ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้ โดย
เปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย 

 
มาตรา ๔๘ เอกาทศ49[๔๙]  นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี หรือผู้ซึ่งนายกเทศมนตรี

มอบหมาย มีสิทธิเข้าประชุมสภาเทศบาลและมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มาตรา ๔๘ ทวาทศ50[๕๐]  สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่

มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงข้อเท็จจริง
หรือแสดงความเห็นในปัญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ 

ญัตติตามวรรคหนึ่งให้ยื่นต่อประธานสภาเทศบาล และให้ประธานสภาเทศบาลก าหนดวัน
ส าหรับการอภิปรายทั่วไป ซึ่งต้องไม่เร็วกว่าห้าวันและไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับญัตติ แล้วแจ้งให้
นายกเทศมนตรีทราบ 

 
มาตรา ๔๘ เตรส51[๕๑]  นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑)52[๕๒] ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ

เทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย 
(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของเทศบาล 
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ

นายกเทศมนตรี 
(๔) วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

                                                 
49[๔๙] มาตรา ๔๘ เอกาทศ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
50[๕๐] มาตรา ๔๘ ทวาทศ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
51[๕๑] มาตรา ๔๘ เตรส เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
52[๕๒] มาตรา ๔๘ เตรส (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



(๕) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
มาตรา ๔๘ จตุทศ53[๕๓]  นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

และเลขานุการนายกเทศมนตรี ต้องไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

เว้นแต่ต าแหน่งที่ด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ 
(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลนั้นเป็นคู่สัญญา 

หรือในกิจการที่กระท าให้แก่เทศบาลนั้น หรือที่เทศบาลนั้นจะกระท า54[๕๔] 
บทบัญญัติตามมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งได้รับเบี้ยหวัด

บ าเหน็จบ านาญหรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่
บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอ่ืนใดเนื่ องจากการด ารงต าแหน่ง
กรรมาธิการของรัฐสภาหรือวุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาเทศบาลหรือสภาท้องถิ่นอ่ืน หรือกรรมการ
ที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยต าแหน่ง 

 
มาตรา ๔๘ ปัญจทศ55[๕๕]  นายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ เบญจ 
(๕) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๔๘ จตุทศ 
(๖) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๖๒ ตรี วรรคห้า 

หรือมาตรา ๗๓ 
(๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

                                                 
53[๕๓] มาตรา ๔๘ จตุทศ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
54[๕๔] มาตรา ๔๘ จตุทศ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
55[๕๕] มาตรา ๔๘ ปัญจทศ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



(๘) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่านายกเทศมนตรีไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเท่าที่จ า
เป็นได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกเทศมนตรีสิ้นสุดลงตาม (๔) หรือ (๕) ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 

 
มาตรา ๔๘ โสฬส56[๕๖]  รองนายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) นายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่ง 
(๒) นายกเทศมนตรีมีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกเทศมนตรี 
(๕)57[๕๗] ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ นว 
(๖) กระท าการฝ่าฝืนตามมาตรา ๔๘ จตุทศ 
(๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(๘) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสอบสวนและสั่งให้ออกจากต าแหน่งตาม

มาตรา ๗๓ 
ให้น าความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใช้บังคับกับการพ้นจากต าแหน่งของที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีด้วยโดยอนุโลม58[๕๘] 
ให้น าความในวรรคสามของมาตรา ๔๘ ปัญจทศ มาใช้บังคับกับกรณีของรองนายกเทศมนตรี 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีด้วยโดยอนุโลม59[๕๙] 
 
มาตรา ๔๘ สัตตรส60[๖๐]  ให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ

เทศบาลและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล 
                                                 

56[๕๖] มาตรา ๔๘ โสฬส เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
57[๕๗] มาตรา ๔๘ โสฬส (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
58[๕๘] มาตรา ๔๘ โสฬส วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
59[๕๙] มาตรา ๔๘ โสฬส วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
60[๖๐] มาตรา ๔๘ สัตตรส เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



 
มาตรา ๔๘ อัฏฐารส61[๖๑]  เทศบาลแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักปลัดเทศบาล 
(๒) ส่วนราชการอ่ืนตามที่นายกเทศมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของ

กระทรวงมหาดไทย 
การก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักปลัดเทศบาลและส่วนราชการอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป

ตามท่ีนายกเทศมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 
 
มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ62[๖๒]  ให้มีปลัดเทศบาลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล

และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาลให้เป็นไป
ตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย 

การบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 
มาตรา ๔๘ วีสติ63[ ๖ ๓ ]   อ านาจหน้าที่ ในการสั่ งหรือการปฏิบัติ ราชการของรอง

นายกเทศมนตรี ให้เป็นไปตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย 
ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกเทศมนตรี ตามล าดับที่

นายกเทศมนตรีจัดไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกเทศมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้
ปลัดเทศบาลเป็นผู้รักษาราชการแทน 

อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกเทศมนตรีจะพึง
ปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือค าสั่งใด หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือค าสั่งนั้น หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไม่ได้ก าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน นายกเทศมนตรีอาจมอบอ านาจ
โดยท าเป็นหนังสือให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีก็ได้ แต่ถ้ามอบให้
ปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ให้ท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ 

การปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตามวรรคสาม ต้องกระท าภายใต้การก ากับดูแลและ
กรอบนโยบายที่นายกเทศมนตรีก าหนดไว้ 

                                                 
61[๖๑] มาตรา ๔๘ อัฏฐารส เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
62[๖๒] มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
63[๖๓] มาตรา ๔๘ วีสติ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



 
มาตรา ๔๘ เอกวีสติ64[๖๔]  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และ

พนักงานเทศบาลเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๔๘ ทวาวีสติ65[๖๕]  ถ้าในเขตเทศบาลใด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นเป็น

การสมควรให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการใน
เขตเทศบาลนั้นมีอ านาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติได้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

ในการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่ง ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อได้เปรียบเทียบคดีใดแล้ว ให้รีบส่งบันทึกการเปรียบเทียบพร้อมด้วย
ส านวนไปยังพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบแห่งเขตท้องที่ซึ่งเทศบาลนั้นตั้งอยู่เพ่ือด าเนินการต่อไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยไม่ชักช้า 

 
มาตรา ๔๘ เตวี สติ 66[ ๖ ๖ ]   เมื่ อ พ้นก าหนดเวลาหนึ่ งปี นับแต่ วันที่ ไ ด้ มีประกาศ

กระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถิ่นใดเป็นเทศบาลแล้ว ให้นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าที่อย่างเดียวกับอ านาจ
หน้าที่ของก านันและผู้ใหญ่บ้าน บรรดาที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ หรือกฎหมายอ่ืน  
ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่เทศบาลต าบลใดมีทั้งนายกเทศมนตรี และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
แพทย์ประจ าต าบล และสารวัตรก านัน ให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครอง
ท้องที่หรือกฎหมายอื่นในเขตเทศบาลต าบลตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๘ จตุวีสติ67[๖๗]  เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รอง

นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ให้เป็นไปตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 

                                                 
64[๖๔] มาตรา ๔๘ เอกวีสติ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
65[๖๕] มาตรา ๔๘ ทวาวีสติ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
66[๖๖] มาตรา ๔๘ เตวีสติ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
67[๖๗] มาตรา ๔๘ จตุวีสติ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



มาตรา ๔๘ ปัญจวีสติ68[๖๘]  ในกรณีที่บทบัญญัติมาตราใดในพระราชบัญญัตินี้กล่าวถึงคณะ
เทศมนตรี ให้หมายถึงนายกเทศมนตรี บทบัญญัติมาตราใดกล่าวถึงเทศมนตรี ให้หมายถึงรองนายกเทศมนตรี 
เว้นแต่บทบัญญัติมาตราใดมีข้อความเป็นอย่างเดียวกันหรือขัดแย้งกันกับบทบัญญัติในบทนี้ ให้ใช้บทบัญญัติใน
บทนี้แทน 

บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ประกาศ หรือ
ค าสั่งใดที่อ้างถึงคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ประกาศ หรือค าสั่งนั้น อ้างถึงนายกเทศมนตรีตามบทนี้  ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
บทบัญญัติแห่งบทนี ้

 

ส่วนท่ี ๓ 
หน้าท่ีของเทศบาล 

   

บทท่ี ๑ 
เทศบาลต าบล 
   

 
มาตรา ๔๙69[๖๙]  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕๐70[๗๐]  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
(๒) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล 
(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

                                                 
68[๖๘] มาตรา ๔๘ ปัญจวีสติ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
69[๖๙] มาตรา ๔๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
70[๗๐] มาตรา ๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 



(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
(๗)71[๗๑] ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(๘)72[๗๒] บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๙)73[๗๓] หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดย

ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด74[๗๔] 

 
มาตรา ๕๑75[๗๕]  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการใด ๆ ในเขต

เทศบาล ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
(๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
(๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(๖) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
(๗) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(๘) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(๙) เทศพาณิชย์ 
 

 
 

                                                 
71[๗๑] มาตรา ๕๐ (๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
72[๗๒] มาตรา ๕๐ (๘) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
73[๗๓] มาตรา ๕๐ (๙) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
74[๗๔] มาตรา ๕๐ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
75[๗๕] มาตรา ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 



บทท่ี ๒ 
เทศบาลเมือง 

   
 

มาตรา ๕๒76[๗๖]  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕๓77[๗๗]  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๐ 
(๒) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
(๓) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 
(๕) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(๖) ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ 
(๗) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(๘) ให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 
 
มาตรา ๕๔78[๗๘]  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดท ากิจการใด ๆ ในเขต

เทศบาล ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
(๒) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
(๓) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(๔) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
(๕) ให้มีและบ ารุงโรงพยาบาล 
(๖) ให้มีการสาธารณูปการ 
(๗) จัดท ากิจการซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 

                                                 
76[๗๖] มาตรา ๕๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
77[๗๗] มาตรา ๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
78[๗๘] มาตรา ๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 



(๘) จัดตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
(๙) ให้มีและบ ารุงสถานที่ส าหรับการกีฬาและพลศึกษา 
(๑๐) ให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(๑๑) ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น 
(๑๒) เทศพาณิชย์ 
 

บทท่ี ๓ 
เทศบาลนคร 

   
 

มาตรา ๕๕79[๗๙]  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕๖  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) กิจการตามทีร่ะบุไว้ในมาตรา ๕๓ 
(๒) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
(๓) กิจการอย่างอ่ืนซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
(๔)80[๘๐] การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจ าหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถาน

บริการอ่ืน 
(๕)81[๘๑] จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 
(๖)82[๘๒] จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
(๗)83[๘๓] การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 
(๘)84[๘๔] การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว 

                                                 
79[๗๙] มาตรา ๕๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
80[๘๐] มาตรา ๕๖ (๔) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
81[๘๑] มาตรา ๕๖ (๕) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
82[๘๒] มาตรา ๕๖ (๖) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
83[๘๓] มาตรา ๕๖ (๗) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
84[๘๔] มาตรา ๕๖ (๘) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



 
มาตรา ๕๗  เทศบาลนครอาจจัดท ากิจการอ่ืน ๆ ตามมาตรา ๕๔ ได ้
 

บทท่ี ๓ ทวิ 
การท าการนอกเขตเทศบาล 

และการท าการร่วมกับบุคคลอื่น85[๘๕] 
   

 
มาตรา ๕๗ ทวิ86[๘๖]  เทศบาลอาจท ากิจการนอกเขต เมื่อ 
(๑) การนั้นจ าเป็นต้องท าและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ด าเนินตามอ านาจหน้าที่อยู่

ภายในเขตของตน 
(๒) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือสภา

ต าบลแห่งท้องถิน่ที่เกี่ยวข้อง และ 
(๓) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
มาตรา ๕๗ ตรี87[๘๗]  เทศบาลอาจท าการร่วมกับบุคคลอ่ืนโดยก่อตั้งบริษัทจ ากัด หรือถือหุ้น

ในบริษัทจ ากัด เมื่อ 
(๑) บริษัทจ ากัดนั้นมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพ่ือกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค 
(๒) เทศบาลต้องถือหุ้นเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนที่บริษัทนั้นจดทะเบียนไว้ ใน

กรณีที่มีหลายเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบลหรือสุขาภิบาล ถือหุ้นอยู่ใน
บริษัทเดียวกันให้นับหุ้นที่ถือนั้นรวมกัน และ 

(๓) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
การเปลี่ยนแปลงจ านวนหุ้นที่ เทศบาลถืออยู่ ในบริษัทจ ากัดต้องได้รับอนุมัติจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

                                                 
85[๘๕] บทที่ ๓ ทวิ การท าการนอกเขตเทศบาลและการท าการร่วมกับบุคคลอื่น มาตรา ๕๗ ทวิ ถึง มาตรา 

๕๗ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
86[๘๖] มาตรา ๕๗ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
87[๘๗] มาตรา ๕๗ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 



ความใน (๑) และ (๒) ของวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับในกรณีที่บริษัทจ ากัดที่เทศบาลร่วมก่อตั้ง
หรือถือหุ้นนั้น ไม่มีเอกชนถือหุ้นอยู่ด้วย 

 

บทท่ี ๔ 
สหการ 

   
 

มาตรา ๕๘  ถ้ามีกิจการใดอันอยู่ภายในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปที่จะ
ร่วมกันท าเพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ก็ให้จัดตั้งเป็นองค์การขึ้นเรียกว่าสหการ มีสภาพเป็นทบวงการเมือง 
และมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยผู้แทนของเทศบาลที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วย 

การจัดตั้งสหการจะท าได้ก็แต่โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะได้ก าหนดชื่อ อ านาจหน้าที่ 
และระเบียบการด าเนินงานไว้ 

การยุบเลิกสหการให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาโดยก าหนดวิธีการจัดทรัพย์สินไว้ด้วย 
 
มาตรา ๕๙  สหการอาจได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และอาจกู้เงินได้ภายใต้บังคับมาตรา 

๖๖ (๕) หรือ (๖) 
 

ส่วนท่ี ๔ 
เทศบัญญัติ 

   
 

มาตรา ๖๐88[๘๘]  เทศบาลมีอ านาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมายในกรณี 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอ านาจตราเทศบัญญัติ 
ในเทศบัญญัตินั้น จะก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้ก าหนดเกิน

กว่าหนึ่งพันบาท 
 

                                                 
88[๘๘] มาตรา ๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ 



มาตรา ๖๑89[๘๙]  เทศพาณิชย์ของเทศบาล ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ กิจการใดที่เทศบาลมี
รายได้หรือผลพลอยได้อันเกิดจากการกระท าตามอ านาจหน้าที่ จะไม่ตราเป็นเทศบัญญัติก็ได้ 

 
มาตรา ๖๑ ทวิ90[๙๐]  ร่างเทศบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดย 
(๑) นายกเทศมนตรี 
(๒) สมาชิกสภาเทศบาล หรือ 
(๓) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ

ท้องถิ่น 
ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอร่างเทศบัญญัติต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลลงนาม

รับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอได้ต่อเมื่อมีค ารับรองของ

นายกเทศมนตรี 
 
มาตรา ๖๑ ตรี91[๙๑]  ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน หมายความถึงร่างเทศพาณิชย์ หรือร่าง

เทศบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบ การบังคับอันเกี่ยวกับ

ภาษีอากร 
(๒) การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน หรือการโอนงบประมาณของเทศบาล 
(๓) การกู้เงิน การค้ าประกัน หรือการใช้เงินกู้ 
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การ

จ้าง และการพัสดุ 
ในกรณีเป็นที่สงสัยว่าร่างเทศบัญญัติใดเป็นร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงินที่จะต้องมีค า

รับรองของนายกเทศมนตรี ให้ประธานสภาเทศบาลเป็นผู้วินิจฉัย 
 

                                                 
89[๘๙] มาตรา ๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
90[๙๐] มาตรา ๖๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
91[๙๑] มาตรา ๖๑ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



มาตรา ๖๒92[๙๒]  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศ
บัญญัติใด ในกรณีเทศบาลต าบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอ าเภอเพ่ือส่งไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณา 

ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จและส่งคืนประธานสภา
เทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัตินั้น ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว 

ในกรณีที่ผู้ ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่ ง ให้ส่ง
นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป แต่ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วย ให้ส่งร่างเทศ
บัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลคืนไปยังสภาเทศบาล และให้สภาเทศบาลพิจารณาใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนมา ถ้าสภาเทศบาลมีมติยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัตินั้นให้นายกเทศมนตรี
ลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป แต่ถ้าสภาเทศบาลไม่ยืนยันภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วย
คะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างเทศบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป93[๙๓] 

 
มาตรา ๖๒ ทวิ94[๙๔]  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๖๒ ตรี95[๙๕]  ในกรณีที่สภาเทศบาลไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งคณะกรรมการคณะ
หนึ่งประกอบด้วยกรรมการจ านวนสิบห้าคน เพ่ือพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้ง โดยแก้ไข ปรับปรุง หรือ
ยืนยันสาระส าคัญในร่างเทศบัญญัตินั้น  ทั้งนี้ ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชนเป็นส าคัญ 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งสภาเทศบาลเสนอ
จ านวนเจ็ดคน และบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งนายกเทศมนตรีเสนอจ านวนเจ็ดคน โดย
ให้แต่งตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติไม่รับหลักการ และให้กรรมการทั้งสิบสี่คนร่วมกันปรึกษา
                                                 

92[๙๒] มาตรา ๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
93[๙๓] มาตรา ๖๒ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
94[๙๔] มาตรา ๖๒ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
95[๙๕] มาตรา ๖๒ ตรี แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



และเสนอบุคคล ซึ่งมิได้เป็นนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่ง ท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการดังกล่าวภายในเจ็ด
วันนับแต่วันที่กรรมการครบจ านวนสิบสี่คน 

ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะท าหน้าที่เป็นกรรมการหรือประธานกรรมการได้ภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ปฏิบัติ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดตั้งบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลท าหน้าที่กรรมการหรือประธานกรรมการดังกล่าวให้ครบ
ตามจ านวน 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาร่างเทศบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่
วันที่ได้แต่งตั้งประธานกรรมการในคราวแรก แล้วรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่คณะกรรมการไม่
สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแล้ว
วินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว แล้วรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งร่างเทศบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธาน
กรรมการในวรรคสี่ให้นายกเทศมนตรีโดยเร็ว แล้วให้นายกเทศมนตรีเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวต่อสภา
เทศบาลตามมาตรา ๖๑ ทวิ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด หาก
นายกเทศมนตรีไม่เสนอร่างเทศบัญญัตินั้นต่อสภาเทศบาลภายในเวลาที่ก าหนด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงาน
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่ง 

 
มาตรา ๖๒ จัตวา96[๙๖]  ให้สภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตาม

มาตรา ๖๒ ตรี วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติจากนายกเทศมนตรี 
หากสภาเทศบาลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดหรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัตินั้น ให้ร่างเทศ
บัญญัตินั้นตกไป และให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีที่แล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่า
นี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีค าสั่งยุบสภาเทศบาล 

ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของสภาเทศบาล การเสนอ การแปรญัตติ 
หรือการกระท าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกมีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณ
รายจ่าย จะกระท ามิได้ 

 

                                                 
96[๙๖] มาตรา ๖๒ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



มาตรา ๖๓  นอกจากที่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน เทศบัญญัตินั้นให้ใช้บังคับได้ 
เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน ถ้ามีความระบุไว้ในเทศ
บัญญัตินั้นว่าให้ใช้บังคับทันที ก็ให้ใช้บังคับในวันที่ได้ประกาศนั้น 

 
มาตรา ๖๔  ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาเทศบาลให้ทันท่วงทีมิได้ คณะเทศมนตรี

อาจออกเทศบัญญัติชั่วคราวได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด และเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่
ส านักงานเทศบาลแล้วก็ให้ใช้บังคับได้ 

ในการประชุมสภาเทศบาลคราวต่อไป ให้น าเทศบัญญัติชั่วคราวนั้นเสนอต่อสภาเทศบาลเพ่ือ
อนุมัติ ถ้าสภาเทศบาลอนุมัติแล้ว เทศบัญญัติชั่วคราวนั้นก็เป็นเทศบัญญัติต่อไป ถ้าสภาเทศบาลไม่อนุมัติ เทศ
บัญญัติชั่วคราวนั้นก็เป็นอันตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบถึงกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้เทศบัญญัติชั่วคราวนั้น 

ค าอนุมัติและไม่อนุมัติของสภาเทศบาลที่กล่าวนี้ ให้ท าเป็นเทศบัญญัติ 
 

ส่วนท่ี ๕ 
การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล 

   
 

มาตรา ๖๕  งบประมาณประจ าปีของเทศบาลต้องตราขึ้นเป็นเทศบัญญัติ ถ้าเทศบัญญัติ
งบประมาณออกไม่ทันปีใหม่ ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลาง 

ถ้าในปีใดจ านวนเงินซึ่งได้อนุญาตไว้ตามงบประมาณปรากฏว่าไม่พอส าหรับการใช้จ่าย
ประจ าปีก็ดี หรือมีความจ าเป็นที่จะต้องตั้งรายรับหรือรายจ่ายขึ้นใหม่ในระหว่างปีก็ดี ให้ตราขึ้นเป็นเทศ
บัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม 

 
มาตรา ๖๖97[๙๗]  เทศบาลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
(๒) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
(๓) รายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล 
(๔) รายได้จากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์ 
(๕) พันธบัตร หรือเงินกู้ ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 

                                                 
97[๙๗] มาตรา ๖๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘ 



(๖) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ 
(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๘) เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้ 
(๙) รายได้อ่ืนใดตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
การกู้เงินตาม (๖) เทศบาลจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาล และได้รับ

อนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว 
 
มาตรา ๖๗98[๙๘]  เทศบาลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินเดือน 
(๒) ค่าจ้าง 
(๓) เงินตอบแทนอ่ืน ๆ 
(๔) ค่าใช้สอย 
(๕) ค่าวัสดุ 
(๖) ค่าครุภัณฑ์ 
(๗) ค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ 
(๘) เงินอุดหนุน 
(๙) รายจ่ายอ่ืนใดตามข้อผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย

ก าหนดไว้ 
 
มาตรา ๖๗ ทวิ99[๙๙]  การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุน 

เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว 
 
มาตรา ๖๗ ตรี100[๑๐๐]  การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๙) ถ้าเป็นการช าระเงินกู้เมื่อถึงก าหนด

ช าระ เทศบาลจะต้องช าระเงินกู้นั้นจากทรัพย์สินของเทศบาลไม่ว่าจะตั้งงบประมาณรายจ่ายประเภทนี้ไว้
หรือไม ่

 

                                                 
98[๙๘] มาตรา ๖๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
99[๙๙] มาตรา ๖๗ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
100[๑๐๐] มาตรา ๖๗ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 



มาตรา ๖๘101[๑๐๑]  การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น ให้
เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 
มาตรา ๖๙  ให้กระทรวงมหาดไทยตราระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคลังรวมตลอดถึงวิธีการ

งบประมาณ การรักษาทรัพย์สิน การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน การจัดหาพัสดุและการจ้างเหมาข้ึนไว้ 
 
มาตรา ๗๐  โดยปกติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจัดให้มีการตรวจสอบการคลัง 

การบัญชี หรือการเงินอื่น ๆ ของเทศบาลปีละครั้ง 
 

ส่วนท่ี ๖ 
การควบคุมเทศบาล 

   
 

มาตรา ๗๑  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้
ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ให้มีอ านาจหน้าที่ชี้แจงแนะน าตักเตือนเทศบาล 
และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภา
เทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้ 

ให้นายอ าเภอมีอ านาจหน้าที่ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลต าบลในอ าเภอนั้น 
ให้ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ให้มีอ านาจหน้าที่ชี้แจงแนะน าตักเตือน
เทศบาลต าบล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจน
เรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้ 

 
มาตรา ๗๒  เมื่อนายอ าเภอ ในกรณีแห่งเทศบาลต าบลในอ าเภอนั้น หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 

ในกรณีแห่งเทศบาลเมืองและเทศบาลนครเห็นว่า นายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรีผู้ใดปฏิบัติการของ
เทศบาลไปในทางท่ีอาจเป็นการเสียหายแก่เทศบาล หรือเสียหายแก่ราชการ และนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการ
จังหวัด แล้วแต่กรณี ได้ชี้แจงแนะน าตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตามนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่
กรณี มีอ านาจที่จะสั่งเพิกถอนหรือสั่งให้ระงับการปฏิบัติของนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีนั้นไว้

                                                 
101[๑๐๑] มาตรา ๖๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



ก่อนได ้แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรีบรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบภายในก าหนดสิบห้าวัน
นับแต่วันที่มีค าสั่ง เพ่ือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยสั่งการตามสมควร102[๑๐๒] 

ค าสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามความในวรรคก่อน ไม่กระทบกระเทือนสิทธิ
ของบุคคลภายนอกผู้กระท าการโดยสุจริต 

 
มาตรา ๗๓103[๑๐๓]  ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่า นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพ
ของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางจะ
น ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยหลักฐาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจใช้ดุลพินิจสั่ งให้
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากต าแหน่งก็ได้ 
ค าสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เป็นที่สุด 

 
มาตรา ๗๔104[๑๐๔]  เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชน์ของ

ประเทศเป็นส่วนรวม ผู้ว่าราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือ
ยุบสภาเทศบาลก็ได้ 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยมีอ านาจยุบสภาเทศบาลและให้แสดงเหตุผลไว้ในค าสั่งด้วย 

เมื่อมีการยุบสภาเทศบาลหรือถือว่ามีการยุบสภาเทศบาลตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลภายในสี่สิบห้าวัน 

 
มาตรา ๗๕  ใน เมื่ อ เห็นจ า เป็นที่ จะให้ เทศบาลใดอยู่ ในความควบคุมดูแลของ

กระทรวงมหาดไทยโดยตรง ก็ให้ท าได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาให้เทศบาลใดอยู่ในความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทยตาม

ความในวรรคก่อน บรรดาอ านาจและหน้าที่ของนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดอันเกี่ยวกับเทศบาลนั้น ให้
เป็นอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 

                                                 
102[๑๐๒] มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
103[๑๐๓] มาตรา ๗๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
104[๑๐๔] มาตรา ๗๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



 

ส่วนท่ี ๗ 
คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล105[๑๐๕] 

   
 

มาตรา ๗๕ ทวิ106[๑๐๖]  ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น* อธิบดีกรมโยธาธิการและผัง
เมือง* อธิบดีกรมต ารวจ อธิบดีกรมสามัญศึกษา อธิบดีกรมวิสามัญศึกษา อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรม
อนามัย ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ผู้อ านวยการส่วนการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น* เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการอ่ืนซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งอีกไม่เกิน
ห้าคน 

ให้ผู้อ านวยการส่วนการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น* เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล 

ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอข้อแนะน าแก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเก่ียวกับกิจการเทศบาลโดยทั่วไป 

 
มาตรา ๗๕ ตรี107[๑๐๗]  กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

แต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี 
กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
 
มาตรา ๗๕ จัตวา108[๑๐๘]  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๗๕ ตรี 

กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 

                                                 
105[๑๐๕] ส่วนที่ ๗ คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล มาตรา ๗๕ ทวิ ถึง มาตรา ๗๕ ฉ เพิ่มโดย

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
106[๑๐๖] มาตรา ๗๕ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
107[๑๐๗] มาตรา ๗๕ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
108[๑๐๘] มาตรา ๗๕ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 



(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นบุคคลไรค้วามสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่คดีความผิดที่เป็นลหุโทษหรือ

ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
เมื่ อกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลพ้นจากต าแหน่ งก่อนวาระ รั ฐมนตรีว่ าการ

กระทรวงมหาดไทยอาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้ 
กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลผู้ได้รับแต่งตั้งตามความในวรรคก่อน อยู่ในต าแหน่งตามวาระ

เท่าผู้ที่ตนแทน 
 
มาตรา ๗๕ เบญจ109[๑๐๙]  ในการประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล ถ้า

ประธานกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่ปรึกษา
การเทศบาลที่มาประชุมเลือกกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

 
มาตรา ๗๕ ฉ110[๑๑๐]  การประชุมทุกคราวต้องมีกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลมาประชุมไม่

ต่ ากว่ากึ่งจ านวนของกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน 

ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๗๖  ให้สมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีแห่งเทศบาลที่ได้จัดตั้งอยู่แล้วในวัน

ใช้พระราชบัญญัตินี้ พ้นจากต าแหน่ง และให้ด าเนินการเลือกตั้งและแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใหม่ภายใน
ก าหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้ แต่ให้คณะเทศมนตรีที่พ้นจากต าแหน่งด าเนินกิจการใน
หน้าที่ของคณะเทศมนตรีต่อไปจนกว่าคณะเทศมนตรีที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ ารับหน้าที่ เว้นแต่เทศบาลใด

                                                 
109[๑๐๙] มาตรา ๗๕ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
110[๑๑๐] มาตรา ๗๕ ฉ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานเท่าจ านวนคณะเทศมนตรีแห่งเทศบาลนั้นเข้า
ด าเนินกิจการแทน ก็ให้คณะเทศมนตรีนั้นพ้นจากหน้าที่ 

 

การรักษาพระราชบัญญัติ 
   

 
มาตรา ๗๗  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี

อ านาจออกกฎกระทรวงหรือระเบียบข้อบังคับ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป.  พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตรี 



พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘111[๑๑๑] 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในเวลานี้บางมาตรายังไม่เหมาะสม เช่น ให้เทศบาลกู้เงินได้เฉพาะจากกระทรวง ทบวง กรม
หรือองค์การต่าง ๆ เท่านั้น และบางกรณีก็มิ ได้ก าหนดความรั บผิดชอบผูกพันการช าระเงินกู้ที่
กระทรวงการคลังค้ าประกันไว้ให้แน่นอน  จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้น 
 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙112[๑๑๒] 
 

มาตรา ๑๐  สมาชิกสภาเทศบาลประเภทที่สองแห่งเทศบาลที่ด ารงต าแหน่งอยู่แล้ว ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงอยู่ในต าแหน่งได้ต่อไปจนถึงคราวออกตามวาระ และถ้าต าแหน่งว่างลงเพราะ
เหตุอ่ืนก่อนถึงคราวออกตามวาระจะแต่งตั้งสมาชิกขึ้นแทนต่อไป ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ได ้
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากสมควรที่จะยกเลิกสมาชิกสภา
เทศบาลประเภทที่สอง เพ่ือให้มีแต่สมาชิกสภาเทศบาลซึ่งราษฎรเป็นผู้เลือกตั้งแต่ประเภทเดียว กับแก้ไข
เพ่ิมเติมไม่ต้องให้มีการแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติ และวิทยฐานะเป็นสมาชิกสภาเทศบาลในฐานะเป็นผู้เริ่มการ
ส าหรับท้องถิ่นที่เป็นสุขาภิบาลอยู่ก่อนแล้วจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาล เพราะท้องถิ่นที่เป็นสุขาภิบาลอยู่ก่อนแล้ว
นั้นได้มีการปฏิบัติหน้าที่ของท้องถิ่นต่อเนื่องกันมาโดยมีกรรมการเลือกตั้งจากราษฎรเข้าสมทบเป็นกรรมการ
สุขาภิบาลอยู่แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องให้มีสมาชิกสภาเทศบาลในฐานะเป็นผู้เริ่มการอีก นอกจากนี้ การเปลี่ยนชื่อ
เทศบาลยังไม่มีบทบัญญัติระบุไว้ชัดแจ้งว่าจะกระท าได้โดยวิธีใดเพ่ือไม่ให้มีปัญหาจึงสมควรจะได้มีบทบัญญัติ
ไว้ เสียให้ชัดว่า การเปลี่ยนชื่อเทศบาลให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  จึงจ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ บางมาตรา 
 
 
 
 

                                                 
111[๑๑๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๒/ตอนท่ี ๙๘/หน้า ๑๖๒๕/๒๗ ธันวาคม ๒๔๙๘ 
112[๑๑๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๔/ตอนท่ี ๑๑/หน้า ๓๔๕/๒๙ มกราคม ๒๕๐๐ 



พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕113[๑๑๓] 
 

มาตรา ๖  ในกรณีที่เห็นสมควรกระทรวงมหาดไทยอาจแต่งตั้งข้าราชการไปด ารงต าแหน่ง
หรือปฏิบัติกิจการของเทศบาลใดเป็นการชั่วคราวได้ โดยไม่ขาดจากความเป็นข้าราชการและคงได้รับเงินเดือน
ทางสังกัดเดิม ถ้าแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวงอ่ืน ให้กระทรวงมหาดไทยท าความตกลงกับกระทรวงเจ้า
สังกัดก่อนแต่งตั้ง 

ให้ข้าราชการผู้ได้รับแต่งตั้งมีฐานะอย่างเดียวกับพนักงานเทศบาลทุกประการ 
 

มาตรา ๗  การจัดท ากิจการตามมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๕๗ แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ของเทศบาลใดให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย 

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระท่ังกิจการใด ๆ ที่เทศบาลจัดท าอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ 

ประกาศของกระทรวงมหาดไทยตามมาตรานี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือแก้ไขข้อขัดข้องทางปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล และเพ่ือก าหนดรายจ่ายของเทศบาลให้สอดคล้องกับหลักการงบประมาณ 
 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐114[๑๑๔] 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ยังมขี้อขัดข้องเก่ียวกับการมอบหมายอ านาจของคณะเทศมนตรีและนายกเทศมนตรีใน
การปฏิบัติงานประจ าทั้งการเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติและอัตราค่าปรับคดีละเมิดเทศบัญญัติก็ยังไม่
อยู่ในระดับที่สมควร  จึงเห็นสมควรแก้ไขพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ดังนี้ 

๑. ให้คณะเทศมนตรีมอบอ านาจให้นายกเทศมนตรี เทศมนตรี หรือพนักงานเทศบาล หรือ
นายกเทศมนตรีจะมอบอ านาจให้เทศมนตรีหรือพนักงานเทศบาลท ากิจการใด ๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นงานประจ า
ตามปกติ ซึ่งกฎหมายระบุว่าเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีได้ 

                                                 
113[๑๑๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๙/ตอนท่ี ๑๘/หน้า ๒๐๐/๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕ 
114[๑๑๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๔/ตอนที่ ๒๖/หน้า ๑๔๘/๒๑ มีนาคม ๒๕๑๐ 



๒. แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับอ านาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติของนายกเทศมนตรี
และเทศมนตรี เพ่ือให้มีอ านาจสั่งเรียกพยานมาเพ่ือบันทึกถ้อยค าประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบคดีได้ ถ้า
ไม่มาให้ถือว่าเป็นการขัดค าสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

๓. แก้ไขอัตราค่าปรับคดีละเมิดเทศบัญญัติให้สูงขึ้นจากหนึ่งร้อยบาท เป็นหนึ่งพันบาท 
 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑115[๑๑๕] 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันเทศบาลยังไม่อาจจัดท ากิจการในหน้าที่บางอย่างนอกเขตเทศบาล หรือลงทุน
รว่มกับราชการส่วนท้องถิ่นหรือกับบุคคลอ่ืนได้ ฉะนั้น เพ่ือให้เทศบาลด าเนินกิจการดังกล่าวให้เป็นประโยชน์
แก่ประชาชนในท้องถิ่นยิ่งข้ึน  จึงต้องแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยเทศบาลบางมาตราเสียใหม่ 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕116[๑๑๖] 
 
โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นว่า เทศบาลเป็นหน่วยบริหารราชการของท้องถิ่น ควรจะได้ปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งขจัดปัญหาความเดือดร้อนบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของประชาชนอย่าง
แท้จริง  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเทศบาลบางมาตราให้รัดกุมและชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗117[๑๑๗] 
 

มาตรา ๔  ให้เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ซึ่งยังไม่มีโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 
จัดตั้งโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่นข้ึนภายในก าหนดสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แต่ถ้า
มีเหตุอันสมควรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจอนุญาตให้ขยายเวลาต่อไปได้อีกไม่เกินสองปี 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 
๒๔๙๖ ได้ก าหนดหน้าที่ต่าง ๆ ให้เทศบาลต้องจัดท าภายในเขตเทศบาล แต่กิจการบางอย่างที่เป็นประโยชน์

                                                 
115[๑๑๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๕/ตอนท่ี ๔๖/หน้า ๒๖๖/๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๑ 
116[๑๑๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนท่ี ๑๙๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๒๐๒/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 
117[๑๑๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๑/ตอนท่ี ๒๐๒/ฉบับพิเศษ หน้า ๗/๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๗ 



แก่ประชาชนผู้ยากจน คือกิจการโรงรับจ าน าและกิจการสถานสินเชื่อเทศบาลยังมิได้มีหน้าที่ที่จ าต้องจัดท าขึ้น
ตามพระราชบัญญัตินี้ และโดยที่พิจารณาเห็นว่ากิจการโรงรับจ าน าและกิจการสถานสินเชื่อธนาภิบาลเป็น
แหล่งที่อ านวยช่วยเหลือประชาชนผู้ยากจนในกรณีที่มีความจ าเป็นเกี่ยวกับการเงินเพ่ือยังชีพของครอบครัว 
สมควรก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือกิจการสถานสินเชื่อธนาภิบาล
ภายในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนครทุกแห่งเพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้ยากจนต่อไป  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๑๙118[๑๑๘] 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 
๒๔๙๖ บางมาตรายังไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ได้
ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องส่งร่างเทศบัญญัติที่สภาเทศบาลไม่รับหลักการ และผู้ว่าราชการจังหวัดไม่
เห็นชอบด้วยกับสภาเทศบาลที่ไม่รับหลักการ เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา ซึ่งท าให้เกิด
ความล่าช้าและไม่คล่องตัวในการบริหารงานท้องถิ่น สมควรแก้ไขให้เหมาะสม  จึ งจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๓119[๑๑๙] 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันนี้ กิจการงานของ
เทศบาลเมืองได้เพ่ิมภาระและความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น เนื่องจากการคมนาคม การเ ศรษฐกิจ 
การศึกษา การผังเมืองการสาธารณูปโภค และการบริการแก่สาธารณะ แต่จ านวนเทศมนตรีของเทศบาล ยังมี
จ านวน ๒ คน เท่ากับเทศบาลต าบลที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๔๙ ความรับผิดชอบในภาระต่าง ๆ ปัจจุบันเท่ากับ
เทศบาลนครซึ่งมีเทศมนตรีถึง ๔ คน ด้วยเหตุดังกล่าว  จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมจ านวนเทศมนตรีตามสัดส่วนของ
จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลและความรับผิดชอบในภาระต่าง ๆ ที่นับวันยิ่งสลับซับซ้อนขึ้น 
 
 
 

                                                 
118[๑๑๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๓/ตอนท่ี ๑๕๖/ฉบับพิเศษ หน้า ๓๗/๒๔ ธันวาคม ๒๕๑๙ 
119[๑๑๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๗/ตอนท่ี ๑๓๑/ฉบับพิเศษ หน้า ๕/๒๓ สิงหาคม ๒๕๒๓ 



พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒120[๑๒๐] 
 

มาตรา ๑๔  บรรดากิจการทั้งหลายที่สมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี ซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามผลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กระท าไปก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หรือ
จนถึงวันที่มีการยุบสภาเทศบาลให้เป็นอันใช้บังคับได้และมีผลผูกพันเทศบาล 

 
มาตรา ๑๕  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้ก าหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง และวัน

เลือกตั้งไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปตามระยะเวลาที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกาศก าหนด 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้
ก าหนดหลักการในการจัดระเบียบการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นใหม่เพ่ือให้เป็นไปตามหลักแห่งการปกครอ ง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเทศบาลในส่วนของวาระ
การด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล ข้อห้ามและการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล การพ้นจาก
ต าแหน่งเทศมนตรีและคณะเทศมนตรี การยุบสภาเทศบาล รวมทั้งอ านาจหน้าที่ของเทศบาลให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓121[๑๒๑] 
 

มาตรา ๒๐  บรรดาสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ 

 
มาตรา ๒๑  ให้น ามาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม

โดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับกับเทศบาลทุกแห่งนับแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป เว้นแต่กรณีที่
บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 

                                                 
120[๑๒๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๑๕ ก/หน้า ๑/๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒ 
121[๑๒๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๔๑ ก/หน้า ๑๒/๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓ 



(๑) ในกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหรือสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแห่งใด 
โดยเป็นการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุมีการยุบสภาหรือถึงคราวออกตามวาระ และเป็นการเลือกตั้งของเทศบาล
แห่งนั้นในครั้งแรกนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีตามบทที่ ๒ ทวิ นายกเทศมนตรีในคราวเดียวกัน โดยมิให้น ามาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ แต่เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งในครั้งดังกล่าวเข้ารับต าแหน่งแล้ว ให้น ามาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับกับเทศบาลแห่งนั้น 

(๒) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลต าบลแห่งใดเป็นเทศบาลเมืองก่อนถึงวันที่ ๑ 
มกราคม ๒๕๕๐ ให้น าความใน (๑) มาใช้บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีของ
เทศบาลเมืองนั้นด้วยโดยอนุโลม 

การบริหารเทศบาลต าบลให้ด าเนินการบริหารในรูปแบบคณะเทศมนตรี ตามบทที่ ๒ คณะ
เทศมนตรี ต่อไป  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลขึ้นใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป 
หลังจากวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ ในกรณีเช่นว่านี้ให้น ามาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับส าหรับการเลือกตั้งครั้งท่ีจะจัดให้มีข้ึนนั้น 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีที่เทศบาลใดได้ก าหนดวันเลือกตั้งไว้แล้วก่อนวันจัดท าประชามติตาม

มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ด าเนินการเลือกตั้งในรูปแบบคณะเทศมนตรีต่อไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๓  ในระหว่างที่ไม่มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่นให้น ากฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมาใช้บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
หรือนายกเทศมนตรีเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี ให้เทศบาลเรียกเก็บค่าสมัครเป็นเงินจ านวนห้า
พันบาท 

ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ให้ถือเขตเทศบาลเป็นเขตเลือกตั้ง 
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในคราวเดียวกันให้ใช้หน่วย

เลือกตั้งที่เลือกตั้ง เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจคะแนน เจ้าหน้าที่คะแนน และบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมกันก็ได้ 

ใบสมัครและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 



เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทยอาจออก
ระเบียบก าหนดวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลได้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ก าหนดให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือมาจาก
ความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น และการเลือกตั้งคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ สมควรปรับปรุงรูปแบบการบริหาร
เทศบาลจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่ให้นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกกันเองของสมาชิกสภาเทศบาล เป็นให้
นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งของราษฎรในเขตเทศบาล เพ่ือให้ ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของราษฎรในท้องถิ่นโดยตรง นอกจากนี้ สมควรปรับปรุงการปฏิบัติงานของสภา
เทศบาลให้เหมาะสมและสอดคล้องกันด้วย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕122[๑๒๒] 
 

มาตรา ๖๓  ในพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ ให้แก้ไขค าว่า “กรม
มหาดไทย” เป็น “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” และค าว่า “อธิบดีกรมโยธาเทศบาล” เป็น “อธิบดีกรม
โยธาธิการและผังเมือง” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ 
รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการ
แก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่
ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้อง
กับการโอนส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอน

                                                 
122[๑๒๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



อ านาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็น
ของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้
ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอ านาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทนส่วน
ราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่
รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล้วซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖123[๑๒๓] 
 

มาตรา ๔๖  บรรดาสมาชิกสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี  นายกเทศมนตรี  รอง
นายกเทศมนตรี ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบ
วาระหรือมีการยุบสภาเทศบาล ในกรณีเช่นว่านี้ ให้บทบัญญัติในส่วนที่ ๒ บทที่ ๑ สภาเทศบาลและบทที่ ๒ 
คณะเทศมนตรี ในส่วนที่ ๔ เทศบัญญัติ และในส่วนที่ ๖ การควบคุมเทศบาล แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔๗  ในวาระเริ่มแรกเป็นเวลาสี่ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มิให้น า

บทบัญญัติในมาตรา ๔๘ เบญจ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

 
มาตรา ๔๘  บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่ก าหนดการจ่าย

เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี เทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี การจ่ายเงินค่าป่วยการแก่ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่สภา
เทศบาลแต่งตั้งขึ้น ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้ต่อไปจนกว่าจะได้มีการออก
ระเบียบตามมาตรา ๔๘ จตุวีสติ และมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ 
 

                                                 
123[๑๒๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนท่ี ๑๒๔ ก/หน้า ๑/๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ ก าหนดรูปแบบการบริหารเทศบาลเป็นสองรูปแบบ คือ รูปแบบคณะเทศมนตรีและรูปแบบ
นายกเทศมนตรี เพ่ือให้การบริหารเทศบาลเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน โดยให้นายกเทศมนตรีมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบกับมีบทบัญญัติบางมาตรายังไม่เหมาะสมกับการบริหารงานของเทศบาล เพ่ือให้การ
บริหารงานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบญัญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒124[๑๒๔] 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติเทศบาล มีบทบัญญัติ
บางประการไม่เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบันเป็นการจ ากัดสิทธิของประชาชน ทั้งสิทธิของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
และสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมควรเปิดกว้างให้เป็นดุลพินิจของประชาชนโดยเสรี  จึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
124[๑๒๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนท่ี ๘๕ ก/หน้า ๗/๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 



 
พระราชบัญญัติ 
เทศบาล  (ฉบับที่  ๑๔) 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

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

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยเทศบาล 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

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

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   

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

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  

ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น” 

้หนา   ๑๖๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖  

“ความในวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บังคับแก่กรณีที่ได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามกฎหมายว่าด้วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตุที่มีผู้ได้รับเลือกตั้งไม่ครบจ านวน  ถ้าใน

การจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นั้นยังได้ไม่ครบจ านวนอีก  ให้ถือว่าสภาเทศบาลนั้นประกอบด้วยจ านวนสมาชิก

เท่าที่มีอยู่จนกว่าจะครบอายุของสภาเทศบาล  เว้นแต่จะมีจ านวนสมาชิกไม่ถึงสองในสามของจ านวน  

ตามวรรคหนึ่ง” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกมาตรา  ๑๘  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖   

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน  (๖)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

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

ต่อไปนี้แทน 

“(๖)  กระท าการอันต้องห้ามตามมาตรา  ๔๘  จตุทศ  วรรคสาม” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติ

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

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม  (๔)  (๕)  หรือ  

(๖)  หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสดุลง

ตาม  (๔)  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวนันบัแตว่ันที่มีข้อสงสัยหรือไดร้ับแจง้

จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  และด าเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่

วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน   

แม้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด  เว้นแต่เพราะเหตุตาย  หรือ 

พ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี  ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถด าเนินการ

สอบสวนกรณีตาม  (๔)  หรือ  (๖)  ให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ผู้ว่าราชการจังหวัด 

อาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน  ทั้งนี้  การด าเนินการสอบสวนและวินิจฉัย  

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

้หนา   ๑๖๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้นั้นสิ้นสุดลง 

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

ต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม  โดยในค าวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้  และ  

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

ต่อการด าเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีการประกาศค าวินิจฉัย  ถ้าในขณะที่

ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผล  

จากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน  ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย 

และในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้ถือว่าวันที่ประกาศ  

ค าวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว  ทั้งนี้  ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรานี้

ให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖ 

“ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงตาม  (๘)  พร้อมกันทั้งหมดให้ถือว่า

เป็นการยุบสภาเทศบาล” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   

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

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องก าหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก  

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  และให้ที่ประชุมเลือกประธาน 

สภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๘  เบญจ  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๘ เบญจ  บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติ 

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และ

ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ด้วย 

้หนา   ๑๖๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 

(๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  

ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือสมาชิกรัฐสภา” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๘  สัตต  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๘ สัตต  นายกเทศมนตรีมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง   

แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ในกรณีที่นายกเทศมนตรีด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระ  และ 

เมื่อได้ด ารงต าแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันพ้นจาก

ต าแหน่ง” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๘  นว  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๘ นว  รองนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๔๘  

เบญจ  เว้นแต่การนับอายุและการนับระยะเวลาของคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นให้นับถึง  

วันแต่งตั้ง” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๔๘  จตุทศ  แห่งพระราชบัญญัติ

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

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“(๑)  ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  

เว้นแต่ต าแหน่งที่ด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ใน  

การบริหารราชการแผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล” 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๔๘  จตุทศ  แห่งพระราชบัญญัติ

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

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

้หนา   ๑๖๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“(๓)  เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่เทศบาลนั้น  

หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  

โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน  ทั้งนี้  ไม่ว่า

โดยทางตรงหรือทางอ้อม” 

มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา  ๔๘  จตุทศ  แห่งพระราชบัญญตัิ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  

“ให้น าความใน  (๓)  มาใช้บังคับแก่สมาชิกสภาเทศบาลด้วยโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๔๘  ปัญจทศ  

แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกเทศมนตรีผู้ใดสิ้นสุดลงตาม  (๔)  หรือ  (๕)  หรือ 

เมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าความเป็นนายกเทศมนตรีผู้ใดสิ้นสุดลงตาม  (๔)   

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือได้รั บแจ้งจาก

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  และด าเนินการวินจิฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแตว่นัที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน  แม้ว่า

นายกเทศมนตรีผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด  เว้นแต่เพราะเหตุตาย  หรือพ้นจาก

ต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี  ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถด าเนินการสอบสวน

ให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีก

ไม่เกินสามสิบวัน  ทั้งนี้  การด าเนินการสอบสวนและวินจิฉยัให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ก าหนด

ในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่งตาม  (๔) หรือ  (๕)   

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน  ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้ว

หรือไม่ก็ตาม  โดยในค าวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้  และให้นายกเทศมนตรีผู้นั้น 

พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม  (๔)  หรือ  (๕)  แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานและการรับค่าตอบแทน

ที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีการประกาศค าวินิจฉัย  ถ้าในขณะที่ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลัง  

ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือ 

้หนา   ๑๖๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย  และในกรณีที่เป็นผล  

ให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้ถือว่าวันที่ประกาศค าวิ นิจฉัยเป็นวันเริ่มนับ

ระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว  ทั้งนี้  ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๑๗ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๔๘  ปัญจทศ  แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖ 

“ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี  ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเท่าที่จ าเป็น 

ได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี” 

มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๔๘  โสฬส  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

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

ต่อไปนี้แทน 

“ให้น าความในมาตรา  ๔๘  ปัญจทศ  วรรคสองและวรรคสาม  มาใช้บังคับแก่รองนายกเทศมนตรี  

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และเลขานุการนายกเทศมนตรีด้วยโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๙ ให้เพ่ิมความตอ่ไปนี้เป็น  (๒/๑)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๕๐  แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖ 

“(๒/๑)  รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  การดูแลการจราจร  และส่งเสริม   สนับสนุน

หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว”  

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความใน  (๖)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๕๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๓๓๖  ลงวันที่  ๑๓  ธันวาคม  

พุทธศักราช  ๒๕๑๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๖)  จัดการ  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  ศาสนา  และการฝึกอบรม  ให้แก่

ประชาชน  รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก” 

มาตรา ๒๑ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๙)  ของมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖  

“(๙)  จัดระเบียบการจราจร  หรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว” 

้หนา   ๑๖๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



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

“(๙)  รายจ่ายอื่นใดที่จ าเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือตามข้อผูกพัน  หรือรายจ่าย 
ตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้” 

มาตรา ๒๓ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ป็นวรรคสองของมาตรา  ๖๗  แห่งพระราชบัญญตัเิทศบาล  
พ.ศ.  ๒๔๙๖ 

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

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

“ส่วนที่  ๖  
การก ากับดูแล 

 
 

มาตรา ๗๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติการ

ตามอ านาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย  กฎ  และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ  ในการนี้   

ให้มีอ านาจหน้าที่ชี้แจง  แนะน า  หรือตักเตอืนเทศบาล  และตรวจสอบกจิการ  เรียกรายงานและเอกสาร

หรือสถิติใด ๆ  จากเทศบาลมาตรวจ  ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจง

หรือสอบสวนก็ได้ 

อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่ง  และตามมาตรา  ๑๙  วรรคสองและ 

วรรคสาม  และมาตรา  ๔๘  ปัญจทศ  วรรคสองและวรรคสาม  ส าหรับเทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบหมายให้นายอ าเภอปฏิบัติการแทนส าหรับเทศบาลที่อยู่ในอ าเภอนั้น   

โดยจะก าหนดเงื่อนไขในการใช้อ านาจหน้าที่ไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้” 

้หนา   ๑๗๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๒  และมาตรา  ๗๓  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

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

ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๒ เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลตามมาตรา  ๗๑  ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด

หรือนายอ าเภอซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา  ๗๑  วรรคสอง  เห็นว่า  การปฏิบัติการของเทศบาล

เป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล  หรือเสียหายแก่ราชการ  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

หรือนายอ าเภอมีอ านาจหน้าที่ในการชี้แจง  แนะน า  หรือตักเตือนผู้ด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจหน้าที่ใน 

การด าเนินการดังกล่าว  หรือในกรณีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนการกระท าหรือให้ระงับการปฏิบัติของ  

ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไว้ก็ได้  และในกรณีที่สั่งเพิกถอนหรือระงับ  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งที่ได้รับค าสั่ง  

มีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งดังกล่าว  โดยในกรณีนายอ าเภอมีค าสั่ง   

ให้อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  และกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่ง  ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  และเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  

แล้วแต่กรณี  วินิจฉัยเป็นประการใดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ

ตามค าวินิจฉัยนั้น  ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๗๓ เมื่อความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ

ซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา  ๗๑  วรรคสอง  ว่า  นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธาน 

สภาเทศบาล  หรือรองประธานสภาเทศบาลผู้ใด  จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่

อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่  หรือ

ประพฤติตนฝ่าฝืนตอ่ความสงบเรียบรอ้ย  หรือฝ่าฝืนค าสั่งของผู้วา่ราชการจังหวดัหรือนายอ าเภอที่สั่งการ

ตามมาตรา  ๗๒  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน  

และให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ ง  ทั้งนี้   

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

้หนา   ๑๗๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลา

ตามวรรคหนึ่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภออาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 

เมื่อนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  หรือรองประธานสภาเทศบาล

ผู้ใดถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่  

เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนก็ได้  หากเห็นว่าการคงอยู่ในหน้าที่ของผู้นั้นต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่เทศบาล

หรือเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  หรือมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน   

หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย  หรือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏขึ้นโดยชัดแจ้ง  ทั้งนี้   หากผล 

การสอบสวนปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีความผิด  และผู้นั้นยังมิได้ พ้นจากต าแหน่งไปก่อน  

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่  และให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือน  

ค่าตอบแทน  รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใดในช่วงที่หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยถือเสมือนว่าผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่

ตลอดระยะเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  ในกรณีที่ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งไปก่อนปรากฏผล 

การสอบสวนดังกล่าว  การจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน  รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใด  ให้จ่ายจนถึงวันก่อน

วันที่พ้นจากต าแหน่ง 

การอุทธรณ์ค าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสาม  ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายใน

สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งดังกล่าว  โดยในกรณีนายอ าเภอมีค าสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  

และกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่ง  ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ

อุทธรณ์  และเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี  วินิจฉัยเป็น

ประการใดให้ผู้ว่าราชการจังหวดัหรือนายอ าเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามค าวนิิจฉยันั้น  ค าวินิจฉยั

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๒๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๗๓/๑  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖ 

“มาตรา ๗๓/๑ เมื่อผลการสอบสวนตามมาตรา  ๗๓  ปรากฏว่า ผู้ถูกกล่าวหากระท าความผดิ

ตามที่ถูกสอบสวน  ถ้าเป็นการด าเนินการสอบสวนของนายอ าเภอ  ให้นายอ าเภอรายงานให้ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและสั่งให้ผู้ถูกสอบสวนพ้นจากต าแหน่ง  ถ้าเป็นการด าเนินการสอบสวน 

้หนา   ๑๗๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ของผู้ว่าราชการจังหวัด  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา

และสั่งให้ผู้ถูกสอบสวนพ้นจากต าแหน่ง  ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม   

เว้นแต่เพราะเหตุตาย  หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี  โดยในค าสั่งดังกล่าวให้ระบุเหตุที่ท าให้  

พ้นจากต าแหน่งไว้ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

มีค าสั่ง แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีค าสั่งนั้น   

ถ้าในขณะที่มีค าสั่งดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจาก

การเลือกตั้งต่างวาระหรือตา่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กัน  ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยูด่ว้ย  

และให้ถือว่าวันที่สั่งให้พ้นจากต าแหน่งดังกล่าวเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  

ทั้งนี้  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่

ได้รับรายงาน 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นควรให้มีการสอบสวน

เพ่ิมเติมจากรายงานตามวรรคหนึ่ง  จะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพ่ิมเติมก่อนสั่งการก็ได้  

ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนต้องด าเนินการสอบสวนเพ่ิมเติม  ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่

ได้รับค าสั่งให้สอบสวนเพ่ิมเติม  และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องสั่งการ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการสอบสวนเพิ่มเติมนั้น 

ค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกมาตรา  ๗๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖ 

มาตรา ๒๘ บรรดาข้อกล่าวหาหรือการด าเนินการใด ๆ  ตามมาตรา  ๑๙  วรรคสอง   

มาตรา  ๔๘  ปัญจทศ  วรรคสาม  มาตรา  ๔๘  โสฬส  วรรคสาม  หรือมาตรา  ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติ

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

แล้วแต่กรณี  ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนหรือสอบสวนเสร็จแล้วแต่ยังมิได้มีค าสั่ง  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 

ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ซึ่งใช้บังคับอยู่

ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

้หนา   ๑๗๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๙ ให้นายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิก

สภาเทศบาล  ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ตามประกาศคณะรักษา 

ความสงบแห่งชาติ  ที่   ๘๕/๒๕๕๗  เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

เป็นการชั่วคราว  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

ที่  ๑/๒๕๕๗  เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  ลงวันที่   

๒๕  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ยังคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

จะประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  หรือสมาชิกสภาเทศบาลของเทศบาลนั้น   

โดยให้พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้ง  หรือจนกว่า  

จะพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอื่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติดังกล่าว 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีหรือสมาชิก  

สภาเทศบาลของเทศบาลใด  ให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง  เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเทศบาลนั้นเป็นอันยกเลิก 

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

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  มิให้ใช้บังคับกับนายกเทศมนตรีซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งอยู่ก่อน

วันเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๓๑ ให้นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  หรือผู้มีต าแหน่งในเทศบาล   

เฉพาะบรรดาที่ถูกระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในเทศบาลโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนตามค าสั่งหัวหน้า 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง  พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาลของเทศบาลนั้น  แต่ไม่กระทบ

ต่อการด าเนินการต่อไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้นกับบุคคลดังกล่าว 

มาตรา ๓๒ ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา  ๖๗  (๙)  แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  จะก าหนดให้ความคุ้มครองการจ่ายเงิน 

ที่เทศบาลได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบในเรื่องนั้นใช้บังคับก็ได้  แต่ให้คุ้มครองได้เฉพาะที่ได้จ่ายไป  

โดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือก าหนดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย 

ที่ออกก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

้หนา   ๑๗๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา  ๖๗  (๙)  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   

พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และมีการก าหนดให้ 

ความคุ้มครองการจ่ายเงินที่เทศบาลได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบดังกล่าวใช้บังคับเฉพาะที่ได้จ่ายไป 

โดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือก าหนดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย   

ให้มีผลใช้บังคับได้ 

มาตรา ๓๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๑๗๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



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

้หนา   ๑๗๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒






