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เป็นปีที� ๘ ในรัชกาลปัจจุบนั 

  
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

  
โดยที�เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าดว้ยการเทศบาลใหเ้หมาะสมยิ�งขึ�น 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัิขึ�นไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมของสภา

ผูแ้ทนราษฎร ดงัต่อไปนี� 

  
มาตรา ๑ พระราชบญัญตัินี� เรียกว่า “พระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖” 

  
มาตรา ๒ พระราชบญัญตัินี� ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

  
มาตรา ๓ ใหย้กเลิกพระราชบญัญตัิเทศบาล พุทธศกัราช ๒๔๘๖ และบรรดากฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบัอื�น 

ๆ ในส่วนที�บญัญตัิไวแ้ลว้ในพระราชบญัญตัินี�หรือซึ� งแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญตัินี� 

  
มาตรา ๔ เมื�อพน้กาํหนดหนึ�งปีนบัแต่วนัที�ไดม้ีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะทอ้งถิ�นใดเป็น

เทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแลว้ หา้มมิใหใ้ชก้ฎหมายว่าดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งที�ในส่วนที�บญัญตัิถึงการแต่งตั�งกาํนนั 

ผูใ้หญ่บา้น ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจาํตาํบล และสารวตัรกาํนนัในทอ้งถิ�นนั�น และใหบ้รรดาบุคคลที�เป็นกาํนนั 

ผูใ้หญ่บา้น ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจาํตาํบล และสารวตัรกาํนนัพน้จากตาํแหน่งและหนา้ที�เฉพาะในเขตทอ้งถิ�นนั�น 

ในเขตเทศบาลตาํบลใด ถา้หมดความจาํเป็นที�จะตอ้งมีตาํแหน่งกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น 

แพทยป์ระจาํตาํบล หรือสารวตัรกาํนนั ใหรั้ฐมนตรีประกาศยกเลิกตาํแหน่งดงักล่าวในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา ๕ ใหเ้ทศบาลที�ไดจ้ดัตั�งขึ�นแลว้ในวนัใชพ้ระราชบญัญตัินี�  คงมีฐานะเป็นเทศบาลตาํบล เทศบาล

เมือง และเทศบาลนคร ตามที�เป็นอยู ่แลว้แต่กรณี มีอาํนาจหนา้ที�และอยูใ่นบงัคบัแห่งพระราชบญัญตัินี� 

  
มาตรา ๖ บรรดาเทศบญัญตัิที�ไดอ้อกโดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญตัิจดัระเบียบเทศบาล 

พุทธศกัราช ๒๔๗๖ พระราชบญัญตัิเทศบาล พุทธศกัราช ๒๔๘๑ และพระราชบญัญตัิเทศบาล พุทธศกัราช ๒๔๘๖ หรือ

โดยอาศยัอาํนาจตามกฎหมายอื�น ใหค้งใชบ้งัคบัได ้

ในกรณีที�ผูก้ระทาํผิดเทศบญัญตัิดงักล่าวในวรรคก่อนไม่ชาํระค่าปรับใหน้าํบทบญัญตัิมาตรา ๖๐ วรรค

ทา้ยแห่งพระราชบญัญตัินี�มาใชบ้งัคบั 



ส่วนที� ๑ 

การจดัตั�งเทศบาล 

                   
  

มาตรา ๗ เมื�อทอ้งถิ�นใดมีสภาพอนัสมควรยกฐานะเป็นเทศบาล ใหจ้ดัตั�งทอ้งถิ�นนั�น ๆ เป็นเทศบาล

ตาํบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ตามพระราชบญัญตัินี� 

ใหเ้ทศบาลเป็นทบวงการเมือง มีอาํนาจหนา้ที�ตามพระราชบญัญตัินี�และกฎหมายอื�น 

  
มาตรา ๘ เมื�อมีการจดัตั�งเทศบาลตามพระราชบญัญตัินี�หรือกฎหมายว่าดว้ยสภาตาํบลและองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล ใหเ้ลือกตั�งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั�งสมาชิกสภาทอ้งถิ�น

หรือผูบ้ริหารทอ้งถิ�นภายในสี�สิบหา้วนันบัแต่วนัที�ไดจ้ดัตั�งเป็นเทศบาล 

ในระหว่างที�ไม่มีนายกเทศมนตรี ใหป้ลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลซึ�งดาํรงตาํแหน่งอยูก่่อนวนัที�จดัตั�ง

เทศบาลปฏิบตัิหนา้ที�ปลดัเทศบาล และใหป้ฏิบตัิหนา้ที�นายกเทศมนตรีเท่าที�จาํเป็นไดเ้ป็นการชั�วคราว จนถึงวนัประกาศผล

การเลือกตั�งนายกเทศมนตรี 

  
มาตรา ๙ เทศบาลตาํบล ไดแ้ก่ ทอ้งถิ�นซึ� งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ�นเป็นเทศบาลตาํบล 

ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั�นใหร้ะบุชื�อและเขตเทศบาลไวด้ว้ย 

  
มาตรา ๑๐ เทศบาลเมือง ไดแ้ก่ ทอ้งถิ�นอนัเป็นที�ตั�งศาลากลางจงัหวดั หรือทอ้งถิ�นชุมนุมชนที�มีราษฎร

ตั�งแต่หนึ� งหมื�นคนขึ�นไป ทั�งมีรายไดพ้อควรแก่การที�จะปฏิบตัิหนา้ที�อนัตอ้งทาํตามพระราชบญัญตัินี�  และซึ� งมีประกาศ

กระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั�นใหร้ะบุชื�อและเขตของเทศบาลไวด้ว้ย 

  
มาตรา ๑๑ เทศบาลนคร ไดแ้ก่ ทอ้งถิ�นชุมนุมชนที�มีราษฎรตั�งแต่ห้าหมื�นคนขึ�นไป ทั�งมีรายไดพ้อควร

แก่การที�จะปฏิบตัิหนา้ที�อนัตอ้งทาํตามพระราชบญัญตัินี�  และซึ� งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลนคร 

ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั�นใหร้ะบุชื�อและเขตของเทศบาลไวด้ว้ย 

  
มาตรา ๑๒ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ การเปลี�ยนชื�อเทศบาลหรือการ

เปลี�ยนแปลงเขตเทศบาล ใหก้ระทาํโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ในกรณีที�เป็นการเปลี�ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ใหก้าํนนั ผูใ้หญ่บา้น ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น 

แพทยป์ระจาํตาํบล และสารวตัรกาํนนั ในทอ้งถิ�นที�ไดเ้ปลี�ยนแปลงเขตเป็นเทศบาลตามความในวรรคหนึ�ง สิ�นสุดอาํนาจ

หนา้ที�เฉพาะในเขตที�ไดเ้ปลี�ยนแปลงนั�นเมื�อพน้กาํหนดหนึ�งปีนบัแต่วนัที�ประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี�ยนแปลงเขต

เทศบาลใชบ้งัคบัเป็นตน้ไป 

  
มาตรา ๑๓ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ ทอ้งถิ�นซึ� งไดย้กฐานะเป็น

เทศบาลแลว้อาจถูกเปลี�ยนแปลงฐานะหรือยบุเลิกไดโ้ดยทาํเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ทอ้งถิ�นที�ไดเ้ปลี�ยนแปลงฐานะตามความในวรรคหนึ�ง ใหพ้น้จากสภาพแห่งเทศบาลเดิมนบัแต่วนัที�ได้

ถูกเปลี�ยนแปลงฐานะเป็นตน้ไป บรรดาทรัพยสิ์น หนี�  สิทธิ และสิทธิเรียกร้องของเทศบาลเดิมใหโ้อนไปเป็นของเทศบาล

ใหม่ในขณะเดียวกนันั�น และบรรดาเทศบญัญตัิที�ไดใ้ชบ้งัคบัอยูก่่อนแลว้คงใหใ้ชบ้งัคบัต่อไป 

ในการยบุเลิกเทศบาล ใหร้ะบุถึงวิธีการจดัทรัพยสิ์นไวใ้นประกาศกระทรวงมหาดไทยนั�นดว้ย 



 ส่วนที� ๒ 

องคก์ารเทศบาล 

                   
  

มาตรา ๑๔ องคก์ารเทศบาลประกอบดว้ยสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี 

  
บทที� ๑ 

สภาเทศบาล 

                   
  

มาตรา ๑๕ สภาเทศบาลประกอบดว้ยสมาชิกสภาเทศบาลซึ�งมาจากการเลือกตั�งโดยตรงของประชาชน

ตามกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั�งสมาชิกสภาทอ้งถิ�นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ�นตามจาํนวนดงัต่อไปนี� 

(๑) สภาเทศบาลตาํบล ประกอบดว้ยสมาชิกจาํนวนสิบสองคน 

(๒) สภาเทศบาลเมือง ประกอบดว้ยสมาชิกจาํนวนสิบแปดคน 

(๓) สภาเทศบาลนคร ประกอบดว้ยสมาชิกจาํนวนยี�สิบสี�คน 

ผูม้ีสิทธิสมคัรรับเลือกตั�งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล นอกจากตอ้งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม

ตามกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั�งสมาชิกสภาทอ้งถิ�นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ�นแลว้ จะตอ้งไม่เป็นผูท้ี�พน้จากตาํแหน่งสมาชิกสภา

ทอ้งถิ�น คณะผูบ้ริหารทอ้งถิ�นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ�น รองผูบ้ริหารทอ้งถิ�นหรือที�ปรึกษาหรือเลขานุการของผูบ้ริหารทอ้งถิ�น 

เพราะเหตุมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มในสัญญาหรือกิจการที�กระทาํกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ยงัไม่ถึงหา้

ปีนบัถึงวนัรับสมคัรเลือกตั�ง 

ในกรณีที�ตาํแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลว่างลงไม่ว่าดว้ยเหตุใดและยงัมิไดม้ีการเลือกตั�งสมาชิกสภา

เทศบาลขึ�นแทนตาํแหน่งที�ว่าง ใหส้ภาเทศบาลประกอบดว้ยสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที�มีอยู ่

  
มาตรา ๑๖ สมาชิกสภาเทศบาลใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งไดค้ราวละสี�ปีนบัแต่วนัเลือกตั�ง ถา้ตาํแหน่งสมาชิก

สภาเทศบาลวา่งลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือมีการยบุสภา ใหเ้ลือกตั�งสมาชิกสภาเทศบาลขึ�นแทน

ตามกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั�งสมาชิกสภาทอ้งถิ�นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ�น 

สมาชิกสภาเทศบาลผูเ้ขา้มาแทนใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระของผูซึ้� งตนแทน 

  
มาตรา ๑๗ ก่อนเขา้รับหนา้ที� สมาชิกสภาเทศบาลตอ้งปฏิญาณตนในที�ประชุมสภาเทศบาลว่า จะรักษา

ไวแ้ละปฏิบตัิตามซึ� งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ทั�งจะซื�อสัตยสุ์จริตและปฏิบตัิหนา้ที�เพื�อประโยชน์ของทอ้งถิ�น 

  
มาตรา ๑๘ สมาชิกสภาเทศบาลยอ่มเป็นผูแ้ทนของปวงชนในเขตเทศบาลนั�น และตอ้งปฏิบตัิหนา้ที�ตาม

ความเห็นของตนโดยบริสุทธิ� ใจ ไม่อยูใ่นความผูกมดัแห่งอาณัติมอบหมายใด ๆ 

  
มาตรา ๑๘ ทว ิ สมาชิกสภาเทศบาลตอ้งไม่เป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มในสัญญา

ที�เทศบาลนั�นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที�กระทาํใหแ้ก่เทศบาลนั�น หรือที�เทศบาลนั�นจะกระทาํ 

  
 
 



มาตรา ๑๙   สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ�นสุดลงเมื�อ 

(๑) ถึงคราวออกตามวาระ หรือมีการยบุสภาเทศบาล 

(๒) ตาย 

(๓) ลาออก โดยยื�นหนงัสือลาออกต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 

(๔) ขาดคุณสมบตัิหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง 

(๕) ขาดประชุมสภาเทศบาลสามครั� งติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 

(๖) กระทาํการอนัตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๘ ทวิ 

(๗) สภาเทศบาลมีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที�จะนาํมาซึ� งความเสื�อมเสีย

หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่เทศบาลหรือกระทาํการอนัเสื�อมเสียประโยชน์ของสภาเทศบาล โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล

จาํนวนไม่นอ้ยกวา่หนึ�งในสามของจาํนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั�งหมดเท่าที�มีอยูเ่ขา้ชื�อเสนอใหส้ภาเทศบาลพิจารณา และ

มติดงักล่าวตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี�ของจาํนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั�งหมดเท่าที�มีอยู ่ทั�งนี�  ใหส้มาชิกภาพ

สิ�นสุดลงนบัแต่วนัที�สภาเทศบาลมีมติ 

(๘) ราษฎรผูม้ีสิทธิเลือกตั�งในเขตเทศบาลมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าสามในสี�ของจาํนวนผูม้ีสิทธิเลือกตั�งที�มา

ลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลผูใ้ดไม่สมควรดาํรงตาํแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าดว้ยการลงคะแนนเสียงเพื�อ

ถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถิ�นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ�น 

เมื�อมีขอ้สงสัยเกี�ยวกบัสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผูใ้ดสิ�นสุดลงตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ใหผู้ว้่า

ราชการจงัหวดัสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คาํวินิจฉัยของผูว้่าราชการจงัหวดัใหเ้ป็นที�สุด 

ในกรณีที�สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ�นสุดลงตาม (๘) พร้อมกนัทั�งหมด ใหถ้ือว่าเป็นการยบุ

สภาเทศบาล 

  
มาตรา ๒๐ สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ�ง และรองประธานสภาคนหนึ�ง ซึ� งผูว้่าราชการจงัหวดั

แต่งตั�งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลดาํรงตาํแหน่งจนครบอายขุองสภาเทศบาล 

  
มาตรา ๒๐ ทว ินอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง ประธานสภาเทศบาลและรอง

ประธานสภาเทศบาลพน้จากตาํแหน่งเมื�อ 

(๑) ลาออก โดยยื�นหนงัสือลาออกต่อผูว้่าราชการจงัหวดั 

(๒) สิ�นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล 

(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั�งใหพ้น้จากตาํแหน่งตามมาตรา ๗๓ 

(๔) สภาเทศบาลมีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที�จะนาํมาซึ� งความเสื�อมเสีย

แก่ศกัดิ�ตาํแหน่งหรือสภาเทศบาล ปฏิบตัิการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวสัดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่

ปฏิบตัิการหรือปฏิบตัิการไม่ชอบดว้ยอาํนาจหนา้ที� โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจาํนวนไม่นอ้ยกว่าหนึ�งในสามของจาํนวน

สมาชิกสภาเทศบาลทั�งหมดเท่าที�มีอยูเ่ขา้ชื�อเสนอใหส้ภาเทศบาลพจิารณา และมติดงักล่าวตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า

สามในสี�ของจาํนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั�งหมดเท่าที�มีอยู ่ทั�งนี�  ให้พน้จากตาํแหน่งนบัแต่วนัที�สภาเทศบาลมีมต ิ

ผูซึ้� งพน้จากตาํแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลตาม (๓) หรือ (๔) จะดาํรง

ตาํแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลอีกไม่ไดต้ลอดอายขุองสภาเทศบาลนั�น 

ใหป้ระธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลที�ไดรั้บเลือกใหม่อยูใ่นตาํแหน่งตามวาระของผู ้

ซึ� งตนแทน 



 มาตรา ๒๐ ตรี ในกรณีที�ตาํแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลว่างลงเพราะเหตุ

ใดเหตุหนึ�งตามมาตรา ๒๐ ทวิ ใหส้ภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ�นแทนตาํแหน่งที�ว่างภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัที�

ตาํแหน่งว่างลง 

  
มาตรา ๒๑ ประธานสภาเทศบาล มีหนา้ที�ดาํเนินกิจการของสภาเทศบาลใหเ้ป็นไปตามระเบียบ

ขอ้บงัคบัการประชุมสภาเทศบาล 

รองประธานสภาเทศบาล มีหนา้ที�กระทาํกิจการแทนประธานสภาเทศบาลในเมื�อประธานสภาเทศบาล

ไม่อยู ่หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที�ได ้

  
มาตรา ๒๒ ในเมื�อประธานและรองประธานสภาเทศบาลไม่อยูใ่นที�ประชุม ใหส้มาชิกสภาเทศบาล

เลือกตั�งกนัเองเป็นประธานเฉพาะในคราวประชุมนั�น 

  
มาตรา ๒๓ ใหก้ระทรวงมหาดไทยวางระเบียบขอ้บงัคบัการประชุมสภาเทศบาลไว ้

  
มาตรา ๒๔ ในปีหนึ�งใหม้ีสมยัประชุมสามญัสี�สมยั สมยัประชุมสามญัครั� งแรกและวนัเริ�มประชุมสมยั

สามญัประจาํปีใหส้ภาเทศบาลกาํหนด 

ผูว้่าราชการจงัหวดัตอ้งกาํหนดใหส้มาชิกสภาเทศบาลไดม้าประชุมสภาเทศบาลครั� งแรกภายในสิบหา้

วนันบัแต่วนัประกาศผลการเลือกตั�งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจาํนวนแลว้ และใหท้ี�ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาล

และรองประธานสภาเทศบาล 

กรณีที�สภาเทศบาลไม่อาจจดัใหม้ีการประชุมครั� งแรกไดต้ามกาํหนดเวลาในวรรคสอง หรือมีการ

ประชุมสภาเทศบาลแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาเทศบาลได ้ผูว้า่ราชการจงัหวดัอาจเสนอรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยให้มีคาํสั�งยบุสภาเทศบาล 

สมยัประชุมสามญัสมยัหนึ�ง ๆ ใหม้ีกาํหนดไม่เกินสามสิบวนั แต่ถา้จะขยายเวลาออกไปอีกจะตอ้งไดรั้บ

อนุญาตจากผูว้่าราชการจงัหวดั 

  
มาตรา ๒๕ โดยปกติใหป้ระธานสภาเทศบาลเป็นผูเ้รียกประชุมสภาเทศบาลตามสมยัประชุม และเป็นผู ้

เปิดหรือปิดประชุม 

ในกรณีที�ยงัไม่มีประธานสภาเทศบาล หรือประธานสภาเทศบาลไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย ใหผู้ว้่า

ราชการจงัหวดัเป็นผูเ้รียกประชุมและเป็นผูเ้ปิดหรือปิดประชุม 

  
มาตรา ๒๖ นอกจากสมยัประชุมสามญัแลว้ เมื�อเห็นว่าเป็นการจาํเป็นเพื�อประโยชน์แห่งเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาลกด็ี หรือนายกเทศมนตรีกด็ี หรือสมาชิกสภาเทศบาลมีจาํนวนไม่ตํ�ากว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนสมาชิกที�อยู่

ในตาํแหน่งกด็ี อาจทาํคาํร้องยื�นต่อผูว้่าราชการจงัหวดัขอใหเ้ปิดประชุมวิสามญัใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัพิจารณา ถา้

เห็นสมควรกใ็หผู้ว้่าราชการจงัหวดัเรียกประชุมวิสามญัได ้

สมยัประชุมวิสามญัให้มีกาํหนดไม่เกินสิบหา้วนั แต่ถา้จะขยายเวลาออกไปอีก จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก

ผูว้่าราชการจงัหวดั 

  
มาตรา ๒๗ การประชุมสภาเทศบาล ตอ้งมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ�งของ

จาํนวนสมาชิกเท่าที�มีอยู ่จึงจะเป็นองคป์ระชุม 



 มาตรา ๒๘ การลงมติวินิจฉัยขอ้ปรึกษานั�น ใหถ้ือเอาเสียงขา้งมากเป็นประมาณ เวน้แต่จะมีบญัญตัิไว้

เป็นอยา่งอื�นในพระราชบญัญตัินี� 

สมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ�งยอ่มมีเสียงหนึ�งในการลงคะแนน ถา้มีจาํนวนลงเสียงลงคะแนนเท่ากนั ให้

ประธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ�นไดอ้ีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี�ขาด 

  
มาตรา ๒๙ หา้มมิใหส้ภาเทศบาลประชุมปรึกษาหารือในเรื�องนอกเหนืออาํนาจหนา้ที� หรือเรื�องที�ฝ่าฝืน

กฎหมาย หรือเรื�องการเมืองแห่งรัฐ 

  
มาตรา ๓๐ การประชุมของสภาเทศบาลยอ่มเป็นการเปิดเผยตามลกัษณะที�จะไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบ

ขอ้บงัคบัการประชุมสภาเทศบาล 

เมื�อนายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลรวมกนัไม่นอ้ยกว่าหนึ�งในสามของจาํนวนสมาชิกที�มา

ประชุมร้องขอใหท้าํการประชุมลบั กใ็หป้ระธานสภาเทศบาลดาํเนินการประชุมลบัได ้โดยไม่ตอ้งขอมติที�ประชุม 

  
  
มาตรา ๓๑ ในที�ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิตั�งกระทูถ้ามนายกเทศมนตรีหรือรอง

นายกเทศมนตรีในขอ้ความใด ๆ อนัเกี�ยวกบัการงานในหนา้ที�ได ้แต่นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีมีสิทธิที�จะไม่

ตอบ เมื�อเห็นว่าขอ้ความนั�น ๆ ยงัไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี�ยวกบัความปลอดภยัหรือประโยชน์สาํคญัของเทศบาล 

  
มาตรา ๓๒ สภาเทศบาลมีอาํนาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั�งเป็นคณะกรรมการสามญัของสภาเทศบาล 

และมีอาํนาจเลือกบุคคลผูเ้ป็นหรือมิไดเ้ป็นสมาชิกตั�งเป็นคณะกรรมการวิสามญัของสภาเทศบาล เพื�อกระทาํกิจการหรือ

พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื�องใด ๆ อนัอยูใ่นอาํนาจหนา้ที�ของสภาเทศบาล แลว้รายงานต่อสภาเทศบาล 

ในการตั�งคณะกรรมการวิสามญัตามวรรคหนึ�ง นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื�อบุคคลผูเ้ป็นหรือมิไดเ้ป็น

สมาชิก เพื�อใหส้ภาเทศบาลแต่งตั�งเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามญัไดไ้ม่เกินหนึ�งในสี�ของจาํนวนกรรมการทั�งหมด 

คณะกรรมการที�สภาเทศบาลตั�งขึ�นตามวรรคหนึ�ง จะแต่งตั�งคณะอนุกรรมการเพื�อพิจารณาหรือ

ปฏิบตัิการในเรื�องใดเรื�องหนึ�งตามที�คณะกรรมการมอบหมายกไ็ด ้

  
มาตรา ๓๒ ทว ิในกรณีกิจการอื�นใดอาจกระทบถึงประโยชน์ไดเ้สียของเทศบาลหรือประชาชนใน

ทอ้งถิ�น สมาชิกสภาเทศบาลจาํนวนไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนสมาชิกเท่าที�มีอยูห่รือนายกเทศมนตรีอาจเสนอต่อ

ประธานสภาเทศบาลเพื�อใหม้ีการออกเสียงประชามติในทอ้งถิ�นได ้และประกาศใหป้ระชาชนทราบ 

การออกเสียงประชามติตอ้งเป็นไปเพื�อประโยชน์ในการขอปรึกษาความเห็นของประชาชนว่าจะ

เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกิจการสาํคญัในเรื�องใดเรื�องหนึ�งตามวรรคหนึ�ง ซึ� งมิใช่เรื�องที�ขดัหรือแยง้ต่อกฎหมาย การออก

เสียงประชามติที�เกี�ยวกบัตวับุคคลใดบุคคลหนึ�ง หรือคณะบุคคลใดคณะบุคคลหนึ�งโดยเฉพาะจะกระทาํมิได ้

ผูม้ีสิทธิเลือกตั�งสมาชิกสภาเทศบาลยอ่มมีสิทธิออกเสียงประชามติ 

การออกเสียงประชามติตามมาตรานี� ใหม้ีผลเป็นเพียงการใหค้าํปรึกษาแก่สภาเทศบาลหรือ

นายกเทศมนตรีในเรื�องนั�น 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการออกเสียงประชามติใหเ้ป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการออก

เสียงประชามติ 

  



มาตรา ๓๓ การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่ตํ�ากว่ากึ�งจาํนวน

ของจาํนวนกรรมการทั�งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการใหใ้ชร้ะเบียบขอ้บงัคบัการประชุมสภาเทศบาลโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๓๔ (ยกเลิก) 

  
มาตรา ๓๕ (ยกเลิก) 

  
บทที� ๒ 

คณะเทศมนตรี 

                   
  

มาตรา ๓๖ (ยกเลิก) 

  
มาตรา ๓๗ (ยกเลิก) 

  
มาตรา ๓๘ (ยกเลิก) 

  
มาตรา ๓๙ (ยกเลิก) 

  
มาตรา ๔๐ (ยกเลิก) 

  
มาตรา ๔๑ (ยกเลิก) 

  
มาตรา ๔๒ (ยกเลิก) 

  
มาตรา ๔๓ (ยกเลิก) 

  
มาตรา ๔๔ (ยกเลิก) 

  
มาตรา ๔๕ (ยกเลิก) 

  
มาตรา ๔๖ (ยกเลิก) 

  
มาตรา ๔๗ (ยกเลิก) 

  
มาตรา ๔๘ (ยกเลิก) 

  
 
 
 



บทที� ๒ ทวิ 

นายกเทศมนตรี 

                   
  

มาตรา ๔๘ ทว ิใหเ้ทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ�งซึ� งมาจากการเลือกตั�งโดยตรงของประชาชนตาม

กฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั�งสมาชิกสภาทอ้งถิ�นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ�น 

  
มาตรา ๔๘ ตรี (ยกเลิก) 

  
มาตรา ๔๘ จตัวา (ยกเลิก) 

  
มาตรา ๔๘ เบญจ บุคคลผูม้ีสิทธิสมคัรรับเลือกตั�งเป็นนายกเทศมนตรีตอ้งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะ

ตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั�งสมาชิกสภาทอ้งถิ�นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ�น และตอ้งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะ

ตอ้งหา้มดงัต่อไปนี� ดว้ย 

(๑) มีอายไุม่ตํ�ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวนัเลือกตั�ง 

(๒) สาํเร็จการศึกษาไม่ตํ�ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาทอ้งถิ�น ผูบ้ริหาร

ทอ้งถิ�น หรือสมาชิกรัฐสภา 

(๓) ไม่เป็นผูท้ี�พน้จากตาํแหน่งสมาชิกสภาทอ้งถิ�น คณะผูบ้ริหารทอ้งถิ�นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ�น รอง

ผูบ้ริหารทอ้งถิ�น หรือที�ปรึกษาหรือเลขานุการของผูบ้ริหารทอ้งถิ�น เพราะเหตุมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มใน

สัญญาที�กระทาํกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ยงัไม่ถึงหา้ปีนบัถึงวนัรับสมคัรเลือกตั�ง 

(๔) เคยเป็นสมาชิกสภาทอ้งถิ�นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ�น ซึ� งถูกใหพ้น้จากตาํแหน่งเนื�องจากกระทาํการ

ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

  
มาตรา ๔๘ ฉ (ยกเลิก) 

  
มาตรา ๔๘ สัตต ใหน้ายกเทศมนตรีดาํรงตาํแหน่งนบัตั�งแต่วนัเลือกตั�ง และมีระยะการดาํรงตาํแหน่ง

คราวละสี�ปีนบัแต่วนัเลือกตั�ง 

  
มาตรา ๔๘ อฏัฐ  นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั�งรองนายกเทศมนตรีซึ� งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู ้

ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที�นายกเทศมนตรีมอบหมายไดต้ามเกณฑด์งัต่อไปนี� 

(๑) เทศบาลตาํบล ใหแ้ต่งตั�งรองนายกเทศมนตรีไดไ้ม่เกินสองคน 

(๒) เทศบาลเมือง ใหแ้ต่งตั�งรองนายกเทศมนตรีไดไ้ม่เกินสามคน 

(๓) เทศบาลนคร ใหแ้ต่งตั�งรองนายกเทศมนตรีไดไ้ม่เกินสี�คน 

นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั�งที�ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีซึ� งมิใช่สมาชิกสภา

เทศบาลได ้โดยในกรณีเทศบาลตาํบลใหแ้ต่งตั�งไดจ้าํนวนรวมกนัไม่เกินสองคน ในกรณีเทศบาลเมืองใหแ้ต่งตั�งไดจ้าํนวน

รวมกนัไม่เกินสามคน และในกรณีเทศบาลนครใหแ้ต่งตั�งไดจ้าํนวนรวมกนัไม่เกินหา้คน 

  
มาตรา ๔๘ นว รองนายกเทศมนตรีตอ้งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๔๘ เบญจ 

  



มาตรา ๔๘ ทศ ก่อนนายกเทศมนตรีเขา้รับหนา้ที� ใหป้ระธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล

เพื�อใหน้ายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั�งนี�  ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัประกาศผลการ

เลือกตั�งนายกเทศมนตรี 

กรณีที�ไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลหรือสภาเทศบาลถูกยบุ

ตามมาตรา ๒๔ หากมีกรณีที�สาํคญัและจาํเป็นเร่งด่วนซึ�งปล่อยใหเ้นิ�นชา้ไปจะกระทบต่อประโยชน์สาํคญัของราชการหรือ

ราษฎร นายกเทศมนตรีจะดาํเนินการไปพลางก่อนเท่าที�จาํเป็นกไ็ด ้เมื�อไดม้ีการเลือกประธานสภาเทศบาลแลว้ให้

ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื�อใหน้ายกเทศมนตรีแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิบหา้วนันบั

แต่วนัที�มีการเลือกประธานสภาเทศบาล 

การประชุมเพื�อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีใหก้ระทาํโดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีตอ้งจดัทาํ

นโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษรแจกใหส้มาชิกสภาเทศบาลทุกคนที�มาประชุมดว้ย 

หากนายกเทศมนตรีไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได ้ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัแจง้ให้

นายกเทศมนตรีจดัทาํนโยบายแจง้เป็นหนงัสือส่งใหส้มาชิกสภาเทศบาลทุกคนภายในเจ็ดวนั โดยใหน้าํวิธีการแจง้คาํสั�งทาง

ปกครองเป็นหนงัสือตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี� ใหถ้ือว่า

นายกเทศมนตรีไดแ้ถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแลว้ 

ใหน้ายกเทศมนตรีจดัทาํรายงานแสดงผลการปฏิบตัิงานตามนโยบายที�ไดแ้ถลงไวต้่อสภาเทศบาลเป็น

ประจาํทุกปี 

คาํแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบตัิงานใหป้ระกาศไวโ้ดยเปิดเผยที�

สาํนกังานเทศบาลดว้ย 

  
มาตรา ๔๘ เอกาทศ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี หรือผูซึ้� งนายกเทศมนตรีมอบหมาย มีสิทธิเขา้

ประชุมสภาเทศบาลและมีสิทธิแถลงขอ้เทจ็จริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบังานในหนา้ที�ของตนต่อที�ประชุม แต่ไม่

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  
มาตรา ๔๘ ทวาทศ สมาชิกจาํนวนไม่นอ้ยกว่าหนึ�งในสามของจาํนวนสมาชิกเท่าที�มีอยูม่ีสิทธิเขา้ชื�อ

เสนอญตัติขอเปิดอภิปรายทั�วไปในที�ประชุมสภาเทศบาลเพื�อใหน้ายกเทศมนตรีแถลงขอ้เทจ็จริงหรือแสดงความเห็นใน

ปัญหาอนัเกี�ยวกบัการบริหารราชการเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ 

ญตัติตามวรรคหนึ�งใหย้ื�นต่อประธานสภาเทศบาล และใหป้ระธานสภาเทศบาลกาํหนดวนัสาํหรับการ

อภิปรายทั�วไป ซึ� งตอ้งไม่เร็วกว่าหา้วนัและไม่ชา้กว่าสิบหา้วนันบัแต่วนัที�ไดรั้บญตัติ แลว้แจง้ใหน้ายกเทศมนตรีทราบ 

  
มาตรา ๔๘ เตรส นายกเทศมนตรีมีอาํนาจหนา้ที� ดงัต่อไปนี� 

(๑) กาํหนดนโยบายโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั เทศบญัญตัิ และนโยบาย 

(๒) สั�ง อนุญาต และอนุมตัิเกี�ยวกบัราชการของเทศบาล 

(๓) แต่งตั�งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที�ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี 

(๔) วางระเบียบเพื�อใหง้านของเทศบาลเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

(๕) รักษาการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญตัิ 

(๖) ปฏิบตัิหนา้ที�อื�นตามที�กฎหมายบญัญตัิไวใ้นพระราชบญัญตัินี� และกฎหมายอื�น 

  



มาตรา ๔๘ จตุทศ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที�ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ตอ้งไม่กระทาํการอยา่งใดอยา่หนึ�ง ดงัต่อไปนี� 

(๑) ดาํรงตาํแหน่งหรือปฏิบตัิหนา้ที�อื�นใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เวน้แต่

ตาํแหน่งที�ดาํรงตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมาย 

(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

นอกเหนือไปจากที�ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบตัิกบับุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ 

(๓) เป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มในสัญญาที�เทศบาลนั�นเป็นคู่สัญญาหรือใน

กิจการที�กระทาํใหแ้ก่เทศบาลนั�น หรือที�เทศบาลนั�นจะกระทาํ 

บทบญัญตัิตามมาตรานี�มิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีที�บุคคลดงักล่าวตามวรรคหนึ�งไดรั้บเบี�ยหวดับาํเหน็จ

บาํนาญหรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ ์หรือเงินอื�นใดในลกัษณะเดียวกนั และมิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีที�บุคคลดงักล่าวตาม

วรรคหนึ�งรับเงินตอบแทนค่าเบี�ยประชุมหรือเงินอื�นใดเนื�องจากการดาํรงตาํแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภาหรือวุฒิสภาหรือ

สภาผูแ้ทนราษฎรหรือสภาเทศบาลหรือสภาทอ้งถิ�นอื�น หรือกรรมการที�มีกฎหมายบญัญตัิใหเ้ป็นโดยตาํแหน่ง 

  
มาตรา ๔๘ ปัญจทศ นายกเทศมนตรีพน้จากตาํแหน่งเมื�อ 

(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 

(๒) ตาย 

(๓) ลาออก โดยยื�นหนงัสือลาออกต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 

(๔) ขาดคุณสมบตัิหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๔๘ เบญจ 

(๕) กระทาํการฝ่าฝืนมาตรา ๔๘ จตุทศ 

(๖) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั�งใหพ้น้จากตาํแหน่งตามมาตรา ๖๒ ตรี วรรคหา้หรือมาตรา 

๗๓ 

(๗) ถูกจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที�สุดใหจ้าํคุก 

(๘) ราษฎรผูม้ีสิทธิเลือกตั�งในเขตเทศบาลมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าสามในสี�ของจาํนวนผูม้ีสิทธิเลือกตั�งที�มา

ลงคะแนนเสียง เห็นว่านายกเทศมนตรีไม่สมควรดาํรงตาํแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าดว้ยการลงคะแนนเสียงเพื�อถอดถอน

สมาชิกสภาทอ้งถิ�นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ�น 

ในระหว่างที�ไม่มีนายกเทศมนตรี ใหป้ลดัเทศบาลปฏิบตัิหนา้ที�ของนายกเทศมนตรีเท่าที�จาํเป็นไดเ้ป็น

การชั�วคราวจนถึงวนัประกาศผลการเลือกตั�งนายกเทศมนตรี 

เมื�อมีขอ้สงสัยเกี�ยวกบัความเป็นนายกเทศมนตรีสิ�นสุดลงตาม (๔) หรือ (๕) ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดั

สอบสวนและวนิิจฉัยโดยเร็ว คาํวินิจฉัยของผูว้่าราชการจงัหวดัใหเ้ป็นที�สุด 

  
มาตรา ๔๘ โสฬส รองนายกเทศมนตรีพน้จากตาํแหน่ง เมื�อ 

(๑) นายกเทศมนตรีพน้จากตาํแหน่ง 

(๒) นายกเทศมนตรีมีคาํสั�งใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

(๓) ตาย 

(๔) ลาออก โดยยื�นหนงัสือลาออกต่อนายกเทศมนตรี 

(๕) ขาดคุณสมบตัิหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๔๘ นว 

(๖) กระทาํการฝ่าฝืนตามมาตรา ๔๘ จตุทศ 

(๗) ถูกจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที�สุดใหจ้าํคุก 



(๘) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสอบสวนและสั�งใหอ้อกจากตาํแหน่งตามมาตรา ๗๓ 

ใหน้าํความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใชบ้งัคบักบัการพน้จากตาํแหน่งของที�ปรึกษา

นายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีดว้ยโดยอนุโลม 

ใหน้าํความในวรรคสามของมาตรา ๔๘ ปัญจทศ มาใชบ้งัคบักบักรณีของรองนายกเทศมนตรี ที�ปรึกษา

นายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีดว้ยโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๔๘ สัตตรส ใหน้ายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและ

เป็นผูบ้งัคบับญัชาพนกังานเทศบาลและลูกจา้งเทศบาล 

  
มาตรา ๔๘ อฏัฐารส เทศบาลแบ่งส่วนราชการ ดงัต่อไปนี� 

(๑) สาํนกัปลดัเทศบาล 

(๒) ส่วนราชการอื�นตามที�นายกเทศมนตรีประกาศกาํหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 

การกาํหนดอาํนาจหนา้ที�ของสาํนกัปลดัเทศบาลและส่วนราชการอื�นตามวรรคหนึ�ง ใหเ้ป็นไปตามที�

นายกเทศมนตรีประกาศกาํหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 

  
มาตรา ๔๘ เอกูนวสีติ ใหม้ีปลดัเทศบาลคนหนึ�งเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนกังานเทศบาลและลูกจา้งเทศบาล

รองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาํของเทศบาลใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และมีอาํนาจหนา้ที�

อื�นตามที�มีกฎหมายกาํหนดหรือตามที�นายกเทศมนตรีมอบหมาย 

การบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการนั�น 

  
มาตรา ๔๘ วีสต ิ อาํนาจหนา้ที�ในการสั�งหรือการปฏิบตัิราชการของรองนายกเทศมนตรี ใหเ้ป็นไป

ตามที�นายกเทศมนตรีมอบหมาย 

ในกรณีที�นายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบตัิราชการได ้ใหร้องนายกเทศมนตรี ตามลาํดบัที�นายกเทศมนตรี

จดัไวเ้ป็นผูรั้กษาราชการแทน ถา้ไม่มีรองนายกเทศมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบตัิราชการได ้ใหป้ลดัเทศบาลเป็นผูรั้กษา

ราชการแทน 

อาํนาจในการสั�ง การอนุญาต การอนุมตัิ หรือการปฏิบตัิราชการที�นายกเทศมนตรีจะพึงปฏิบตัิหรือ

ดาํเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญตัิ เทศบญัญตัิ หรือคาํสั�งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื�องใด ถา้

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญตัิ เทศบญัญตัิ หรือคาํสั�งนั�น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื�องนั�นไม่ไดก้าํหนดใน

เรื�องการมอบอาํนาจไวเ้ป็นอยา่งอื�น นายกเทศมนตรีอาจมอบอาํนาจโดยทาํเป็นหนงัสือใหร้องนายกเทศมนตรีเป็นผูป้ฏิบตัิ

ราชการแทนนายกเทศมนตรีกไ็ด ้แต่ถา้มอบใหป้ลดัเทศบาลหรือรองปลดัเทศบาลปฏิบตัิราชการแทน ใหท้าํเป็นคาํสั�งและ

ประกาศใหป้ระชาชนทราบ 

การปฏิบตัิราชการแทนนายกเทศมนตรีตามวรรคสาม ตอ้งกระทาํภายใตก้ารกาํกบัดูแลและกรอบ

นโยบายที�นายกเทศมนตรีกาํหนดไว ้

  
มาตรา ๔๘ เอกวีสต ิ ในการปฏิบตัิหนา้ที� ใหน้ายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีและพนกังานเทศบาล

เป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  



มาตรา ๔๘ ทวาวสีติ  ถา้ในเขตเทศบาลใด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นเป็นการสมควรให้

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาล รองปลดัเทศบาล หรือหวัหนา้ส่วนราชการในเขตเทศบาลนั�นมีอาํนาจ

เปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบญัญตัิได ้ใหรั้ฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ�ง ใหน้าํบทบญัญตัิแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามา

ใชบ้งัคบัโดยอนุโลม เมื�อไดเ้ปรียบเทียบคดีใดแลว้ ใหรี้บส่งบนัทึกการเปรียบเทียบพร้อมดว้ยสาํนวนไปยงัพนกังาน

สอบสวนผูรั้บผิดชอบแห่งเขตทอ้งที�ซึ� งเทศบาลนั�นตั�งอยูเ่พื�อดาํเนินการต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

โดยไม่ชกัชา้ 

  
มาตรา ๔๘ เตวีสต ิเมื�อพน้กาํหนดเวลาหนึ�งปีนบัแต่วนัที�ไดม้ีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะ

ทอ้งถิ�นใดเป็นเทศบาลแลว้ ใหน้ายกเทศมนตรีมีอาํนาจหนา้ที�อยา่งเดียวกบัอาํนาจหนา้ที�ของกาํนนัและผูใ้หญ่บา้น บรรดาที�

บญัญตัิไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งที� หรือกฎหมายอื�น ทั�งนี�  ตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที�เทศบาลตาํบลใดมีทั�งนายกเทศมนตรี และกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจาํ

ตาํบล และสารวตัรกาํนนั ใหบุ้คคลดงักล่าวมีอาํนาจหนา้ที�ตามกฎหมายว่าดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งที�หรือกฎหมายอื�นใน

เขตเทศบาลตาํบลตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๔๘ จตุวีสต ิเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอยา่งอื�นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

ที�ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ใหเ้ป็นไปตามระเบียบที�กระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

  
มาตรา ๔๘ ปัญจวีสติ ในกรณีที�บทบญัญตัิมาตราใดในพระราชบญัญตัินี�กล่าวถึงคณะเทศมนตรี ให้

หมายถึงนายกเทศมนตรี บทบญัญตัิมาตราใดกล่าวถึงเทศมนตรี ให้หมายถึงรองนายกเทศมนตรี เวน้แต่บทบญัญตัิมาตราใด

มีขอ้ความเป็นอยา่งเดียวกนัหรือขดัแยง้กนักบับทบญัญตัิในบทนี�  ใหใ้ชบ้ทบญัญตัิในบทนี�แทน 

บรรดาบทบญัญตัิแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญตัิ เทศบญัญตัิ ประกาศ หรือคาํสั�งใดที�

อา้งถึงคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรี ใหถ้ือว่าบทบญัญตัิแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญตัิ เทศบญัญตัิ 

ประกาศ หรือคาํสั�งนั�น อา้งถึงนายกเทศมนตรีตามบทนี�  ทั�งนี�  เท่าที�ไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญตัิแห่งบทนี� 

  
ส่วนที� ๓ 

หนา้ที�ของเทศบาล 

                   
  

บทที� ๑ 

เทศบาลตาํบล 

                   
  

มาตรา ๔๙ (ยกเลิก) 

  
มาตรา ๕๐ ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย เทศบาลตาํบลมีหนา้ที�ตอ้งทาํในเขตเทศบาลดงัต่อไปนี� 

(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

(๒) ใหม้ีและบาํรุงทางบกและทางนํ�า 

(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที�สาธารณะ รวมทั�งการกาํจดัมูลฝอยและสิ�งปฏิกูล 



(๔) ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ 

(๕) ใหม้ีเครื�องใชใ้นการดบัเพลิง 

(๖) ใหร้าษฎรไดรั้บการศึกษาอบรม 

(๗) ส่งเสริมการพฒันาสตรี เดก็ เยาวชน ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ 

(๘) บาํรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถิ�น 

(๙) หนา้ที�อื�นตามที�กฎหมายบญัญตัิใหเ้ป็นหนา้ที�ของเทศบาล 

การปฏิบตัิงานตามอาํนาจหนา้ที�ของเทศบาลตอ้งเป็นไปเพื�อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใชว้ิธีการ

บริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี และใหค้าํนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนพฒันาเทศบาล การจดัทาํ

งบประมาณ การจดัซื�อจดัจา้ง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบตัิงาน และการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ทั�งนี�  ใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัว่าดว้ยการนั�นและหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�กระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

  
มาตรา ๕๑ ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย เทศบาลตาํบลอาจจดัทาํกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดงัต่อไปนี� 

(๑) ใหม้ีนํ�าสะอาดหรือการประปา 

(๒) ใหม้ีโรงฆ่าสัตว ์

(๓) ใหม้ีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าขา้ม 

(๔) ใหม้ีสุสานและฌาปนสถาน 

(๕) บาํรุงและส่งเสริมการทาํมาหากินของราษฎร 

(๖) ใหม้ีและบาํรุงสถานที�ทาํการพิทกัษรั์กษาคนเจ็บไข ้

(๗) ใหม้ีและบาํรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื�น 

(๘) ใหม้ีและบาํรุงทางระบายนํ�า 

(๙) เทศพาณิชย ์

  
บทที� ๒ 

เทศบาลเมือง 

                   
  

มาตรา ๕๒ (ยกเลิก) 

  
มาตรา ๕๓ ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนา้ที�ตอ้งทาํในเขตเทศบาล ดงัต่อไปนี� 

(๑) กิจการตามที�ระบุไวใ้นมาตรา ๕๐ 

(๒) ใหม้ีนํ�าสะอาดหรือการประปา 

(๓) ใหม้ีโรงฆ่าสัตว ์

(๔) ใหม้ีและบาํรุงสถานที�ทาํการพิทกัษแ์ละรักษาคนเจ็บไข ้

(๕) ใหม้ีและบาํรุงทางระบายนํ�า 

(๖) ใหม้ีและบาํรุงส้วมสาธารณะ 

(๗) ใหม้ีและบาํรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื�น 

(๘) ใหม้ีการดาํเนินกิจการโรงรับจาํนาํหรือสถานสินเชื�อทอ้งถิ�น 

  



มาตรา ๕๔ ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจดัทาํกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดงัต่อไปนี� 

(๑) ใหม้ีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าขา้ม 

(๒) ใหม้ีสุสานและฌาปนสถาน 

(๓) บาํรุงและส่งเสริมการทาํมาหากินของราษฎร 

(๔) ใหม้ีและบาํรุงการสงเคราะห์มารดาและเดก็ 

(๕) ใหม้ีและบาํรุงโรงพยาบาล 

(๖) ใหม้ีการสาธารณูปการ 

(๗) จดัทาํกิจการซึ� งจาํเป็นเพื�อการสาธารณสุข 

(๘) จดัตั�งและบาํรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 

(๙) ใหม้ีและบาํรุงสถานที�สาํหรับการกีฬาและพลศึกษา 

(๑๐) ใหม้ีและบาํรุงสวนสาธารณะ สวนสัตวแ์ละสถานที�พกัผ่อนหยอ่นใจ 

(๑๑) ปรับปรุงแหล่งเสื�อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของทอ้งถิ�น 

(๑๒) เทศพาณิชย ์

  
บทที� ๓ 

เทศบาลนคร 

                   
  

มาตรา ๕๕ (ยกเลิก) 

  
มาตรา ๕๖ ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหนา้ที�ตอ้งทาํในเขตเทศบาลดงัต่อไปนี� 

(๑) กิจการตามที�ระบุไวใ้นมาตรา ๕๓ 

(๒) ใหม้ีและบาํรุงการสงเคราะห์มารดาและเดก็ 

(๓) กิจการอยา่งอื�นซึ� งจาํเป็นเพื�อการสาธารณสุข 

(๔) การควบคุมสุขลกัษณะและอนามยัในร้านจาํหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื�น 

(๕) จดัการเกี�ยวกบัที�อยูอ่าศยัและการปรับปรุงแหล่งเสื�อมโทรม 

(๖) จดัใหม้ีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และที�จอดรถ 

(๗) การวางผงัเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 

(๘) การส่งเสริมกิจการการท่องเที�ยว 

  
มาตรา ๕๗ เทศบาลนครอาจจดัทาํกิจการอื�น ๆ ตามมาตรา ๕๔ ได ้

  
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที� ๓ ทว ิ

การทาํการนอกเขตเทศบาลและการทาํการร่วมกบับุคคลอื�น 

                   
  

มาตรา ๕๗ ทว ิเทศบาลอาจทาํกิจการนอกเขต เมื�อ 

(๑) การนั�นจาํเป็นตอ้งทาํและเป็นการที�เกี�ยวเนื�องกบักิจการที�ดาํเนินตามอาํนาจหนา้ที�อยูภ่ายในเขตของ

ตน 

(๒) ไดรั้บความยนิยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจงัหวดั หรือสภาตาํบลแห่ง

ทอ้งถิ�นที�เกี�ยวขอ้งและ 

(๓) ไดรั้บอนุมตัิจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

  
มาตรา ๕๗ ตรี เทศบาลอาจทาํการร่วมกบับุคคลอื�นโดยก่อตั�งบริษทัจาํกดัหรือถือหุน้ในบริษทัจาํกดั 

เมื�อ 

(๑) บริษทัจาํกดันั�นมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื�อกิจการคา้ขายอนัเป็นสาธารณูปโภค 

(๒) เทศบาลตอ้งถือหุน้เป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละหา้สิบของทุนที�บริษทันั�นจดทะเบียนไว ้ในกรณีที�มี

หลายเทศบาล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหรือสุขาภิบาลถือหุน้อยูใ่นบริษทัเดียวกนั ใหน้บัหุน้ที�

ถือนั�นรวมกนัและ 

(๓) ไดรั้บอนุมตัิจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

การเปลี�ยนแปลงจาํนวนหุน้ที�เทศบาลถืออยูใ่นบริษทัจาํกดัตอ้งไดรั้บอนุมตัิจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย 

ความใน (๑) และ (๒) ของวรรคหนึ�ง ไม่ใชบ้งัคบัในกรณีที�บริษทัจาํกดัที�เทศบาลร่วมก่อตั�งหรือถือหุน้

นั�น ไม่มีเอกชนถือหุน้อยูด่ว้ย 

  
บทที� ๔ 

สหการ 

                   
  

มาตรา ๕๘ ถา้มีกิจการใดอนัอยูภ่ายในอาํนาจหนา้ที�ของเทศบาลตั�งแต่สองแห่งขึ�นไปที�จะร่วมกนัทาํ

เพื�อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งยิ�ง กใ็หจ้ดัตั�งเป็นองคก์ารขึ�นเรียกว่าสหการ มีสภาพเป็นทบวงการเมือง และมีคณะกรรมการ

บริหาร ประกอบดว้ยผูแ้ทนของเทศบาลที�เกี�ยวขอ้งอยูด่ว้ย 

การจดัตั�งสหการจะทาํไดก้แ็ต่โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ� งจะไดก้าํหนดชื�อ อาํนาจหนา้ที� และ

ระเบียบการดาํเนินงานไว ้

การยบุเลิกสหการใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกาโดยกาํหนดวิธีการจดัทรัพยสิ์นไวด้ว้ย 

  
มาตรา ๕๙ สหการอาจไดรั้บเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และอาจกูเ้งินไดภ้ายใตบ้งัคบัมาตรา ๖๖ (๕) หรือ 

(๖) 

  
 
 



ส่วนที� ๔ 

เทศบญัญตัิ 

                   
  

มาตรา ๖๐ เทศบาลมีอาํนาจตราเทศบญัญตัิโดยไม่ขดัหรือแยง้ต่อบทกฎหมายในกรณีดงัต่อไปนี� 

(๑) เพื�อปฏิบตัิการใหเ้ป็นไปตามหนา้ที�ของเทศบาลที�กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญตัินี� 

(๒) เมื�อมีกฎหมายบญัญตัิใหเ้ทศบาลตราเทศบญัญตัิหรือให้มีอาํนาจตราเทศบญัญตัิ 

ในเทศบญัญตัินั�น จะกาํหนดโทษปรับผูล้ะเมิดเทศบญัญตัิไวด้ว้ยกไ็ด ้แต่หา้มมิใหก้าํหนดเกินกว่าหนึ�ง

พนับาท 

  
มาตรา ๖๑ เทศพาณิชยข์องเทศบาล ใหต้ราเป็นเทศบญัญตัิ กิจการใดที�เทศบาลมีรายไดห้รือผลพลอยได้

อนัเกิดจากการกระทาํตามอาํนาจหนา้ที� จะไม่ตราเป็นเทศบญัญตัิก็ได ้

  
มาตรา ๖๑ ทว ิร่างเทศบญัญตัิจะเสนอไดก้แ็ต่โดย 

(๑) นายกเทศมนตรี 

(๒) สมาชิกสภาเทศบาล หรือ 

(๓) ราษฎรผูม้ีสิทธิเลือกตั�งในเขตเทศบาลตามกฎหมายว่าดว้ยการเขา้ชื�อเสนอขอ้บญัญตัิทอ้งถิ�น 

ในกรณีที�สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผูเ้สนอร่างเทศบญัญตัิตอ้งมีสมาชิกสภาเทศบาลลงนามรับรองไม่นอ้ย

กว่าสองคน 

ร่างเทศบญัญตัิเกี�ยวกบัการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอไดต้่อเมื�อมีคาํรับรองของนายกเทศมนตรี 

  
มาตรา ๖๑ ตรี ร่างเทศบญัญตัิเกี�ยวกบัการเงิน หมายความถึงร่างเทศพาณิชย ์หรือร่างเทศบญัญตัิว่าดว้ย

เรื�องใดเรื�องหนึ�ง ดงัต่อไปนี� 

(๑) การจดัเกบ็ ยกเลิก ลด เปลี�ยนแปลง แกไ้ข ผ่อน หรือวางระเบียบ การบงัคบัอนัเกี�ยวกบัภาษีอากร 

(๒) การเกบ็รักษาเงิน การจ่ายเงิน หรือการโอนงบประมาณของเทศบาล 

(๓) การกูเ้งิน การคํ�าประกนั หรือการใชเ้งินกู ้

(๔) การคลงั การงบประมาณ การเงิน ทรัพยสิ์น การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น การจา้ง และการ

พสัดุ 

ในกรณีเป็นที�สงสัยว่าร่างเทศบญัญตัิใดเป็นร่างเทศบญัญตัิเกี�ยวกบัการเงินที�จะตอ้งมีคาํรับรองของ

นายกเทศมนตรี ใหป้ระธานสภาเทศบาลเป็นผูว้ินิจฉัย 

  
มาตรา ๖๒ ภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัที�สภาเทศบาลไดม้ีมติเห็นชอบดว้ยกบัร่างเทศบญัญตัิใดในกรณี

เทศบาลตาํบล ใหป้ระธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบญัญตัิไปยงันายอาํเภอเพื�อส่งไปยงัผูว้่าราชการจงัหวดัพิจารณา ในกรณี

เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ใหป้ระธานสภาเทศบาลส่งไปยงัผูว้่าราชการจงัหวดัพิจารณา 

ผูว้่าราชการจงัหวดัตอ้งพิจารณาร่างเทศบญัญตัิตามวรรคหนึ�งใหเ้สร็จและส่งคืนประธานสภาเทศบาล

ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัที�ไดรั้บร่างเทศบญัญตัินั�น ถา้ผูว้่าราชการจงัหวดัไม่พิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาที�

กาํหนด ใหถ้ือว่าผูว้า่ราชการจงัหวดัเห็นชอบดว้ยกบัร่างเทศบญัญตัิดงักล่าว 



ในกรณีที�ผูว้่าราชการจงัหวดัเห็นชอบดว้ยกบัร่างเทศบญัญตัิตามวรรคหนึ�ง ใหส่้งนายกเทศมนตรีลงนาม

ใชบ้งัคบัเป็นเทศบญัญตัิต่อไป แต่ถา้ผูว้่าราชการจงัหวดัไม่เห็นชอบดว้ย ใหส่้งร่างเทศบญัญตัินั�นพร้อมดว้ยเหตุผลคืนไปยงั

สภาเทศบาล และใหส้ภาเทศบาลพิจารณาใหม่ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที�ไดรั้บร่างเทศบญัญตัิคืนมา ถา้สภาเทศบาลมีมติ

ยนืยนัตามร่างเทศบญัญตัิเดิมดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที�มีอยู ่ใหป้ระธานสภา

เทศบาลส่งร่างเทศบญัญตัินั�นใหน้ายกเทศมนตรีลงนามใชบ้งัคบัเป็นเทศบญัญตัิ และแจง้ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัทราบต่อไป 

แต่ถา้สภาเทศบาลไม่ยนืยนัภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที�ไดรั้บร่างเทศบญัญตัิคืนจากผูว้่าราชการจงัหวดั หรือยนืยนัตามร่าง

เทศบญัญตัิเดิมดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที�มีอยู ่ใหร่้างเทศบญัญตัินั�นเป็นอนัตกไป 

  
มาตรา ๖๒ ทว ิ(ยกเลิก) 

  
มาตรา ๖๒ ตรี ในกรณีที�สภาเทศบาลไม่รับหลกัการแห่งร่างเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจาํปี

หรือเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายเพิ�มเติม ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัตั�งคณะกรรมการคณะหนึ�ง ประกอบดว้ยกรรมการ

จาํนวนสิบหา้คน เพื�อพิจารณาหาขอ้ยตุิความขดัแยง้ โดยแกไ้ข ปรับปรุง หรือยนืยนัสาระสาํคญัในร่างเทศบญัญตัินั�น ทั�งนี�  

ใหย้ดึถือหลกัเกณฑ์ตามกฎหมาย ระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนประโยชน์ของทอ้งถิ�นและประชาชนเป็นสาํคญั 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ�ง ใหป้ระกอบดว้ยสมาชิกสภาเทศบาลซึ�งสภาเทศบาลเสนอจาํนวนเจ็ดคน 

และบุคคลซึ�งเป็นหรือมิไดเ้ป็นสมาชิกสภาเทศบาลซึ�งนายกเทศมนตรีเสนอจาํนวนเจ็ดคน โดยใหแ้ต่งตั�งภายในเจ็ดวนันบั

แต่วนัที�สภาเทศบาลมีมติไม่รับหลกัการ และใหก้รรมการทั�งสิบสี�คนร่วมกนัปรึกษาและเสนอบุคคล ซึ� งมิไดเ้ป็น

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที�ปรึกษานายกเทศมนตรี และมิไดเ้ป็นสมาชิกสภาเทศบาล

คนหนึ�ง ทาํหนา้ที�เป็นประธานกรรมการดงักล่าวภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัที�กรรมการครบจาํนวนสิบสี�คน 

ในกรณีที�ไม่สามารถเสนอบุคคลที�จะทาํหนา้ที�เป็นกรรมการหรือประธานกรรมการไดภ้ายใน

กาํหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ปฏิบตัิ หรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที�ได ้ใหผู้ว้่าราชการ

จงัหวดัตั�งบุคคลซึ�งมิไดเ้ป็นนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที�ปรึกษานายกเทศมนตรี และ

มิไดเ้ป็นสมาชิกสภาเทศบาลทาํหนา้ที�กรรมการหรือประธานกรรมการดงักล่าวใหค้รบตามจาํนวน 

ใหค้ณะกรรมการตามวรรคหนึ�งพิจารณาร่างเทศบญัญตัิใหแ้ลว้เสร็จภายในสิบหา้วนันบัตั�งแต่วนัที�ได้

แต่งตั�งประธานกรรมการในคราวแรก แลว้รายงานต่อผูว้่าราชการจงัหวดั ในกรณีที�คณะกรรมการไม่สามารถพิจารณาให้

แลว้เสร็จภายในระยะเวลาที�กาํหนด ใหป้ระธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแลว้วินิจฉัยชี�ขาดโดยเร็ว แลว้รายงานต่อ

ผูว้่าราชการจงัหวดั 

ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัส่งร่างเทศบญัญตัิที�ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธานกรรมการใน

วรรคสี�ใหน้ายกเทศมนตรีโดยเร็ว แลว้ใหน้ายกเทศมนตรีเสนอร่างเทศบญัญตัิดงักล่าวต่อสภาเทศบาลตามมาตรา ๖๑ ทวิ 

ภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัที�ไดรั้บร่างเทศบญัญตัิจากผูว้่าราชการจงัหวดั หากนายกเทศมนตรีไม่เสนอร่างเทศบญัญตัินั�นต่อ

สภาเทศบาลภายในเวลาที�กาํหนด ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื�อสั�งให้

นายกเทศมนตรีพน้จากตาํแหน่ง 

  
มาตรา ๖๒ จตัวา ใหส้ภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๖๒ ตรี วรรค

หา้ ใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที�ไดรั้บร่างเทศบญัญตัิจากนายกเทศมนตรี หากสภาเทศบาลพิจารณาไม่แลว้

เสร็จภายในกาํหนดหรือมีมติไม่เห็นชอบใหต้ราเทศบญัญตัินั�น ใหร่้างเทศบญัญตัินั�นตกไป และใหใ้ชเ้ทศบญัญตัิ

งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีที�แลว้ไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี�  ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเสนอรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยให้มีคาํสั�งยบุสภาเทศบาล 



ในการพิจารณาร่างเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายของสภาเทศบาล การเสนอ การแปรญตัติ หรือการ

กระทาํดว้ยประการใด ๆ ที�มีผลใหส้มาชิกมีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในการใชง้บประมาณรายจ่าย จะกระทาํมิได ้

  
มาตรา ๖๓ นอกจากที�ไดม้ีกฎหมายบญัญตัิไวเ้ป็นอยา่งอื�น เทศบญัญตัินั�นใหใ้ชบ้งัคบัไดเ้มื�อประกาศไว้

โดยเปิดเผยที�สาํนกังานเทศบาลแลว้เจ็ดวนั เวน้แต่ในกรณีฉุกเฉิน ถา้มีความระบุไวใ้นเทศบญัญตัินั�นว่าใหใ้ชบ้งัคบัทนัที ก็

ใหใ้ชบ้งัคบัในวนัที�ไดป้ระกาศนั�น 

  
มาตรา ๖๔ ในกรณีฉุกเฉินซึ� งจะเรียกประชุมสภาเทศบาลใหท้นัท่วงทีมิได ้คณะเทศมนตรีอาจออกเทศ

บญัญตัิชั�วคราวไดเ้มื�อไดรั้บอนุมตัิจากผูว้่าราชการจงัหวดั และเมื�อไดป้ระกาศไวโ้ดยเปิดเผยที�สาํนกังานเทศบาลแลว้กใ็หใ้ช้

บงัคบัได ้

ในการประชุมสภาเทศบาลคราวต่อไป ใหน้าํเทศบญัญตัิชั�วคราวนั�นเสนอต่อสภาเทศบาลเพื�ออนุมตัิ ถา้

สภาเทศบาลอนุมตัิแลว้ เทศบญัญตัิชั�วคราวนั�นกเ็ป็นเทศบญัญตัิต่อไป ถา้สภาเทศบาลไม่อนุมตัิ เทศบญัญตัิชั�วคราวนั�นก็

เป็นอนัตกไป แต่ทั�งนี� ไม่กระทบถึงกิจการที�ไดเ้ป็นไปในระหว่างที�ใชเ้ทศบญัญตัิชั�วคราวนั�น 

คาํอนุมตัิและไม่อนุมตัิของสภาเทศบาลที�กล่าวนี�  ใหท้าํเป็นเทศบญัญตัิ 

  
ส่วนที� ๕ 

การคลงัและทรัพยสิ์นของเทศบาล 

                   
  

มาตรา ๖๕ งบประมาณประจาํปีของเทศบาลตอ้งตราขึ�นเป็นเทศบญัญตัิ ถา้เทศบญัญตัิงบประมาณออก

ไม่ทนัปีใหม่ ใหใ้ชเ้ทศบญัญตัิงบประมาณปีก่อนนั�นไปพลาง 

ถา้ในปีใดจาํนวนเงินซึ� งไดอ้นุญาตไวต้ามงบประมาณปรากฏว่าไม่พอสาํหรับการใชจ่้ายประจาํปีกด็ี 

หรือมีความจาํเป็นที�จะตอ้งตั�งรายรับหรือรายจ่ายขึ�นใหม่ในระหว่างปีกด็ี ใหต้ราขึ�นเป็นเทศบญัญตัิงบประมาณเพิ�มเติม 

  
มาตรา ๖๖ เทศบาลอาจมีรายไดด้งัต่อไปนี� 

(๑) ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมายกาํหนดไว ้

(๒) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามแต่จะมีกฎหมายกาํหนดไว ้

(๓) รายไดจ้ากทรัพยสิ์นของเทศบาล 

(๔) รายไดจ้ากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย ์

(๕) พนัธบตัร หรือเงินกู ้ตามแต่จะมีกฎหมายกาํหนดไว ้

(๖) เงินกูจ้ากกระทรวงทบวงกรม องคก์าร หรือนิติบุคคลต่าง ๆ 

(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

(๘) เงินและทรัพยสิ์นอยา่งอื�นที�มีผูอุ้ทิศให ้

(๙) รายไดอ้ื�นใดตามแต่จะมีกฎหมายกาํหนดไว ้

การกูเ้งินตาม (๖) เทศบาลจะกระทาํไดต้่อเมื�อไดรั้บอนุญาตจากสภาเทศบาล และไดรั้บอนุมตัิจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแลว้ 

  
 
 



มาตรา ๖๗ เทศบาลอาจมีรายจ่ายดงัต่อไปนี� 

(๑) เงินเดือน 

(๒) ค่าจา้ง 

(๓) เงินตอบแทนอื�น ๆ 

(๔) ค่าใชส้อย 

(๕) ค่าวสัด ุ

(๖) ค่าครุภณัฑ ์

(๗) ค่าที�ดิน สิ�งก่อสร้าง และทรัพยสิ์นอื�น ๆ 

(๘) เงินอุดหนุน 

(๙) รายจ่ายอื�นใดตามขอ้ผูกพนัหรือตามที�มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกาํหนดไว ้

  
มาตรา ๖๗ ทว ิการจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจ่ายเงินเพื�อการลงทุน เทศบาลจะกระทาํไดเ้มื�อ

ไดรั้บความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูว้่าราชการจงัหวดัอนุมตัิแลว้ 

  
มาตรา ๖๗ ตรี  การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๙) ถา้เป็นการชาํระเงินกูเ้มื�อถึงกาํหนดชาํระ เทศบาล

จะตอ้งชาํระเงินกูน้ั�นจากทรัพยสิ์นของเทศบาลไม่ว่าจะตั�งงบประมาณรายจ่ายประเภทนี�ไวห้รือไม ่

  
มาตรา ๖๘ การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา

เทศบาล และการจ่ายเงินค่าเบี�ยประชุมใหแ้ก่กรรมการที�สภาเทศบาลแต่งตั�งขึ�น ใหเ้ป็นไปตามระเบียบที�กระทรวงมหาดไทย

กาํหนด 

  
มาตรา ๖๙ ใหก้ระทรวงมหาดไทยตราระเบียบขอ้บงัคบัว่าดว้ยการคลงัรวมตลอดถึงวิธีการงบประมาณ 

การรักษาทรัพยสิ์น การจดัหาประโยชน์จากทรัพยสิ์น การจดัหาพสัดุและการจา้งเหมาขึ�นไว ้

  
มาตรา ๗๐ โดยปกติใหรั้ฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจดัให้มีการตรวจสอบการคลงั การบญัชี 

หรือการเงินอื�น ๆ ของเทศบาลปีละครั� ง 

  
ส่วนที� ๖ 

การควบคุมเทศบาล 

                   
  

มาตรา ๗๑ ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัมีอาํนาจหนา้ที�ควบคุมดูแลเทศบาลในจงัหวดันั�นใหป้ฏิบตัิการตาม

อาํนาจหนา้ที�โดยถูกตอ้งตามกฎหมาย ในการนี� ใหม้ีอาํนาจหนา้ที�ชี�แจงแนะนาํตกัเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ เรียก

รายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนกังานเทศบาลมาชี�แจง

หรือสอบสวนกไ็ด ้

ใหน้ายอาํเภอมีอาํนาจหนา้ที�ช่วยผูว้่าราชการจงัหวดัควบคุมดูแลเทศบาลตาํบลในอาํเภอนั�น ให้

ปฏิบตัิการตามอาํนาจหนา้ที�โดยถูกตอ้งตามกฎหมาย ในการนี� ใหม้ีอาํนาจหนา้ที�ชี�แจงแนะนาํตกัเตือนเทศบาลตาํบล และ

ตรวจสอบกิจการเรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือ

พนกังานเทศบาลมาชี�แจงหรือสอบสวนกไ็ด ้



 มาตรา ๗๒ เมื�อนายอาํเภอ ในกรณีแห่งเทศบาลตาํบลในอาํเภอนั�น หรือผูว้่าราชการจงัหวดั ในกรณี

แห่งเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร เห็นว่า นายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรีผูใ้ดปฏิบตัิการของเทศบาลไปในทางที�

อาจเป็นการเสียหายแก่เทศบาลหรือเสียหายแก่ราชการ และนายอาํเภอหรือผูว้่าราชการจงัหวดั แลว้แต่กรณี ไดช้ี�แจงแนะนาํ

ตกัเตือนแลว้ไม่ปฏิบตัิตามนายอาํเภอหรือผูว้่าราชการจงัหวดั แลว้แต่กรณี มีอาํนาจที�จะสั�งเพิกถอนหรือสั�งใหร้ะงบัการ

ปฏิบตัิของนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีนั�นไวก้่อนได ้แลว้ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัรีบรายงานรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยทราบภายในกาํหนดสิบหา้วนันบัแต่วนัที�มีคาํสั�ง เพื�อใหรั้ฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยสั�ง

การตามสมควร 

คาํสั�งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของ

บุคคลภายนอกผูก้ระทาํการโดยสุจริต 

  
มาตรา ๗๓ ในกรณีที�ผูว้่าราชการจงัหวดัเห็นวา่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา

เทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล ปฏิบตัิการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวสัดิภาพของประชาชน ละเลยไม่

ปฏิบตัิตามหรือปฏิบตัิการไม่ชอบดว้ยอาํนาจหนา้ที� หรือมีความประพฤติในทางจะนาํมาซึ� งความเสื�อมเสียแก่ศกัดิ�ตาํแหน่ง 

หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ใหเ้สนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมดว้ยหลกัฐาน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจใชดุ้ลพินิจสั�งใหน้ายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรอง

ประธานสภาเทศบาลพน้จากตาํแหน่งกไ็ด ้คาํสั�งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใหเ้ป็นที�สุด 

  
มาตรา ๗๔  เพื�อคุม้ครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชน์ของประเทศเป็น

ส่วนรวม ผูว้่าราชการจงัหวดัจะรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื�อยบุสภาเทศบาลกไ็ด ้

เมื�อมีกรณีตามวรรคหนึ�งหรือกรณีอื�นตามที�กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยมีอาํนาจยบุสภาเทศบาลและใหแ้สดงเหตุผลไวใ้นคาํสั�งดว้ย 

เมื�อมีการยบุสภาเทศบาลหรือถือว่ามีการยบุสภาเทศบาลตามพระราชบญัญตัินี�  ใหม้ีการเลือกตั�งสมาชิก

สภาเทศบาลขึ�นใหม่ตามกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั�งสมาชิกสภาเทศบาลภายในสี�สิบหา้วนั 

  
มาตรา ๗๕ ในเมื�อเห็นจาํเป็นที�จะใหเ้ทศบาลใดอยูใ่นความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทย

โดยตรง กใ็หท้าํไดโ้ดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

เมื�อไดม้ีพระราชกฤษฎีกาใหเ้ทศบาลใดอยูใ่นความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทยตามความใน

วรรคก่อน บรรดาอาํนาจและหนา้ที�ของนายอาํเภอหรือผูว้่าราชการจงัหวดัอนัเกี�ยวกบัเทศบาลนั�น ใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ที�ของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผูท้ี�รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 

  
ส่วนที� ๗ 

คณะกรรมการที�ปรึกษาการเทศบาล 

                   
  

มาตรา ๗๕ ทว ิใหม้ีคณะกรรมการที�ปรึกษาการเทศบาลคณะหนึ�ง ประกอบดว้ยปลดักระทรวง

มหาดไทยเป็นประธาน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น* อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง* อธิบดีกรมตาํรวจ 

อธิบดีกรมสามญัศึกษา อธิบดีกรมวิสามญัศึกษา อธิบดีกรมการแพทย ์อธิบดีกรมอนามยั ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ 



ผูอ้าํนวยการส่วนการปกครองทอ้งถิ�น กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น* เป็นกรรมการโดยตาํแหน่ง และกรรมการอื�นซึ� ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั�งอีกไม่เกินหา้คน 

ใหผู้อ้าํนวยการส่วนการปกครองทอ้งถิ�นกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น*เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการที�ปรึกษาการเทศบาล 

ใหค้ณะกรรมการที�ปรึกษาการเทศบาลมีหนา้ที�ใหค้าํปรึกษาและเสนอขอ้แนะนาํแก่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยเกี�ยวกบักิจการเทศบาลโดยทั�วไป 

  
มาตรา ๗๕ ตรี กรรมการที�ปรึกษาการเทศบาลซึ�งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั�งอยูใ่น

ตาํแหน่งคราวละสี�ปี 

กรรมการที�ปรึกษาการเทศบาลซึ�งพน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บแต่งตั�งอีกได ้

  
มาตรา ๗๕ จตัวา นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระตามมาตรา ๗๕ ตรี กรรมการที�ปรึกษาการ

เทศบาลพน้จากตาํแหน่งเมื�อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๔) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

(๕) ไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที�สุดใหจ้าํคุก เวน้แต่คดีความผิดที�เป็นลหุโทษหรือความผิดอนั

ไดก้ระทาํโดยประมาท 

เมื�อกรรมการที�ปรึกษาการเทศบาลพน้จากตาํแหน่งก่อนวาระ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจ

แต่งตั�งผูอ้ื�นแทนได ้

กรรมการที�ปรึกษาการเทศบาลผูไ้ดรั้บแต่งตั�งตามความในวรรคก่อน อยูใ่นตาํแหน่งตามวาระเท่าผูท้ี�ตน

แทน 

  
มาตรา ๗๕ เบญจ ในการประชุมของคณะกรรมการที�ปรึกษาการเทศบาล ถา้ประธานกรรมการที�

ปรึกษาการเทศบาลไม่อยูใ่นที�ประชุม หรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที�ได ้ใหก้รรมการที�ปรึกษาการเทศบาลที�มาประชุมเลือก

กรรมการที�ปรึกษาการเทศบาลคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชุม 

  
มาตรา ๗๕ ฉ การประชุมทุกคราวตอ้งมีกรรมการที�ปรึกษาการเทศบาลมาประชุมไม่ต ํ�ากว่ากึ�งจาํนวน

ของกรรมการที�ปรึกษาการเทศบาลทั�งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

การวินิจฉัยชี�ขาดของที�ประชุมใหถ้ือเสียงขา้งมาก 

กรรมการที�ปรึกษาการเทศบาลคนหนึ�งใหม้ีเสียงหนึ�งในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้

ประธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ�นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี�ขาด 

  
 
 
 
 
 



บทเฉพาะกาล 

                   
  

มาตรา ๗๖ ใหส้มาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีแห่งเทศบาลที�ไดจ้ดัตั�งอยูแ่ลว้ในวนัใช้

พระราชบญัญตัินี�  พน้จากตาํแหน่ง และใหด้าํเนินการเลือกตั�งและแต่งตั�งสมาชิกสภาเทศบาลใหม่ภายในกาํหนดเวลาเกา้สิบ

วนันบัแต่วนัใชพ้ระราชบญัญตัินี�  แต่ให้คณะเทศมนตรีที�พน้จากตาํแหน่งดาํเนินกิจการในหนา้ที�ของคณะเทศมนตรีต่อไป

จนกว่าคณะเทศมนตรีที�แต่งตั�งขึ�นใหม่จะเขา้รับหนา้ที� เวน้แต่เทศบาลใดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไดส้ั�งแต่งตั�ง

เจา้พนกังานเท่าจาํนวนคณะเทศมนตรีแห่งเทศบาลนั�นเขา้ดาํเนินกิจการแทน กใ็หค้ณะเทศมนตรีนั�นพน้จากหนา้ที� 

  
การรักษาพระราชบญัญตัิ 

                   
  

มาตรา ๗๗ ใหรั้ฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญตัินี�  และใหม้ีอาํนาจออก

กฎกระทรวงหรือระเบียบขอ้บงัคบั เพื�อปฏิบตัิการตามพระราชบญัญตัินี� 

กฎกระทรวงนั�น เมื�อไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

  
  

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตรี 

 
 

พระราชบญัญตัิเทศบาล (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบันี�  คือ โดยที�พระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ� งใชบ้งัคบัอยู่

ในเวลานี�บางมาตรายงัไม่เหมาะสม เช่น ใหเ้ทศบาลกูเ้งินไดเ้ฉพาะจากกระทรวงทบวงกรมหรือองคก์ารต่าง ๆ เท่านั�น และ

บางกรณีกม็ิไดก้าํหนดความรับผิดชอบผูกพนัการชาํระเงินกูท้ี�กระทรวงการคลงัคํ�าประกนัไวใ้หแ้น่นอน จึงจาํเป็นตอ้ง

ปรับปรุงเพื�อใหเ้หมาะสมและรัดกุมยิ�งขึ�น 

  
พระราชบญัญตัิเทศบาล (ฉบบัที� ๓) พ.ศ. ๒๕๐๐ 

  
มาตรา ๑๐ สมาชิกสภาเทศบาลประเภทที�สองแห่งเทศบาลที�ดาํรงตาํแหน่งอยูแ่ลว้ ในวนัที�

พระราชบญัญตัินี� ใชบ้งัคบั ใหค้งอยูใ่นตาํแหน่งไดต้่อไปจนถึงคราวออกตามวาระ และถา้ตาํแหน่งว่างลงเพราะเหตุอื�นก่อน

ถึงคราวออกตามวาระจะแต่งตั�งสมาชิกขึ�นแทนต่อไป ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ได ้

  
มาตรา ๑๑ ใหรั้ฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญตัินี� 

  



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบันี�  คือ เนื�องจากสมควรที�จะยกเลิกสมาชิกสภาเทศบาลประเภทที�

สอง เพื�อใหม้ีแต่สมาชิกสภาเทศบาลซึ�งราษฎรเป็นผูเ้ลือกตั�งแต่ประเภทเดียว กบัแกไ้ขเพิ�มเติมไม่ตอ้งใหม้ีการแต่งตั�งผูม้ี

คุณสมบตัิ และวิทยฐานะเป็นสมาชิกสภาเทศบาลในฐานะเป็นผูเ้ริ�มการสาํหรับทอ้งถิ�นที�เป็นสุขาภิบาลอยูก่่อนแลว้จดัตั�งขึ�น

เป็นเทศบาล เพราะทอ้งถิ�นที�เป็นสุขาภิบาลอยูก่่อนแลว้นั�นไดม้ีการปฏิบตัิหนา้ที�ของทอ้งถิ�นต่อเนื�องกนัมาโดยมีกรรมการ

เลือกตั�งจากราษฎรเขา้สมทบเป็นกรรมการสุขาภิบาลอยูแ่ลว้ จึงไม่จาํเป็นตอ้งใหม้ีสมาชิกสภาเทศบาลในฐานะเป็นผูเ้ริ�มการ

อีก นอกจากนี�การเปลี�ยนชื�อเทศบาลยงัไม่มีบทบญัญตัิระบุไวช้ดัแจ้งว่าจะกระทาํไดโ้ดยวิธีใดเพื�อไม่ใหม้ีปัญหาจึงสมควร

จะไดม้ีบทบญัญตัิไวเ้สียใหช้ดัว่า การเปลี�ยนชื�อเทศบาลใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจาํเป็นตอ้งแกไ้ขเพิ�มเติม

พระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ บางมาตรา 

  
พระราชบญัญตัิเทศบาล (ฉบบัที� ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 

  
มาตรา ๖ ในกรณีที�เห็นสมควรกระทรวงมหาดไทยอาจแต่งตั�งขา้ราชการไปดาํรง 

ตาํแหน่งหรือปฏิบตัิกิจการของเทศบาลใดเป็นการชั�วคราวได ้โดยไม่ขาดจากความเป็นขา้ราชการและ

คงไดรั้บเงินเดือนทางสังกดัเดิม ถา้แต่งตั�งขา้ราชการสังกดักระทรวงอื�น ใหก้ระทรวงมหาดไทยทาํความตกลงกบักระทรวง

เจา้สังกดัก่อนแต่งตั�ง 

ใหข้า้ราชการผูไ้ดรั้บแต่งตั�งมีฐานะอยา่งเดียวกบัพนกังานเทศบาลทุกประการ 

  
มาตรา ๗ การจดัทาํกิจการตามมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบญัญตัิเทศบาล 

พ.ศ. ๒๔๙๖ ของเทศบาลใดใหเ้ป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย 

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระทั�งกิจการใด ๆ ที�เทศบาลจดัทาํอยูใ่นวนัที�พระราชบญัญตัินี� ใชบ้งัคบั 

ประกาศของกระทรวงมหาดไทยตามมาตรานี� ใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา ๘ ใหรั้ฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญตัินี� 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบันี�  คือ เพื�อแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งทางปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิเทศบาล 

และเพื�อกาํหนดรายจ่ายของเทศบาลใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการงบประมาณ 

  
พระราชบญัญตัิเทศบาล (ฉบบัที� ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบันี�  คือ เนื�องจากการปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ ยงัมีขอ้ขดัขอ้งเกี�ยวกบัการมอบหมายอาํนาจของคณะเทศมนตรีและนายกเทศมนตรีในการปฏิบตัิงานประจาํทั�งการ

เปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบญัญตัิและอตัราค่าปรับคดีละเมิดเทศบญัญตัิกย็งัไม่อยูใ่นระดบัที�สมควร จึงเห็นสมควรแกไ้ข

พระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ดงันี� 

๑. ใหค้ณะเทศมนตรีมอบอาํนาจใหน้ายกเทศมนตรี เทศมนตรีหรือพนกังานเทศบาลหรือ

นายกเทศมนตรีจะมอบอาํนาจใหเ้ทศมนตรีหรือพนกังานเทศบาลทาํกิจการใด ๆ ซึ� งมีลกัษณะเป็นงานประจาํตามปกติ ซึ� ง

กฎหมายระบุว่าเป็นอาํนาจหนา้ที�ของคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีได ้

๒. แกไ้ขบทบญัญตัิเกี�ยวกบัอาํนาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบญัญตัิของนายกเทศมนตรีและเทศมนตรี 

เพื�อใหม้ีอาํนาจสั�งเรียกพยานมาเพื�อบนัทึกถอ้ยคาํประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบคดีได ้ถา้ไม่มาใหถ้ือว่าเป็นการขดัคาํสั�ง

เจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 



๓. แกไ้ขอตัราค่าปรับคดีละเมิดเทศบญัญตัิใหสู้งขึ�นจากหนึ�งร้อยบาท เป็นหนึ�งพนับาท 

  
พระราชบญัญตัิเทศบาล (ฉบบัที� ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบันี�  คือ โดยที�ตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ� งใช้

บงัคบัอยูใ่นปัจจุบนัเทศบาลยงัไม่อาจจดัทาํกิจการในหนา้ที�บางอยา่งนอกเขตเทศบาล หรือลงทุนร่วมกบัราชการส่วน

ทอ้งถิ�นหรือบุคคลอื�นได ้ฉะนั�น เพื�อใหเ้ทศบาลดาํเนินกิจการดงักล่าวใหเ้ป็นประโยชน์แก่ประชาชนในทอ้งถิ�นยิ�งขึ�น จึง

ตอ้งแกไ้ขเพิ�มเติมกฎหมายว่าดว้ยเทศบาลบางมาตราเสียใหม ่

  
ประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบบัที� ๓๓๖ ลงวนัที� ๑๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

  
พระราชบญัญตัิเทศบาล (ฉบบัที� ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

  
มาตรา ๔ ใหเ้ทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ซึ� งยงัไม่มีโรงรับจาํนาํหรือสถานสินเชื�อทอ้งถิ�น จดัตั�งโรง

รับจาํนาํหรือสถานสินเชื�อทอ้งถิ�นขึ�นภายในกาํหนดสามปีนบัแต่วนัที�พระราชบญัญตัินี� ใชบ้งัคบั แต่ถา้มีเหตุอนัสมควร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจอนุญาตใหข้ยายเวลาต่อไปไดอ้ีกไม่เกินสองปี 

  
มาตรา ๕ ใหรั้ฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญตัินี� 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบันี�  คือ เนื�องจากพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ไดก้าํหนด

หนา้ที�ต่าง ๆ ใหเ้ทศบาลตอ้งจดัทาํภายในเขตเทศบาล แต่กิจการบางอยา่งที�เป็นประโยชน์แก่ประชาชนผูย้ากจน คือกิจการ

โรงรับจาํนาํและกิจการสถานสินเชื�อเทศบาลยงัมิไดม้ีหนา้ที�ที�จาํตอ้งจดัทาํขึ�นตามพระราชบญัญตัินี�  และโดยที�พิจารณาเห็น

ว่ากิจการโรงรับจาํนาํและกิจการสถานสินเชื�อธนาภิบาลเป็นแหล่งที�อาํนวยช่วยเหลือประชาชนผูย้ากจนในกรณีที�มีความ

จาํเป็นเกี�ยวกบัการเงินเพื�อยงัชีพของครอบครัว สมควรกาํหนดใหเ้ทศบาลมีหนา้ที�ตอ้งจดัให้มีการดาํเนินกิจการโรงรับจาํนาํ

หรือกิจการสถานสินเชื�อธนาภิบาลภายในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนครทุกแห่งเพื�อช่วยเหลือประชาชนผูย้ากจนต่อไป 

จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตัินี�ขึ�น 

  
พระราชบญัญตัิเทศบาล (ฉบบัที� ๘) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบันี�  คือ เนื�องจากพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ บางมาตรา

ยงัไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในเรื�องที�เกี�ยวกบัการพิจารณาร่างเทศบญัญตัิงบประมาณ ไดก้าํหนดใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัตอ้ง

ส่งร่างเทศบญัญตัิที�สภาเทศบาลไม่รับหลกัการ และผูว้่าราชการจงัหวดัไม่เห็นชอบดว้ยกบัสภาเทศบาลที�ไม่รับหลกัการ 

เพื�อใหรั้ฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา ซึ� งทาํใหเ้กิดความล่าชา้และไม่คล่องตวัในการบริหารงานทอ้งถิ�น 

สมควรแกไ้ขใหเ้หมาะสม จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตัินี�ขึ�น 

  
พระราชบญัญตัิเทศบาล (ฉบบัที� ๙) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบันี�  คือ เนื�องจากในปัจจุบนันี�  กจิการงานของเทศบาลเมืองไดเ้พิ�ม

ภาระและความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ�น เนื�องจากการคมนาคม การเศรษฐกิจ การศึกษา การผงัเมืองการสาธารณูปโภค 



และการบริการแก่สาธารณะ แต่จาํนวนเทศมนตรีของเทศบาล ยงัมีจาํนวน ๒ คน เท่ากบัเทศบาลตาํบลที�กาํหนดไวใ้น

มาตรา ๔๙ ความรับผิดชอบในภาระต่าง ๆ ปัจจุบนัเท่ากบัเทศบาลนครซึ�งมีเทศมนตรีถึง ๔ คน ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงสมควร

แกไ้ขเพิ�มจาํนวนเทศมนตรีตามสัดส่วนของจาํนวนสมาชิกสภาเทศบาลและความรับผิดชอบในภาระต่าง ๆ ที�นบัวนัยิ�ง

สลบัซับซ้อนขึ�น 

  
พระราชบญัญตัิเทศบาล (ฉบบัที� ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

  
มาตรา ๑๔ บรรดากิจการทั�งหลายที�สมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี ซึ� งพน้จากตาํแหน่งตามผล

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยไดก้ระทาํไปก่อนวนัที�พระราชบญัญตัินี� ใชบ้งัคบั หรือจนถึงวนัที�มีการยบุสภา

เทศบาลใหเ้ป็นอนัใชบ้งัคบัไดแ้ละมีผลผูกพนัเทศบาล 

  
มาตรา ๑๕ การเลือกตั�งสมาชิกสภาเทศบาลที�ไดก้าํหนดวนัรับสมคัรเลือกตั�ง และวนัเลือกตั�งไวแ้ลว้

ก่อนวนัที�พระราชบญัญตัินี� ใชบ้งัคบั ใหม้ีผลใชบ้งัคบัต่อไปตามระยะเวลาที�ผูว้า่ราชการจงัหวดัประกาศกาํหนด 

  
มาตรา ๑๖ ใหรั้ฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญตัินี� 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบันี�  คือ โดยที�รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยไดก้าํหนด

หลกัการในการจดัระเบียบการปกครองส่วนทอ้งถิ�นขึ�นใหม่เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์

ของประชาชนในทอ้งถิ�น จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าดว้ยเทศบาลในส่วนของวาระการดาํรงตาํแหน่งสมาชิกสภา

เทศบาล ขอ้หา้มและการสิ�นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล การพน้จากตาํแหน่งเทศมนตรีและคณะเทศมนตรี การ

ยบุสภาเทศบาล รวมทั�งอาํนาจหนา้ที�ของเทศบาลใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญตัิของรัฐธรรมนูญดงักล่าว จึงจาํเป็นตอ้งตรา

พระราชบญัญตัินี� 

  
พระราชบญัญตัิเทศบาล (ฉบบัที� ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

  
มาตรา ๒๐ บรรดาสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีซึ� งดาํรงตาํแหน่งอยูใ่นวนัที�พระราชบญัญตัินี�

ใชบ้งัคบั ใหด้าํรงตาํแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

  
มาตรา ๒๑ ใหน้าํมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดย

พระราชบญัญตัินี�มาใชบ้งัคบักบัเทศบาลทุกแห่งนบัแต่วนัที� ๑ มกราคม ๒๕๕๐ เป็นตน้ไปเวน้แต่กรณีที�บญัญตัิไว้

โดยเฉพาะดงัต่อไปนี� 

(๑) ในกรณีที�ตอ้งมีการเลือกตั�งสมาชิกสภาเทศบาลนครหรือสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแห่งใดโดยเป็น

การเลือกตั�งทั�วไปเพราะเหตุมีการยบุสภาหรือถึงคราวออกตามวาระ และเป็นการเลือกตั�งของเทศบาลแห่งนั�นในครั� งแรก

นบัแต่วนัที�พระราชบญัญตัินี� ใชบ้งัคบัให้ดาํเนินการเลือกตั�งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามบทที� ๒ ทวิ 

นายกเทศมนตรีในคราวเดียวกนั โดยมิใหน้าํมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดย

พระราชบญัญตัินี�มาใชบ้งัคบั แต่เมื�อสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที�มาจากการเลือกตั�งในครั� งดงักล่าวเขา้รับ

ตาํแหน่งแลว้ ใหน้าํมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญตัินี�มาใชบ้งัคบั

กบัเทศบาลแห่งนั�น 



(๒) ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงฐานะเทศบาลตาํบลแห่งใดเป็นเทศบาลเมืองก่อนถึงวนัที� ๑ มกราคม 

๒๕๕๐ ใหน้าํความใน (๑) มาใชบ้งัคบักบัการเลือกตั�งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีของเทศบาลเมืองนั�นดว้ยโดย

อนุโลม 

การบริหารเทศบาลตาํบลใหด้าํเนินการบริหารในรูปแบบคณะเทศมนตรี ตามบทที� ๒ คณะเทศมนตรี 

ต่อไป ทั�งนี�  จนกว่าจะมีการเลือกตั�งสมาชิกสภาเทศบาลตาํบลขึ�นใหม่เป็นการเลือกตั�งทั�วไปหลงัจากวนัที� ๑ มกราคม 

๒๕๕๐ ในกรณีเช่นว่านี� ใหน้าํมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญตัินี�

มาใชบ้งัคบัสาํหรับการเลือกตั�งครั� งที�จะจดัให้มีขึ�นนั�น 

  
มาตรา ๒๒ ในกรณีที�เทศบาลใดไดก้าํหนดวนัเลือกตั�งไวแ้ลว้ก่อนวนัจดัทาํประชามติตามมาตรา ๒๑ 

แห่งพระราชบญัญตัินี�  ใหด้าํเนินการเลือกตั�งในรูปแบบคณะเทศมนตรีต่อไปตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ก่อน

การแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญตัินี� 

  
มาตรา ๒๓ ในระหว่างที�ไม่มีกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั�งสมาชิกสภาทอ้งถิ�นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ�นใหน้าํ

กฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั�งสมาชิกสภาเทศบาลมาใชบ้งัคบักบัการเลือกตั�งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีเท่าที�ไม่

ขดัหรือแยง้กบับทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัินี� 

ในการสมคัรรับเลือกตั�งเป็นนายกเทศมนตรี ใหเ้ทศบาลเรียกเกบ็ค่าสมคัรเป็นเงินจาํนวนหา้พนับาท 

ในการเลือกตั�งนายกเทศมนตรี ใหถ้ือเขตเทศบาลเป็นเขตเลือกตั�ง 

ในกรณีที�มีการเลือกตั�งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในคราวเดียวกนัใหใ้ชห้น่วยเลือกตั�งที�

เลือกตั�ง เจา้พนกังานผูด้าํเนินการเลือกตั�ง คณะกรรมการตรวจคะแนน เจา้หนา้ที�คะแนน และบญัชีรายชื�อผูม้ีสิทธิเลือกตั�ง

ร่วมกนักไ็ด ้

ใบสมคัรและบตัรเลือกตั�งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี ใหเ้ป็นไปตามที�กระทรวงมหาดไทย

กาํหนด 

เพื�อประโยชน์ในการดาํเนินการเลือกตั�งใหเ้ป็นไปโดยเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทยอาจออกระเบียบ

กาํหนดวิธีปฏิบตัิในการเลือกตั�งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีเท่าที�ไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั�ง

สมาชิกสภาเทศบาลได ้

  
มาตรา ๒๔ ใหรั้ฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญตัินี� 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบันี�  คือ โดยที�รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยกาํหนดใหค้ณะ

ผูบ้ริหารทอ้งถิ�นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ�นมาจากการเลือกตั�งโดยตรงของประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของสภาทอ้งถิ�น 

และการเลือกตั�งคณะผูบ้ริหารทอ้งถิ�นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ�นที�มาจากการเลือกตั�งโดยตรงของประชาชนใหใ้ชว้ิธีออกเสียง

ลงคะแนนโดยตรงและลบั สมควรปรับปรุงรูปแบบการบริหารเทศบาลจากที�เป็นอยูใ่นปัจจุบนัที�ใหน้ายกเทศมนตรีมาจาก

การเลือกกนัเองของสมาชิกสภาเทศบาล เป็นใหน้ายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั�งของราษฎรในเขตเทศบาล เพื�อใหร้าษฎร

ไดม้ีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของราษฎรในทอ้งถิ�นโดยตรง นอกจากนี�  สมควรปรับปรุงการ

ปฏิบตัิงานของสภาเทศบาลใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกนัดว้ย จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตัินี� 

  
*พระราชกฤษฎีกาแกไ้ขบทบญัญตัิใหส้อดคลอ้งกบัการโอนอาํนาจหนา้ที�ของส่วนราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 



  
มาตรา ๖๓ ในพระราชบญัญตัิเทศบาล พุทธศกัราช ๒๔๙๖ ใหแ้กไ้ขคาํว่า “กรมมหาดไทย” เป็น “กรม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น” และคาํว่า “อธิบดีกรมโยธาเทศบาล” เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง” 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาฉบบันี�  คือ โดยที�พระราชบญัญตัิปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 

๒๕๔๕ ไดบ้ญัญตัิใหจ้ดัตั�งส่วนราชการขึ�นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ� งไดม้ีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและ

อาํนาจหนา้ที�ของส่วนราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั�นแลว้ และเนื�องจาก

พระราชบญัญตัิดงักล่าวไดบ้ญัญตัิใหโ้อนอาํนาจหนา้ที�ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผูด้าํรงตาํแหน่งหรือผูซึ้� งปฏิบตัิหนา้ที�ใน

ส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยใหม้ีการแกไ้ขบทบญัญตัิต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัอาํนาจหนา้ที�ที�โอนไป

ดว้ย ฉะนั�น เพื�ออนุวตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัการที�ปรากฏในพระราชบญัญตัิและพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว จึงสมควรแกไ้ข

บทบญัญตัิของกฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัการโอนส่วนราชการ เพื�อใหผู้เ้กี�ยวขอ้งมีความชดัเจนในการใชก้ฎหมายโดยไม่

ตอ้งไปคน้หาในกฎหมายโอนอาํนาจหนา้ที�วา่ตามกฎหมายใดไดม้ีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผูรั้บผิดชอบตาม

กฎหมายนั�นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผูใ้ดแลว้ โดยแกไ้ขบทบญัญตัิของกฎหมายใหม้ีการเปลี�ยนชื�อส่วนราชการ 

รัฐมนตรี ผูด้าํรงตาํแหน่งหรือผูซึ้� งปฏิบตัิหนา้ที�ของส่วนราชการใหต้รงกบัการโอนอาํนาจหนา้ที� และเพิ�มผูแ้ทนส่วน

ราชการในคณะกรรมการใหต้รงตามภารกิจที�มีการตดัโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั�งตดัส่วน

ราชการเดิมที�มีการยบุเลิกแลว้ซึ� งเป็นการแกไ้ขใหต้รงตามพระราชบญัญตัิและพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว จึงจาํเป็นตอ้งตรา

พระราชกฤษฎีกานี� 

  
พระราชบญัญตัิเทศบาล (ฉบบัที� ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

  
มาตรา ๔๖ บรรดาสมาชิกสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ซึ� งดาํรง

ตาํแหน่งอยูใ่นวนัที�พระราชบญัญตัินี� ใชบ้งัคบัใหด้าํรงตาํแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระหรือมีการยบุสภาเทศบาล ในกรณี

เช่นว่านี�  ใหบ้ทบญัญตัิในส่วนที� ๒ บทที� ๑ สภาเทศบาลและบทที� ๒ คณะเทศมนตรี ในส่วนที� ๔ เทศบญัญตัิ และในส่วนที� 

๖ การควบคุมเทศบาลแห่งพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ก่อนการแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญตัินี� ยงัคงใชบ้งัคบั

ต่อไปไดเ้ท่าที�ไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญตัินี� 

  
มาตรา ๔๗ ในวาระเริ�มแรกเป็นเวลาสี�ปีนบัแต่วนัที�พระราชบญัญตัินี� ใชบ้งัคบั มิใหน้าํบทบญัญตัิใน

มาตรา ๔๘ เบญจ (๒) แห่งพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ�งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญตัินี�  มาใชบ้งัคบักบัการ

เลือกตั�งนายกเทศมนตรี 

  
มาตรา ๔๘ บรรดาบทบญัญตัิแห่งกฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัที�กาํหนดการจ่ายเงินเดือน เงินประจาํ

ตาํแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอยา่งอื�นของนายกเทศมนตรี เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที�ปรึกษานายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี การจ่ายเงินค่าป่วยการแก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 

และการจ่ายเงินค่าเบี�ยประชุมใหแ้ก่กรรมการที�สภาเทศบาลแต่งตั�งขึ�น ที�ใชบ้งัคบัอยู่ก่อนวนัที�พระราชบญัญตัินี� ใชบ้งัคบั ให้

ใชต้่อไปจนกว่าจะไดม้ีการออกระเบียบตามมาตรา ๔๘ จตุวีสติ และมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญตัินี� 

  
 
 



มาตรา ๔๙ ใหรั้ฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญตัินี� 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบันี�  คือ เนื�องจากพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ กาํหนด

รูปแบบการบริหารเทศบาลเป็นสองรูปแบบ คือ รูปแบบคณะเทศมนตรีและรูปแบบนายกเทศมนตรีเพื�อใหก้ารบริหาร

เทศบาลเป็นไปในรูปแบบเดียวกนั โดยใหน้ายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั�งโดยตรงของประชาชนและเพื�อใหส้อดคลอ้ง

กบักฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั�งสมาชิกสภาทอ้งถิ�นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ�นประกอบกบัมีบทบญัญตัิบางมาตรายงัไม่เหมาะสม

กบัการบริหารงานของเทศบาล เพื�อใหก้ารบริหารงานของเทศบาลเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึง

จาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตัินี� 

  
  

  
พระราชบญัญตัิเทศบาล (ฉบบัที� ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  
มาตรา ๔ ใหรั้ฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญตัินี� 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบันี�  คือ โดยที�พระราชบญัญตัิเทศบาล มีบทบญัญตัิบางประการไม่

เหมาะสมกบัสภาวะในปัจจุบนัเป็นการจาํกดัสิทธิของประชาชน ทั�งสิทธิของผูส้มคัรรับเลือกตั�งและสิทธิของประชาชนผูม้ี

สิทธิเลือกตั�ง สมควรเปิดกวา้งใหเ้ป็นดุลพินิจของประชาชนโดยเสรี จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตัินี� 

 


