
๒๙ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 

พระราชบญัญติั 

เทศบาล 

พ.ศ. ๒๔๙๖ 

[แกไ้ขเพิม่เติมถงึ (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๓ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๔๙๖ 

เป็นปีที ่๘ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ 

ให้ประกำศว่ำ 

 โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรเทศบำลให้เหมำะสมยิ่งขึ้น 

 จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้ นไว้โดยค ำแนะน ำและยินยอมของ

สภำผู้แทนรำษฎร ดังต่อไปนี้  

 มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้ เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖” 

 มำตรำ ๒* พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ

เป็นต้นไป 

  *[ รก.๒๔๙๖/๑๔/๒๒๒/๑๗ กมุภาพนัธ ์๒๔๙๖] 

 มำตรำ ๓ ให้ยกเลิกพระรำชบัญญัติเทศบำล พุทธศักรำช ๒๔๘๖ และบรรดำกฎหมำย กฎ 

ข้อบังคับอื่นๆ ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในพระรำชบัญญัติน้ี หรือซ่ึงแย้งกบับทแห่งพระรำชบัญญัตินี้  

 มำตรำ ๔ เมื่อพ้นก ำหนดหน่ึงปี นับแต่วันที่ได้มีประกำศกระทรวงมหำดไทยยกฐำนะ

ท้องถิ่นใดเป็นเทศบำลเมืองหรือเทศบำลนครแล้ว ห้ำมมิให้ใช้กฎหมำยว่ำด้วยลักษณะปกครองท้องที่

ในส่วนที่บัญญัติถึงกำรแต่งตั้งก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน แพทย์ประจ ำต ำบล และสำรวัตรก ำนัน

ในท้องถิ่นน้ัน และให้บรรดำบุคคลที่เป็นก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน แพทย์ประจ ำต ำบล และ

สำรวัตรก ำนันพ้นจำกต ำแหน่งและหน้ำที่เฉพำะในเขตท้องถิ่นน้ัน 



๓๐ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ในเขตเทศบำลต ำบลใด ถ้ำหมดควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีต ำแหน่งก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วย

ผู้ใหญ่บ้ำน แพทย์ประจ ำต ำบล หรือสำรวัตรก ำนัน ให้รัฐมนตรีประกำศยกเลิกต ำแหน่งดังกล่ำวใน

รำชกจิจำนุเบกษำ 

 [มาตรา ๔ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๒๕๔๖]  

 มำตรำ ๕ ให้เทศบำลที่ได้จัดตั้งข้ึนแล้วในวันใช้พระรำชบัญญัติน้ีคงมีฐำนะเป็นเทศบำล

ต ำบล เทศบำลเมือง และเทศบำลนคร ตำมที่เป็นอยู่ แล้วแต่กรณี มีอ ำนำจหน้ำที่และอยู่ในบังคับ

แห่งพระรำชบัญญัตินี้  

 มำตรำ ๖ บรรดำเทศบัญญัติที่ได้ออกโดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติจัดระเบียบ

เทศบำล พุทธศักรำช ๒๔๗๖ พระรำชบัญญัติเทศบำล พุทธศักรำช ๒๔๘๑ และพระรำชบัญญัติ

เทศบำล พุทธศักรำช ๒๔๘๖ หรือโดยอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำยอื่น ให้คงใช้บังคับได้ 

 ในกรณีที่ ผู้กระท ำผิดเทศบัญญัติดังกล่ำวในวรรคก่อนไม่ช ำระค่ำปรับ ให้น ำบทบัญญัติ

มำตรำ ๖๐ วรรคท้ำยแห่งพระรำชบัญญัตินี้มำใช้บังคับ 

 

ส่วนท่ี ๑ 

การจดัตั้งเทศบาล 

 

 มำตรำ ๗ เมื่อท้องถิ่นใดมีสภำพอันสมควรยกฐำนะเป็นเทศบำล ให้จัดตั้งท้องถิ่นนั้นๆ 

เป็นเทศบำลต ำบล เทศบำลเมือง หรือเทศบำลนคร ตำมพระรำชบัญญัตินี้  

 ให้เทศบำลเป็นทบวงกำรเมือง มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติน้ีและกฎหมำยอื่น 

 มำตรำ ๘ เมื่อมีกำรจัดตั้งเทศบำลตำมพระรำชบัญญัตินี้ หรือกฎหมำยว่ำด้วยสภำต ำบล

และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้เลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรีตำมกฎหมำยว่ำด้วย

กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นภำยในสี่สบิห้ำวันนับแต่วันที่ได้จัดตั้งเป็นเทศบำล 

 ในระหว่ำงที่ไม่มีนำยกเทศมนตรี ให้ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลซ่ึงด ำรงต ำแหน่งอยู่ก่อน

วันที่จัดตั้งเทศบำลปฏิบัติหน้ำที่ปลัดเทศบำล และให้ปฏิบัติหน้ำที่นำยกเทศมนตรีเท่ำที่จ ำเป็นได้ 

เป็นกำรช่ัวครำว จนถึงวันประกำศผลกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี 

 [มาตรา ๘ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖]  

 มำตรำ ๙ เทศบำลต ำบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีประกำศกระทรวงมหำดไทยยกฐำนะขึ้ นเป็น

เทศบำลต ำบล ประกำศกระทรวงมหำดไทยนั้นให้ระบุช่ือและเขตเทศบำลไว้ด้วย 

 [มาตรา ๙ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖]  

 มำตรำ ๑๐ เทศบำลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศำลำกลำงจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมนุม

ชนที่มีรำษฎรตั้งแต่หน่ึงหมื่นคนข้ึนไป ทั้งมีรำยได้พอควรแก่กำรที่จะปฏิบัติหน้ำที่อันต้องท ำตำม

พระรำชบัญญัตินี้  และซึ่ งมีประกำศกระทรวงมหำดไทยยกฐำนะเป็นเทศบำลเมือง ประกำศ

กระทรวงมหำดไทยนั้นให้ระบุช่ือและเขตของเทศบำลไว้ด้วย 

 [มาตรา ๑๐ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖]  



๓๑ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๑๑ เทศบำลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีรำษฎรตั้งแต่ห้ำหมื่นคนข้ึนไป ทั้งมี

รำยได้พอควรแก่กำรที่ จะปฏิบัติห น้ำที่ อัน ต้องท ำตำมพระรำชบัญญัติ น้ี  และซ่ึงมีประกำศ

กระทรวงมหำดไทย ยกฐำนะเป็นเทศบำลนคร ประกำศกระทรวงมหำดไทยนั้นให้ระบุช่ือและเขตของ

เทศบำลไว้ด้วย 

 [มาตรา ๑๑ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖]  

 มำตรำ ๑๒ ภำยใต้บังคับมำตรำ ๙ มำตรำ ๑๐ และมำตรำ ๑๑ กำรเปล่ียนช่ือเทศบำลหรือ

กำรเปล่ียนแปลงเขตเทศบำล ให้กระท ำโดยประกำศกระทรวงมหำดไทย 

 ในกรณีที่เป็นกำรเปล่ียนแปลงเขตเทศบำลเมืองหรือเทศบำลนคร ให้ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน 

แพทย์ประจ ำต ำบล และสำรวัตรก ำนัน ในท้องถิ่นที่ได้เปล่ียนแปลงเขตเป็นเทศบำลตำมควำมในวรรคหน่ึง

สิ้ นสุดอ ำนำจหน้ำที่ เฉพำะในเขตที่ได้เปล่ียนแปลงน้ันเมื่ อพ้นก ำหนดหน่ึงปีนับแต่วันที่ประกำศ

กระทรวงมหำดไทยเปล่ียนแปลงเขตเทศบำลใช้บังคับต้นไป 

 [มาตรา ๑๒ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖]  

 มำตรำ ๑๓ ภำยใต้บังคับมำตรำ ๙ มำตรำ ๑๐ มำตรำ ๑๑ และมำตรำ ๑๒ ท้องถิ่นซึ่งได้

ยกฐำนะเป็นเทศบำลแล้วอำจถูกเปล่ียนแปลงฐำนะหรือยุบเลิกได้โดยท ำเป็นประกำศกระทรวงมหำดไทย 

 ท้องถิ่นที่ได้เปล่ียนแปลงฐำนะตำมควำมในวรรคหนึ่ง ให้พ้นจำกสภำพแห่งเทศบำลเดิม

นับแต่วันที่ได้ถูกเปล่ียนแปลงฐำนะเป็นต้นไป บรรดำทรัพย์สิน หนี้  สิทธิ และสิทธิเรียกร้องของ

เทศบำลเดิมให้โอนไปเป็นของเทศบำลใหม่ในขณะเดียวกันนั้น และบรรดำเทศบัญญัติที่ได้ใช้บังคับ

อยู่ก่อนแล้ว คงให้ใช้บังคับต่อไป  

 ในกำรยุบเลิกเทศบำล ให้ระบุถึงวิธกีำรจัดทรัพย์สนิไว้ในประกำศกระทรวงมหำดไทยนั้นด้วย 

 [มาตรา ๑๓ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖]  

 

ส่วนท่ี ๒ 

องคก์ารเทศบาล 

 

 มำตรำ ๑๔ องค์กำรเทศบำลประกอบด้วยสภำเทศบำล และนำยกเทศมนตรี 

 [มาตรา ๑๔  แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖]  

 

บทท่ี ๑ 

สภาเทศบาล 

 

 มำตรำ ๑๕ สภำเทศบำลประกอบด้วยสมำชิกสภำเทศบำลซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรง

ของประชำชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นตำมจ ำนวน

ดังต่อไปนี้  



๓๒ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๑) สภำเทศบำลต ำบล ประกอบด้วยสมำชิกจ ำนวนสบิสองคน 

 (๒) สภำเทศบำลเมือง ประกอบด้วยสมำชิกจ ำนวนสบิแปดคน 

 (๓) สภำเทศบำลนคร ประกอบด้วยสมำชิกจ ำนวนย่ีสบิสี่คน 

 ผู้มีสทิธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำเทศบำล นอกจำกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นแล้ว จะต้องไม่เป็นผู้ที่

พ้นจำกต ำแหน่งสมำชิกสภำท้องถิ่น คณะผู้บริหำรท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น รองผู้บริหำรท้องถิ่น

หรือที่ปรึกษำหรือเลขำนุกำรของผู้บริหำรท้องถิ่น เพรำะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม

ในสญัญำหรือกจิกำรที่กระท ำกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้ำปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง  

 ในกรณีที่ต ำแหน่งสมำชิกสภำเทศบำลว่ำงลงไม่ว่ำด้วยเหตุใดและยังมิได้มีกำรเลือกตั้ ง

สมำชิกสภำเทศบำลข้ึนแทนต ำแหน่งที่ว่ำง ให้สภำเทศบำลประกอบด้วยสมำชิกสภำเทศบำลเท่ำที่มีอยู่ 

 [มาตรา ๑๕ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖]  

 มำตรำ ๑๖ สมำชิกสภำเทศบำลให้อยู่ในต ำแหน่งได้ครำวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง ถ้ำต ำแหน่ง

สมำชิกสภำเทศบำลว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระหรือมีกำรยุบสภำ ให้เลือกตั้ง

สมำชิกสภำเทศบำลขึ้นแทนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น

 สมำชิกสภำเทศบำลผู้เข้ำมำแทนให้อยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระของผู้ซึ่งตนแทน 

 [มาตรา ๑๖ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖]  

 มำตรำ ๑๗ ก่อนเข้ำรับหน้ำที่ สมำชิกสภำเทศบำลต้องปฏิญำณตนในที่ประชุมสภำเทศบำล

ว่ำจะรักษำไว้และปฏิบัติตำมซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ทั้งจะซ่ือสตัย์สจุริตและปฏิบัติหน้ำที่

เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น 

 มำตรำ ๑๘ สมำชิกสภำเทศบำลย่อมเป็นผู้แทนของปวงชนในเขตเทศบำลนั้น  และต้อง

ปฏบิัติหน้ำที่ตำมควำมเหน็ของตนโดยบริสทุธิ์ใจ ไม่อยู่ในควำมผูกมัดแห่งอำณตัิมอบหมำยใดๆ 

 มำตรำ ๑๘ ทวิ สมำชิกสภำเทศบำลต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสยีไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม

ในสญัญำที่เทศบำลน้ันเป็นคู่สญัญำหรือในกจิกำรที่กระท ำให้แก่เทศบำลน้ัน หรือที่เทศบำลน้ันจะกระท ำ 

 [มาตรา ๑๘ ทว ิแกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖]  

 มำตรำ ๑๙ สมำชิกภำพของสมำชิกสภำเทศบำลสิ้นสดุลง เมื่อ 

 (๑) ถึงครำวออกตำมวำระ หรือมีกำรยุบสภำเทศบำล 

 (๒) ตำย 

 (๓) ลำออก โดยย่ืนหนังสอืลำออกต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

 (๔) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๕ วรรคสอง 

 (๕) ขำดประชุมสภำเทศบำลสำมคร้ังติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 

 (๖) กระท ำกำรอนัต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๘ ทว ิ 

 (๗) สภำเทศบำลมีมติให้พ้นจำกต ำแหน่ง โดยเห็นว่ำมีควำมประพฤติในทำงที่จะน ำมำซ่ึง

ควำมเสื่อมเสยีหรือก่อควำมไม่สงบเรียบร้อยแก่เทศบำลหรือกระท ำกำรอันเสื่อมเสยีประโยชน์ของสภำ



๓๓ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

เทศบำล โดยมีสมำชิกสภำเทศบำลจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนสมำชิกสภำเทศบำล

ทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่เข้ำช่ือเสนอให้สภำเทศบำลพิจำรณำ และมติดังกล่ำวต้องมีคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ

สำมในสี่ของจ ำนวนสมำชิกสภำเทศบำลทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ ทั้งนี้  ให้สมำชิกภำพสิ้นสดุลงนับแต่วันที่สภำ

เทศบำลมีมติ 

 (๘) รำษฎรผู้มีสทิธเิลือกตั้งในเขตเทศบำลมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนผู้มีสทิธิ

เลือกตั้งที่มำลงคะแนนเสยีง เหน็ว่ำสมำชิกสภำเทศบำลผู้ใดไม่สมควรด ำรงต ำแหน่งต่อไปตำมกฎหมำย

ว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสยีงเพ่ือถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

 เมื่อมีข้อสงสยัเกี่ยวกบัสมำชิกภำพของสมำชิกสภำเทศบำลผู้ใดสิ้นสดุลงตำม (๔) (๕) หรือ 

(๖) ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเรว็ ค ำวินิจฉัยของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดให้เป็นที่สดุ 

 ในกรณีที่สมำชิกภำพของสมำชิกสภำเทศบำลสิ้นสดุลงตำม (๘) พร้อมกันทั้งหมด ให้ถือว่ำ

เป็นกำรยุบสภำเทศบำล 

 [มาตรา ๑๙ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖]  

 มำตรำ ๒๐ สภำเทศบำลมีประธำนสภำคนหนึ่ง และรองประธำนสภำคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัดแต่งตั้งจำกสมำชิกสภำเทศบำลตำมมติของสภำเทศบำล 

 ประธำนสภำเทศบำลและรองประธำนสภำเทศบำลด ำรงต ำแหน่งจนครบอำยุของสภำเทศบำล 

 [วรรคสองของมาตรา ๒๐ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖]  

 มำตรำ ๒๐ ทวิ นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๒๐ วรรคสอง ประธำนสภำเทศบำล

และรองประธำนสภำเทศบำลพ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อ 

 (๑) ลำออก โดยยืนหนังสอืลำออกต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

 (๒) สิ้นสดุสมำชิกภำพของสมำชิกสภำเทศบำล 

 (๓) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่ง ตำมมำตรำ ๗๓ 

 (๔) สภำเทศบำลมีมติให้พ้นจำกต ำแหน่ง โดยเห็นว่ำมีควำมประพฤติในทำงจะน ำมำซึ่ง

ควำมเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต ำแหน่งหรือสภำเทศบำล ปฏิบัติกำรฝ่ำฝืนต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภำพ

ของประชำชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติกำรหรือปฏิบัติกำรไม่ชอบด้วยอ ำนำจหน้ำที่ โดยมีสมำชิกสภำ

เทศบำลจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนสมำชิกสภำเทศบำลทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่เข้ำช่ือเสนอให้

สภำเทศบำลพิจำรณำ และมติดังกล่ำวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนสมำชิกสภำ

เทศบำลทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ ทั้งนี้  ให้พ้นจำกต ำแหน่งนับแต่วันที่สภำเทศบำลมีมติ 

 ผู้ซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งประธำนสภำเทศบำลหรือรองประธำนสภำเทศบำลตำม (๓) หรือ (๔) 

จะด ำรงต ำแหน่งประธำนสภำเทศบำลหรือรองประธำนสภำเทศบำลอกีไม่ได้ตลอดอำยุของสภำเทศบำลนั้น 

 ให้ประธำนสภำเทศบำล หรือรองประธำนสภำเทศบำลที่ได้รับเลือกใหม่อยู่ในต ำแหน่งตำม

วำระของผู้ซึ่งตนแทน 

 [มาตรา ๒๐ ทว ิแกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖]  



๓๔ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๒๐ ตรี ในกรณีที่ต ำแหน่งประธำนสภำเทศบำลหรือรองประธำนสภำเทศบำลว่ำงลง

เพรำะเหตุใดเหตุหนึ่งตำมมำตรำ ๒๐ ทวิ ให้สภำเทศบำลเลือกสมำชิกสภำเทศบำลขึ้ นแทนต ำแหน่ง

ที่ว่ำงภำยในสบิห้ำวันนับแต่วันที่ต ำแหน่งว่ำงลง 

 [มาตรา ๒๐ ตรี เพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓]  

 มำตรำ ๒๑ ประธำนสภำเทศบำล มีหน้ำที่ด ำเนินกิจกำรของสภำเทศบำลให้เป็นไปตำม

ระเบียบข้อบังคับกำรประชุมสภำเทศบำล 

 รองประธำนสภำเทศบำล มีหน้ำที่กระท ำกจิกำรแทนประธำนสภำเทศบำลในเมื่อประธำนสภำ

เทศบำลไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏบิัติหน้ำที่ได้ 

 มำตรำ ๒๒ ในเมื่อประธำนและรองประธำนสภำเทศบำลไม่อยู่ในที่ประชุม ให้สมำชิกสภำ

เทศบำลเลือกตั้งกนัเองเป็นประธำนเฉพำะในครำวประชุมนั้น 

 มำตรำ ๒๓ ให้กระทรวงมหำดไทยวำงระเบียบข้อบังคับกำรประชุมสภำเทศบำลไว้ 

 มำตรำ ๒๔ ในปีหน่ึงให้มีสมัยประชุมสำมัญสี่สมัย สมัยประชุมสำมัญคร้ังแรกและวันเร่ิม

ประชุมสมัยสำมัญประจ ำปีให้สภำเทศบำลก ำหนด 

 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดต้องก ำหนดให้สมำชิกสภำเทศบำลได้มำประชุมสภำเทศบำลคร้ังแรก 

ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลครบตำมจ ำนวนแล้ว และให้ที่ประชุม

เลือกประธำนสภำเทศบำลและรองประธำนสภำเทศบำล 

 กรณีที่สภำเทศบำลไม่อำจจัดให้มีกำรประชุมคร้ังแรกได้ตำมก ำหนดเวลำในวรรคสอง หรือมี

กำรประชุมสภำเทศบำลแต่ไม่อำจเลือกประธำนสภำเทศบำลได้ ผู้ ว่ำรำชกำรจังหวัดอำจเสนอ

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยให้มีค ำสั่งยุบสภำเทศบำล 

 สมัยประชุมสำมัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก ำหนดไม่เกินสำมสิบวัน แต่ถ้ำจะขยำยเวลำออกไปอีก

จะต้องได้รับอนุญำตจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

 [มาตรา ๒๔ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖]  

 มำตรำ ๒๕ โดยปกติให้ประธำนสภำเทศบำลเป็นผู้เรียกประชุมสภำเทศบำลตำมสมัยประชุม 

และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม 

 ในกรณีที่ยังไม่มีประธำนสภำเทศบำล หรือประธำนสภำเทศบำลไม่เรียกประชุมตำมกฎหมำย 

ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม 

 มำตรำ ๒๖ นอกจำกสมัยประชุมสำมัญแล้ว เมื่อเห็นว่ำเป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์แห่ง

เทศบำล ประธำนสภำเทศบำลกด็ี หรือนำยกเทศมนตรีกด็ี หรือสมำชิกสภำเทศบำลมีจ ำนวนไม่ต ่ำกว่ำ

กึ่งหน่ึงของจ ำนวนสมำชิกที่อยู่ในต ำแหน่งกด็ี อำจท ำค ำร้องย่ืนต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอให้เปิดประชุม

วิสำมัญ ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำ ถ้ำเหน็สมควรกใ็ห้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเรียกประชุมวิสำมัญได้ 

 สมัยประชุมวิสำมัญให้มีก ำหนดไม่เกินสบิห้ำวัน แต่ถ้ำจะขยำยเวลำออกไปอีก จะต้องได้รับ

อนุญำตจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 



๓๕ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๒๗ กำรประชุมสภำเทศบำล ต้องมีสมำชิกสภำเทศบำลมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง

ของจ ำนวนสมำชิกเท่ำที่อยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 [มาตรา ๒๗ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓]  

 มำตรำ ๒๘ กำรลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษำนั้น ให้ถือเอำเสยีงข้ำงมำกเป็นประมำณ เว้นแต่จะมี

บัญญัติไว้เป็นอย่ำงอื่นในพระรำชบัญญัตินี้  

 สมำชิกสภำเทศบำลคนหนึ่งย่อมมีเสยีงหนึ่งในกำรลงคะแนน ถ้ำมีจ ำนวนลงเสยีงลงคะแนน

เท่ำกนั ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสยีงเพ่ิมข้ึนได้อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงช้ีขำด 

 มำตรำ ๒๙ ห้ำมมิให้สภำเทศบำลประชุมปรึกษำหำรือในเร่ืองนอกเหนืออ ำนำจหน้ำที่ หรือ

เร่ืองที่ฝ่ำฝืนกฎหมำย หรือเร่ืองกำรเมืองแห่งรัฐ 

 มำตรำ ๓๐ กำรประชุมของสภำเทศบำลย่อมเป็นกำรเปิดเผยตำมลักษณะที่จะได้ก ำหนดไว้

ในระเบียบข้อบังคับกำรประชุมสภำเทศบำล 

 เมื่อนำยกเทศมนตรี หรือสมำชิกสภำเทศบำลรวมกันไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนสมำชิก

ที่มำประชุมร้องขอให้ท ำกำรประชุมลับ กใ็ห้ประธำนสภำเทศบำลด ำเนินกำรประชุมลับได้ โดยไม่ต้อง

ขอมติที่ประชุม 

 [วรรคสองของมาตรา ๓๐ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖]  

 มำตรำ ๓๑ ในที่ประชุมสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำลมีสิทธิตั้งกระทู้ถำมนำยกเทศมนตรี

หรือรองนำยกเทศมนตรีในข้อควำมใดๆ อันเกี่ยวกับกำรงำนในหน้ำที่ได้ แต่นำยกเทศมนตรีหรือ

รองนำยกเทศมนตรีมีสิทธิที่จะไม่ตอบ เมื่อเห็นว่ำข้อควำมน้ันๆ ยังไม่ควรเปิดเผยเพรำะเกี่ยวกับ

ควำมปลอดภัยหรือประโยชน์ส ำคัญของเทศบำล 

 [มาตรา ๓๑ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖]  

 มำตรำ ๓๒ สภำเทศบำลมีอ ำนำจเลือกสมำชิกสภำเทศบำลตั้งเป็นคณะกรรมกำรสำมัญของ

สภำเทศบำล และมีอ ำนำจเลือกบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมำชิกตั้งเป็นคณะกรรมกำรวิสำมัญของสภำ

เทศบำล เพ่ือกระท ำกิจกำรหรือพิจำรณำสอบสวนหรือศึกษำเร่ืองใดๆ อันอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของสภำ

เทศบำล แล้วรำยงำนต่อสภำเทศบำล  

 ในกำรตั้งคณะกรรมกำรวิสำมัญตำมวรรคหนึ่ง นำยกเทศมนตรีมีสทิธิเสนอช่ือบุคคลผู้เป็น

หรือมิได้เป็นสมำชิก เพ่ือให้สภำเทศบำลแต่งตั้งเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรวิสำมัญได้ไม่เกิน

หนึ่งในสี่ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 

 คณะกรรมกำรที่สภำตั้งข้ึนตำมวรรคหน่ึง จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำหรือ

ปฏบิัติกำรในเร่ืองหน่ึงตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำยกไ็ด้ 

 [มาตรา ๑๐ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓]  

 มำตรำ ๓๒ ทวิ ในกรณีกิจกำรอื่นใดอำจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของเทศบำลหรือ

ประชำชนในท้องถิ่น สมำชิกสภำเทศบำลจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนสมำชิกเท่ำที่มีอยู่หรือ

นำยกเทศมนตรีอำจเสนอต่อประธำนสภำเทศบำลเพ่ือให้มีกำรออกเสียงประชำมติในท้องถิ่นได้  และ

ประกำศให้ประชำชนทรำบ 



๓๖ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 กำรออกเสยีงประชำมติต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในกำรขอปรึกษำควำมเห็นของประชำชน

ว่ำจะเห็นชอบหรือไม่เหน็ชอบกจิกำรส ำคัญในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งตำมวรรคหนึ่ง ซ่ึงมิใช่เร่ืองที่ขัดหรือแย้ง

ต่อกฎหมำย กำรออกเสียงประชำมติที่เกี่ยวกับตัวบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือคณะบุคคลใดคณะบุคคลหน่ึง 

โดยเฉพำะจะกระท ำมิได้ 

 ผู้มีสทิธเิลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลย่อมมีสทิธอิอกเสยีงประชำมติ 

 กำรออกเสยีงประชำมติตำมมำตรำนี้ ให้มีผลเป็นเพียงกำรให้ค ำปรึกษำแก่สภำเทศบำลหรือ

นำยกเทศมนตรีในเร่ืองนั้น 

 หลักเกณฑ์และวิธีกำรออกเสียงประชำมติให้เป็นไปตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย

กำรออกเสยีงประชำมติ 

 [มาตรา ๓๒ ทว ิแกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ]  

 มำตรำ ๓๓ กำรประชุมคณะกรรมกำรตำมมำตรำ ๓๒ ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่ต ่ำกว่ำกึ่ง

จ ำนวนของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

  ระเบียบกำรประชุมของคณะกรรมกำรให้ใช้ระเบียบข้อบังคับกำรประชุมสภำเทศบำลโดย

อนุโลม 

 มำตรำ ๓๔ (ยกเลิก) 

 มำตรำ ๓๕ (ยกเลิก) 

 [มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ ยกเลิก โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖]  

 

บทท่ี ๒ 

คณะเทศมนตรี 

(ยกเลิก) 

 มำตรำ ๓๖ (ยกเลิก) 

 [มาตรา ๓๖ ยกเลิก โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๓๗ (ยกเลิก) 

 มำตรำ ๓๘ (ยกเลิก) 

 [มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ ยกเลิก โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๓๙  (ยกเลิก) 

 มำตรำ ๔๐ (ยกเลิก) 

 [มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ ยกเลิก โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๔๑ (ยกเลิก) 

 มำตรำ ๔๒ (ยกเลิก) 

 มำตรำ ๔๓ (ยกเลิก) 

 มำตรำ ๔๔ (ยกเลิก) 

 [มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ ยกเลิก โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที ่๑๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 



๓๗ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๔๕ (ยกเลิก) 

 มำตรำ ๔๖ (ยกเลิก) 

 มำตรำ ๔๗ (ยกเลิก) 

 มำตรำ ๔๘ (ยกเลิก) 

 [มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ ยกเลิก โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบับที ่๑๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 

บทท่ี ๒ ทวิ 

นายกเทศมนตรี 

 

 มำตรำ ๔๘ ทวิ ให้เทศบำลมีนำยกเทศมนตรีคนหนึ่งซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้ งโดยตรงของ

ประชำชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

 [มาตรา ๔๘ ทว ิแกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๔๘ ตรี (ยกเลิก) 

 มำตรำ ๔๘ จัตวำ (ยกเลิก) 

 [มาตรา ๔๘ ตรี มาตรา ๔๘ จตัวา ยกเลิก โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๔๘ เบญจ บุคคลผู้มีสทิธสิมัครรับเลือกตั้งเป็นนำยกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติและ

ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น และต้อง

มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมดังต่อไปนี้ ด้วย 

 (๑) มีอำยุไม่ต ่ำกว่ำสำมสบิปีบริบูรณใ์นวันเลือกตั้ง 

 (๒) ส ำเรจ็กำรศึกษำไม่ต ่ำกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ หรือเคยเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่น

ผู้บริหำรท้องถิ่น หรือสมำชิกรัฐสภำ 

 (๓) ไม่เป็นผู้ที่พ้นจำกต ำแหน่งสมำชิกสภำท้องถิ่น คณะผู้บริหำรท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

รองผู้บริหำรท้องถิ่น หรือที่ปรึกษำหรือเลขำนุกำรของผู้บริหำรท้องถิ่น เพรำะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่ำ

ทำงตรงหรือทำงอ้อมในสญัญำที่กระท ำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้ำปีนับถึงวันรับสมัคร

เลือกตั้ง 

 (๔) เคยเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น ซึ่งถูกให้พ้นจำกต ำแหน่งเนื่องจำก

กระท ำกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

 [มำตรำ ๔๘ เบญจ แก้ไข โดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖]  

 มำตรำ ๔๘ ฉ (ยกเลิก) 

 [มาตรา ๔๘ ฉ ยกเลิก โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๔๘ สัตต ให้นำยกเทศมนตรีด ำรงต ำแหน่งนับแต่วันเลือกตั้งและมีระยะเวลำกำร

ด ำรงต ำแหน่งครำวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะด ำรงต ำแหน่งติดต่อกนัเกนิสองวำระไม่ได้  



๓๘ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

  ในกรณีที่นำยกเทศมนตรีด ำรงต ำแหน่งไม่ครบระยะเวลำสี่ปีกใ็ห้ถือว่ำเป็นหนึ่งวำระ และเมื่อ

ด ำรงต ำแหน่งสองวำระติดต่อกันแล้วจะด ำรงต ำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลำสี่ปีนับแต่วันพ้นจำก

ต ำแหน่ง 

 [มาตรา ๔๘ สตัต แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๔๘ อัฏฐ นำยกเทศมนตรีอำจแต่งตั้งรองนำยกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมำชิกสภำเทศบำล

เป็นผู้ช่วยเหลือในกำรบริหำรรำชกำรของเทศบำลตำมที่นำยกเทศมนตรีมอบหมำยได้ตำมเกณฑ์

ดังต่อไปนี้  

 (๑) เทศบำลต ำบล ให้แต่งตั้งรองนำยกเทศมนตรีได้ไม่เกนิสองคน 

 (๒) เทศบำลเมือง ให้แต่งตั้งรองนำยกเทศมนตรีได้ไม่เกนิสำมคน 

 (๓) เทศบำลนคร ให้แต่งตั้งรองนำยกเทศมนตรีได้ไม่เกนิสี่คน 

 นำยกเทศมนตรีอำจแต่งตั้งที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีและเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ซ่ึงมิใช่

สมำชิกสภำเทศบำลได้ โดยในกรณีเทศบำลต ำบลให้แต่งตั้งได้จ ำนวนรวมกันไม่เกินสองคน ในกรณี

เทศบำลเมืองให้แต่งตั้งได้จ ำนวนรวมกันไม่เกินสำมคน และในกรณีเทศบำลนครให้แต่งตั้งได้จ ำนวน

รวมกนัไม่เกนิห้ำคน 

 [มาตรา ๔๘ อฎัฐ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๔๘ นว รองนำยกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม

มำตรำ ๔๘ เบญจ 

 [มาตรา ๔๘ นว แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๔๘ ทศ ก่อนนำยกเทศมนตรีเข้ำรับหน้ำที่ ให้ประธำนสภำเทศบำลเรียกประชุม 

สภำเทศบำลเพ่ือให้นำยกเทศมนตรีแถลงนโยบำยต่อสภำเทศบำล โดยไม่มีกำรลงมติ ทั้งนี้  ภำยใน

สำมสบิวันนับแต่วันประกำศผลกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี 

 กรณีที่ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งประธำนสภำเทศบำลและรองประธำนสภำเทศบำล หรือสภำเทศบำล

ถูกยุบตำมมำตรำ ๒๔ หำกมีกรณีที่ส  ำคัญและจ ำเป็นเร่งด่วนซ่ึงปล่อยให้เน่ินช้ำไปจะกระทบต่อประโยชน์

ส ำคัญของรำชกำรหรือรำษฎร นำยกเทศมนตรีจะด ำเนินกำรไปพลำงก่อนเท่ำที่จ ำเป็นกไ็ด้ เมื่อได้มีกำร

เลือกประธำนสภำเทศบำลแล้วให้ประธำนสภำเทศบำลเรียกประชุมสภำเทศบำลเพ่ือให้นำยกเทศมนตรี

แถลงนโยบำยโดยไม่มีกำรลงมติภำยในสบิห้ำวันนับแต่วันที่มีกำรเลือกประธำนสภำเทศบำล  

 กำรประชุมเพ่ือแถลงนโยบำยของนำยกเทศมนตรีให้กระท ำโดยเปิดเผย โดยนำยกเทศมนตรี

ต้องจัดท ำนโยบำยเป็นลำยลักษณอ์กัษรแจกให้สมำชิกสภำเทศบำลทุกคนที่มำประชุมด้วย  

 หำกนำยกเทศมนตรีไม่สำมำรถแถลงนโยบำยต่อสภำเทศบำลได้ ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

แจ้งให้นำยกเทศมนตรีจัดท ำนโยบำยแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมำชิกสภำเทศบำลทุกคนภำยในเจด็วัน 

โดยให้น ำวิธีกำรแจ้งค ำสั่งทำงปกครองเป็นหนังสอืตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง

มำใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณเีช่นนี้ ให้ถือว่ำนำยกเทศมนตรีได้แถลงนโยบำยต่อสภำเทศบำลแล้ว 



๓๙ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ให้นำยกเทศมนตรีจัดท ำรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่ได้แถลงไว้ต่อสภำเทศบำล

เป็นประจ ำทุกปี 

 ค ำแถลงนโยบำยของนำยกเทศมนตรีและรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนให้ประกำศไว้

โดยเปิดเผยที่ส  ำนักงำนเทศบำลด้วย 

 [มาตรา ๔๘ ทศ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๔๘ เอกำทศ นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี หรือผู้ซึ่ งนำยกเทศมนตรี

มอบหมำย มีสทิธิเข้ำประชุมสภำเทศบำลและมีสทิธแิถลงข้อเทจ็จริง ตลอดจนแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ

งำนในหน้ำที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 มำตรำ ๔๘ ทวำทศ สมำชิกจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนสมำชิกเท่ำที่มีอยู่มี

สิทธิเข้ำช่ือเสนอญัตติขอเปิดอภิปรำยทั่วไปในที่ประชุมสภำเทศบำลเพ่ือให้นำยกเทศมนตรีแถลง

ข้อเทจ็จริงหรือแสดงควำมเหน็ในปัญหำอนัเกี่ยวกบักำรบริหำรรำชกำรเทศบำลโดยไม่มีกำรลงมติ 

 ญัตติตำมวรรคหนึ่งให้ย่ืนต่อประธำนสภำเทศบำล และให้ประธำนสภำเทศบำลก ำหนดวัน

ส ำหรับกำรอภิปรำยทั่วไป ซ่ึงต้องไม่เร็วกว่ำห้ำวันและไม่ช้ำกว่ำสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับญัตติแล้ว

แจ้งให้นำยกเทศมนตรีทรำบ 

 มำตรำ ๔๘ เตรส นำยกเทศมนตรีมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปน้ี 

 (๑)  ก ำหนดนโยบำยโดยไม่ขัดต่อกฎหมำย และรับผิดชอบในกำรบริหำรรำชกำรของเทศบำล

ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบำย 

 (๒)  สั่ง อนุญำต และอนุมัติเกี่ยวกบัรำชกำรของเทศบำล 

 (๓)  แต่งตั้งและถอดถอนรองนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และเลขำนุกำร

นำยกเทศมนตรี 

 (๔)  วำงระเบียบเพ่ือให้งำนของเทศบำลเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 (๕)  รักษำกำรให้เป็นไปตำมเทศบัญญัติ 

 (๖)  ปฏบิัติหน้ำที่อื่นตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติน้ีและกฎหมำยอื่น 

 [อนุมาตรา (๑) ของมาตรา ๔๘ เตรส แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๔๘ จตุทศ นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และ

เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต้องไม่กระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

 (๑)  ด ำรงต ำแหน่งหรือปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดในส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ 

เว้นแต่ต ำแหน่งที่ด ำรงตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย 

 (๒)  รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ เป็นพิเศษจำกส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ

นอกเหนือไปจำกที่ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจกำรงำน

ตำมปกติ 

 (๓)  เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในสญัญำที่เทศบำลน้ันเป็นคู่สัญญำ 

หรือในกจิกำรที่กระท ำให้แก่เทศบำลน้ัน หรือที่เทศบำลน้ันจะกระท ำ 



๔๐ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 บทบัญญัติตำมมำตรำน้ีมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่ำวตำมวรรคหน่ึงได้รับเบี้ ยหวัด

บ ำเหนจ็บ ำนำญหรือเงินปีพระบรมวงศำนุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับกับ

กรณีที่บุคคลดังกล่ำวตำมวรรคหน่ึงรับเงินตอบแทนค่ำเบี้ ยประชุมหรือเงินอื่นใดเน่ืองจำกกำรด ำรง

ต ำแหน่งกรรมำธกิำรของรัฐสภำหรือวุฒิสภำหรือสภำผู้แทนรำษฎรหรือสภำเทศบำลหรือสภำท้องถิ่นอื่น 

หรือกรรมกำรที่มีกฎหมำยบัญญัติให้เป็นโดยต ำแหน่ง 

 [วรรคหนึง่ของมาตรา ๔๘ จตทุศ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๔๘ ปัญจทศ นำยกเทศมนตรีพ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อ  

 (๑) ถึงครำวออกตำมวำระ 

 (๒) ตำย 

 (๓) ลำออก โดยย่ืนหนังสอืลำออกต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

 (๔) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๔๘ เบญจ 

 (๕) กระท ำกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๘ จตุทศ  

 (๖) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๖๒ ตรี วรรคห้ำ 

หรือมำตรำ ๗๓ 

 (๗)  ถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สดุให้จ ำคุก 

 (๘) รำษฎรผู้มีสทิธเิลือกตั้งในเขตเทศบำลมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนผู้มีสทิธิ

เลือกตั้งที่มำลงคะแนนเสยีง เห็นว่ำนำยกเทศมนตรีไม่สมควรด ำรงต ำแหน่งต่อไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย

กำรลงคะแนนเสยีงเพ่ือถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

 ในระหว่ำงที่ไม่มีนำยกเทศมนตรี ให้ปลัดเทศบำลปฏิบัติหน้ำที่ของนำยกเทศมนตรีเท่ำที่

จ ำเป็นได้เป็นกำรช่ัวครำวจนถึงวันประกำศผลกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี 

 เมื่อมีข้อสงสยัเกี่ยวกบัควำมเป็นนำยกเทศมนตรีสิ้นสดุลงตำม (๔) หรือ (๕) ให้ผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเรว็ ค ำวินิจฉัยของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดให้เป็นที่สดุ 

 [มาตรา ๔๘ ปัญจทศ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๔๘ โสฬส รองนำยกเทศมนตรีพ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อ 

 (๑)  นำยกเทศมนตรีพ้นจำกต ำแหน่ง 

 (๒)  นำยกเทศมนตรีมีค ำสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่ง 

 (๓)  ตำย 

 (๔)  ลำออก โดยย่ืนหนังสอืลำออกต่อนำยกเทศมนตรี 

 (๕)  ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๔๘ นว  

 (๖)  กระท ำกำรฝ่ำฝืนตำมมำตรำ ๔๘ จตุทศ 

 (๗)  ถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สดุให้จ ำคุก 

 (๘)  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยพิจำรณำสอบสวนและสั่งให้ออกจำกต ำแหน่งตำม

มำตรำ ๗๓  



๔๑ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ให้น ำควำมใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มำใช้บังคับกับกำรพ้นจำกต ำแหน่งของที่

ปรึกษำนำยกเทศมนตรีและเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีด้วยโดยอนุโลม 

 ให้น ำควำมในวรรคสำมของมำตรำ ๔๘ ปัญจทศ มำใช้บังคับกบักรณขีองรองนำยกเทศมนตรี 

ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีและเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีด้วยโดยอนุโลม 

 [อนุมาตรา (๕) และวรรคสองของมาตรา ๔๘ โสฬส แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 [มาตรา ๔๘ โสฬส วรรคสาม เพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๔๘ สัตตรส ให้นำยกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในกำรบริหำรกิจกำรของ

เทศบำลและเป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำงเทศบำล 

 มำตรำ ๔๘ อฏัฐำรส เทศบำลแบ่งส่วนรำชกำร ดังต่อไปนี้  

 (๑) ส ำนักปลัดเทศบำล 

 (๒) ส่วนรำชกำรอื่นตำมที่นำยกเทศมนตรีประกำศก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของ

กระทรวงมหำดไทย 

 กำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักปลัดเทศบำลและส่วนรำชกำรอื่นตำมวรรคหน่ึงให้เป็นไป

ตำมที่นำยกเทศมนตรีประกำศก ำหนดโดยควำมเหน็ชอบของกระทรวงมหำดไทย 

 มำตรำ ๔๘ เอกูนวีสติ ให้มีปลัดเทศบำลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนเทศบำลและ

ลูกจ้ำงเทศบำลรองจำกนำยกเทศมนตรี  และรับผิดชอบควบคุมดูแลรำชกำรประจ ำของเทศบำล 

ให้เป็นไปตำมนโยบำย และมีอ ำนำจหน้ำที่อื่นตำมที่มีกฎหมำยก ำหนดหรือตำมที่นำยกเทศมนตรี

มอบหมำย 

 กำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำลให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น 

 มำตรำ ๔๘ วีสติ อ ำนำจหน้ำที่ในกำรสั่งหรือกำรปฏิบัติรำชกำรของรองนำยกเทศมนตรีให้

เป็นไปตำมที่นำยกเทศมนตรีมอบหมำย 

 ในกรณีที่นำยกเทศมนตรีไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ ให้รองนำยกเทศมนตรีตำมล ำดับที่

นำยกเทศมนตรีจัดไว้เป็นผู้รักษำรำชกำรแทน ถ้ำไม่มีรองนำยกเทศมนตรีหรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติ

รำชกำรได้ให้ปลัดเทศบำลเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน 

 อ ำนำจในกำรสั่ง กำรอนุญำต กำรอนุมัติ หรือกำรปฏิบัติรำชกำรที่นำยกเทศมนตรีจะพึง

ปฏิบัติหรือด ำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือค ำสั่งใด หรือ

มติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถ้ำกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือ

ค ำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้นไม่ได้ก ำหนดในเร่ืองกำรมอบอ ำนำจไว้เป็นอย่ำงอื่น 

นำยกเทศมนตรีอำจมอบอ ำนำจโดยท ำเป็นหนังสอืโดยให้รองนำยกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติรำชกำรแทน

นำยกเทศมนตรีกไ็ด้ แต่ถ้ำมอบให้ปลัดเทศบำลหรือรองปลัดเทศบำลปฏิบัติรำชกำรแทน ให้ท ำเป็น

ค ำสั่งและประกำศให้ประชำชนทรำบ 

 กำรปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกเทศมนตรีตำมวรรคสำม ต้องกระท ำภำยใต้กำรก ำกับดูแลและ

กรอบนโยบำยที่นำยกเทศมนตรีก ำหนดไว้ 



๔๒ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๔๘ เอกวีสติ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ให้นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรีและ

พนักงำนเทศบำลเป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

 มำตรำ ๔๘ ทวำวีสติ ถ้ำในเขตเทศบำลใด รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยเห็นเป็นกำร

สมควรให้นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ปลัดเทศบำล รองปลัดเทศบำล หรือหัวหน้ำส่วน

รำชกำรในเขตเทศบำลนั้ นมีอ ำนำจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติ ได้ให้ รัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงมหำดไทยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 ในกำรเปรียบเทียบคดีตำมวรรคหนึ่ง ให้น ำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ

ควำมอำญำมำใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อได้เปรียบเทยีบคดีใดแล้ว ให้รีบส่งบันทกึกำรเปรียบเทยีบพร้อม

ด้วยส ำนวนไปยังพนักงำนสอบสวนผู้รับผิดชอบแห่งเขตท้องที่ซ่ึงเทศบำลน้ันตั้งอยู่เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป

ตำมประมวลกฎหมำยวิธพิีจำรณำควำมอำญำโดยไม่ชักช้ำ 

 [มาตรา ๔๘ สตัตรส มาตรา ๔๘ อฏัฐารส มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ มาตรา ๔๘ วสีติ มาตรา ๔๘ เอกวสีติ 

มาตรา ๔๘ ทวาวสีติ เพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓] 

 มำตรำ ๔๘ เตวีสติ เมื่อพ้นก ำหนดเวลำหน่ึงปีนับแต่วันที่ได้มีประกำศกระทรวงมหำดไทย

ยกฐำนะท้องถิ่นใดเป็นเทศบำลแล้ว ให้นำยกเทศมนตรีมีอ ำนำจหน้ำที่อย่ำงเดียวกับอ ำนำจหน้ำที่ของ

ก ำนันและผู้ใหญ่บ้ำน บรรดำที่บัญญัติไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยลักษณะปกครองท้องที่ หรือกฎหมำยอื่น 

ทั้งน้ี ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 ในกรณีที่เทศบำลต ำบลใดมีทั้งนำยกเทศมนตรี และก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน 

แพทย์ประจ ำต ำบล และสำรวัตรก ำนัน ให้บุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยลักษณะ 

ปกครองท้องที่หรือกฎหมำยอื่นในเขตเทศบำลต ำบลตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 [มาตรา ๔๘ เตวสีติ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๔๘ จตุวีสติ เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นของนำยกเทศมนตรี  

รองนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ให้เป็นไปตำมระเบียบที่

กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

 [มาตรา ๔๘ จตวุสีติ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๔๘ ปัญจวีสติ ในกรณีที่บทบัญญัติมำตรำใดในพระรำชบัญญัติน้ี กล่ำวถึงคณะ

เทศมนตรี ให้หมำยถึงนำยกเทศมนตรี บทบัญญัติมำตรำใดกล่ำวถึงเทศมนตรีให้หมำยถึงรองนำยก 

เทศมนตรี เว้นแต่บทบัญญัติมำตรำใดมีข้อควำมเป็นอย่ำงเดียวกนัหรือขัดแย้งกนักบับทบัญญัติในบทนี้  

ให้ใช้บทบัญญัติในบทนี้แทน 

 บรรดำบทบัญญัติแห่งกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ประกำศหรือ 

ค ำสั่งใดที่อ้ำงถึงคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีให้ถือว่ำบทบัญญัติแห่งกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ประกำศหรือค ำสั่งน้ัน อ้ำงถึงนำยกเทศมนตรีตำมบทน้ี ทั้งน้ี เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้ง

กบับทบัญญัติแห่งบทนี้  

 [มาตรา ๔๘ จตวุสีติ เพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓] 



๔๓ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

ส่วนท่ี ๓ 

หนา้ท่ีของเทศบาล 

 

บทท่ี ๑ 

เทศบาลต าบล 

 

 มำตรำ ๔๙ (ยกเลิก) 

 [มาตรา ๔๙  ยกเลิก โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๕๐ ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำยเทศบำลต ำบลมีหน้ำที่ ต้องท ำในเขตเทศบำล 

ดังต่อไปนี้  

 (๑)  รักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน 

 (๒)  ให้มีและบ ำรุงทำงบกและทำงน ำ้ 

 (๓)  รักษำควำมสะอำดของถนน หรือทำงเดินและที่สำธำรณะ รวมทั้งกำรก ำจัดมูลฝอยและ

สิ่งปฏกูิล 

 (๔)  ป้องกนัและระงับโรคติดต่อ 

 (๕)  ให้มีเคร่ืองใช้ในกำรดับเพลิง 

 (๖)  ให้รำษฎรได้รับกำรศึกษำอบรม 

 (๗)  ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เดก็ เยำวชน ผู้สงูอำยุ และผู้พิกำร 

 (๘)  บ ำรุงศิลปะ จำรีตประเพณ ีภมูิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอนัดีของท้องถิ่น 

 (๙)  หน้ำที่อื่นตำมที่กฎหมำยบัญญัติให้เป็นหน้ำที่ของเทศบำล 

 กำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สขุของประชำชนโดย

ใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีและให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ

เทศบำล กำรจัดท ำงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรตรวจสอบ กำรประเมินผลกำรปฏบิัติงำน และกำร

เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ทั้งนี้  ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับว่ำด้วยกำรนั้น และหลักเกณฑ์

และวิธกีำรที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

 [วรรคสองของมาตรา ๕๐ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๕๑ ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำลต ำบลอำจจัดท ำกจิกำรใดๆ ในเขตเทศบำล 

ดังต่อไปนี้  

 (๑)  ให้มีน ำ้สะอำดหรือกำรประปำ 

 (๒)  ให้มีโรงฆ่ำสตัว์ 

 (๓)  ให้มีตลำด ท่ำเทยีบเรือและท่ำข้ำม 

 (๔)  ให้มีสสุำนและฌำปนสถำน 

 (๕)  บ ำรุงและส่งเสริมกำรท ำมำหำกนิของรำษฎร 



๔๔ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๖)  ให้มีและบ ำรุงสถำนที่ท  ำกำรพิทกัษ์รักษำคนเจบ็ไข้ 

 (๗)  ให้มีและบ ำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธอีื่น 

 (๘)  ให้มีและบ ำรุงทำงระบำยน ำ้ 

 (๙)  เทศพำณชิย์ 

 [มาตรา ๕๑ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๑๑] 

 

บทท่ี ๒ 

เทศบาลเมือง 

 

 มำตรำ ๕๒ (ยกเลิก) 

 [มาตรา ๕๒ ยกเลิก โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓] 

 มำตรำ ๕๓ ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำลเมืองมีหน้ำที่ ต้องท ำในเขตเทศบำล 

ดังต่อไปนี้  

 (๑)  กจิกำรตำมที่ระบุไว้ในมำตรำ ๕๐ 

 (๒)  ให้มีน ำ้สะอำดหรือกำรประปำ 

 (๓)  ให้มีโรงฆ่ำสตัว์ 

 (๔)  ให้มีและบ ำรุงสถำนที่ท  ำกำรพิทกัษ์และรักษำคนเจบ็ไข้ 

 (๕)  ให้มีและบ ำรุงทำงระบำยน ำ้ 

 (๖)  ให้มีและบ ำรุงส้วมสำธำรณะ 

 (๗)  ให้มีและบ ำรุงกำรไฟฟ้ำ หรือแสงสว่ำงโดยวิธอีื่น 

 (๘)  ให้มีกำรด ำเนินกจิกำรโรงรับจ ำน ำหรือสถำนสนิเช่ือท้องถิ่น 

 [มาตรา ๕๓ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๑๗] 

 มำตรำ ๕๔ ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำลเมืองอำจจัดท ำกิจกำรใดๆ ในเขตเทศบำล 

ดังต่อไปนี้  

 (๑)  ให้มีตลำด ท่ำเทยีบเรือและท่ำข้ำม 

 (๒)  ให้มีสสุำนและฌำปนสถำน 

 (๓)  บ ำรุงและส่งเสริมกำรท ำมำหำกนิของรำษฎร 

 (๔)  ให้มีและบ ำรุงกำรสงเครำะห์มำรดำและเดก็ 

 (๕)  ให้มีและบ ำรุงโรงพยำบำล 

 (๖)  ให้มีกำรสำธำรณปูกำร 

 (๗)  จัดท ำกจิกำรซึ่งจ ำเป็นเพ่ือกำรสำธำรณสขุ 

 (๘)  จัดตั้งและบ ำรุงโรงเรียนอำชีวศึกษำ 

 (๙)  ให้มีและบ ำรุงสถำนที่ส  ำหรับกำรกฬีำและพลศึกษำ 



๔๕ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๑๐) ให้มีและบ ำรุงสวนสำธำรณะ สวนสตัว์ และสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 (๑๑) ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษำควำมสะอำดเรียบร้อยของท้องถิ่น 

 (๑๒) เทศพำณชิย์ 

 [มาตรา ๕๔ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๑๑] 

 

บทท่ี ๓ 

เทศบาลนคร 

 

 มำตรำ ๕๕ (ยกเลิก) 

 [มาตรา ๕๕  ยกเลิก โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓] 

 มำตรำ ๕๖ ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำลนครมีหน้ำที่ ต้องท ำในเขตเทศบำล

ดังต่อไปนี้  

 (๑) กจิกำรตำมที่ระบุไว้ในมำตรำ ๕๓ 

 (๒)  ให้มีและบ ำรุงกำรสงเครำะห์มำรดำและเดก็ 

  (๓)  กจิกำรอื่นซึ่งจ ำเป็นเพ่ือกำรสำธำรณสขุ 

 (๔)  กำรควบคุมสุขลักษณะและอนำมัยในร้ำนจ ำหน่ำยอำหำร โรงมหรสพ และสถำน

บริกำรอื่น 

 (๕)  จัดกำรเกี่ยวกบัที่อยู่อำศัยและกำรปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 

 (๖)  จัดให้มีและควบคุมตลำด ท่ำเทยีบเรือ ท่ำข้ำม และที่จอดรถ 

 (๗)  กำรวำงผังเมืองและกำรควบคุมกำรก่อสร้ำง 

 (๘)  กำรส่งเสริมกจิกำรกำรท่องเที่ยว 

 [มาตรา ๕๖ (๔)-(๘) เพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ ] 

 มำตรำ ๕๗ เทศบำลนครอำจจัดท ำกจิกำรอื่นๆ ตำมมำตรำ ๕๔ ได้ 

 

บทท่ี ๓ ทวิ 

การท าการนอกเขตเทศบาลและการท าการร่วมกบับุคคลอ่ืน 

[เพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๑๑] 

 

 มำตรำ ๕๗ ทว ิเทศบำลอำจท ำกจิกำรนอกเขต เมื่อ 

 (๑)  กำรน้ันจ ำเป็นต้องท ำและเป็นกำรที่เกี่ยวเน่ืองกับกิจกำรที่ด ำเนินตำมอ ำนำจหน้ำที่อยู่

ภำยในเขตของตน 

 (๒)  ได้รับควำมยินยอมจำกสภำเทศบำล คณะกรรมกำรสขุำภิบำล สภำจังหวัดหรือสภำต ำบล

แห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ 



๔๖ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๓)  ได้รับอนุมัติจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

 [มาตรา ๕๗ ทว ิเพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๑๑] 

 มำตรำ ๕๗ ตรี เทศบำลอำจท ำกำรร่วมกับบุคคลอื่นโดยก่อตั้งบริษัทจ ำกัด หรือถือหุ้นใน

บริษัทจ ำกดั เมื่อ 

 (๑)  บริษัทจ ำกดันั้นมีวัตถุประสงค์เฉพำะเพ่ือกจิกำรค้ำขำยอนัเป็นสำธำรณปูโภค 

 (๒)  เทศบำลต้องถือหุ้นเป็นมูลค่ำเกนิกว่ำร้อยละห้ำสบิของทุนที่บริษัทน้ันจดทะเบียนไว้ใน

กรณทีี่มีหลำยเทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือสขุำภิบำลถือหุ้นอยู่ใน

บริษัทเดียวกนั ให้นับหุ้นที่ถือน้ันรวมกนั และ 

 (๓)  ได้รับอนุมัติจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

 กำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนหุ้นที่เทศบำลถืออยู่ในบริษัทจ ำกัด ต้องได้รับอนุมัติจำกรัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงมหำดไทย 

 ควำมใน (๑) และ (๒) ของวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับในกรณีที่บริษัทจ ำกัดที่เทศบำลร่วมก่อตั้ง

หรือถือหุ้นนั้น ไม่มีเอกชนถือหุ้นอยู่ด้วย 

 [มาตรา ๕๗ ตรี เพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๑๑] 

 

บทท่ี ๔ 

สหการ 

 

 มำตรำ ๕๘ ถ้ำมีกิจกำรใดอันอยู่ภำยในอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลตั้งแต่สองแห่งข้ึนไปที่จะ

ร่วมกันท ำเพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่ำงย่ิง กใ็ห้จัดตั้งเป็นองค์กำรขึ้ นเรียกว่ำสหกำร มีสภำพเป็นทบวง

กำรเมือง และมีคณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยผู้แทนของเทศบำลที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วย 

 กำรจัดตั้งสหกำรจะท ำได้กแ็ต่โดยตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำซ่ึงจะได้ก ำหนดช่ือ อ ำนำจหน้ำที่ 

และระเบียบกำรด ำเนินงำนไว้ 

 กำรยุบเลิกสหกำรให้ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำโดยก ำหนดวิธกีำรจัดทรัพย์สนิไว้ด้วย 

 มำตรำ ๕๙ สหกำรอำจได้รับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล และอำจกู้เงินได้ภำยใต้บังคับมำตรำ       

๖๖(๕) หรือ (๖) 

 

ส่วนท่ี ๔ 

เทศบญัญติั 

 

 มำตรำ ๖๐ เทศบำลมีอ ำนำจตรำเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมำยในกรณ ี

ดังต่อไปนี้  

 (๑)  เพ่ือปฏบิัติกำรให้เป็นไปตำมหน้ำที่ของเทศบำลที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติน้ี 



๔๗ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๒)  เมื่อมีกฎหมำยบัญญัติให้เทศบำลตรำเทศบัญญัติ หรือให้มีอ ำนำจตรำเทศบัญญัติ 

 ในเทศบัญญัตินั้น จะก ำหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยกไ็ด้ แต่ห้ำมมิให้ก ำหนด 

เกนิกว่ำหนึ่งพันบำท 

 [มาตรา ๖๐ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๐] 

 มำตรำ ๖๑ เทศพำณิชย์ของเทศบำล ให้ตรำเป็นเทศบัญญัติ กิจกำรใดที่เทศบำลมีรำยได้

หรือผลพลอยได้อนัเกดิจำกกำรกระท ำตำมอ ำนำจหน้ำที่ จะไม่ตรำเป็นเทศบัญญัติกไ็ด้ 

 [มาตรา ๖๑  แกไ้ข โดยประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัที ่๓๓๖ ลงวนัที ่๑๓ ธนัวาคม ๒๕๑๕]  

 มำตรำ ๖๑ ทว ิร่ำงเทศบัญญัติจะเสนอได้กแ็ต่โดย 

 (๑) นำยกเทศมนตรี 

 (๒) สมำชิกสภำเทศบำล หรือ 

 (๓) รำษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเข้ำช่ือเสนอข้อบัญญัติ

ท้องถิ่น  

 (๔) ในกรณีที่สมำชิกสภำเทศบำลเป็นผู้เสนอร่ำงเทศบัญญัติต้องมีสมำชิกสภำเทศบำล

ลงนำมรับรองไม่น้อยกว่ำสองคน 

 ร่ำงเทศบัญญัติเกี่ยวกับกำรเงิน สมำชิกสภำเทศบำลจะเสนอได้ต่อเมื่อมีค ำรับรองของ

นำยกเทศมนตรี 

 [มาตรา ๖๑ ทว ิเพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓] 

 มำตรำ ๖๑ ตรี ร่ำงเทศบัญญัติเกี่ยวกับกำรเงิน หมำยควำมถึงร่ำงเทศพำณิชย์ หรือ

ร่ำงเทศบัญญัติว่ำด้วยเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

 (๑)  กำรจัดเกบ็ ยกเลิก ลด เปล่ียนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวำงระเบียบ กำรบังคับอันเกี่ยวกับ

ภำษีอำกร 

 (๒)  กำรเกบ็รักษำเงิน กำรจ่ำยเงิน หรือกำรโอนงบประมำณของเทศบำล 

 (๓)  กำรกู้เงิน กำรค ำ้ประกนั หรือกำรใช้เงินกู้ 

 (๓)  กำรคลัง กำรงบประมำณ กำรเงิน ทรัพย์สนิ กำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สนิ 

 (๔)  กำรจ้ำงและกำรพัสดุ 

 ในกรณีเป็นที่สงสัยว่ำร่ำงเทศบัญญัติใดเป็นร่ำงเทศบัญญัติเกี่ยวกับกำรเงินที่จะต้องมีค ำ

รับรองของนำยกเทศมนตรี ให้ประธำนสภำเทศบำลเป็นผู้วินิจฉัย 

 [มาตรา ๖๑ ตรี เพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓] 

 มำตรำ ๖๒ ภำยในเจด็วันนับแต่วันที่สภำเทศบำลได้มีมติเห็นชอบดัวยกับร่ำงเทศบัญญัติ

ใดในกรณีเทศบำลต ำบล ให้ประธำนสภำเทศบำลส่งร่ำงเทศบัญญัติไปยังนำยอ ำเภอเพ่ือส่งไปยัง

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำ ในกรณีเทศบำลเมืองและเทศบำลนคร ให้ประธำนสภำเทศบำลส่งไปยัง

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำ 



๔๘ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดต้องพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติตำมวรรคหนึ่งให้เสรจ็และส่งคืนประธำนสภำ

เทศบำลภำยในสบิห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับร่ำงเทศบัญญัติน้ัน ถ้ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดไม่พิจำรณำให้แล้วเสรจ็

ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้ถือว่ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเหน็ชอบด้วยกบัร่ำงเทศบัญญัติดังกล่ำว 

 ในกรณทีี่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเหน็ชอบด้วยกบัร่ำงเทศบัญญัติตำมวรรคหน่ึง ให้ส่งนำยกเทศมนตรี

ลงนำมใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป แต่ถ้ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยให้ส่งร่ำงเทศบัญญัตินั้น

พร้อมด้วยเหตุผลไปยังสภำเทศบำล และให้สภำเทศบำลพิจำรณำใหม่ ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่

ได้รับร่ำงเทศบัญญัติคืนมำ ถ้ำสภำเทศบำลมีมติยืนยันตำมร่ำงเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ

สองในสำมของสมำชิกเท่ำที่มีอยู่ ให้ประธำนสภำเทศบำลส่งร่ำงเทศบัญญัตินั้นให้นำยกเทศมนตรีลงนำม

ใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ และแจ้งให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทรำบต่อไป แต่ถ้ำสภำเทศบำลไม่ยืนยันภำยใน

สำมสบิวันนับแต่วันที่ได้รับร่ำงเทศบัญญัติคืนจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือ ยืนยันตำมร่ำงเทศบัญญัติ

เดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ำสองในสำมของสมำชิกสภำเทศบำลเท่ำที่มีอยู่ให้ร่ำงเทศบัญญัติน้ัน

เป็นอนัตกไป 

 [วรรคสามของมาตรา ๖๒ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๖๒ ทว ิ(ยกเลิก)  

 [มาตรา ๖๒ ทว ิยกเลิก โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๖๒ ตรี ในกรณีที่สภำเทศบำลไม่รับหลักกำรแห่งร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีหรือเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตั้งคณะกรรมกำร 

คณะหนึ่ง ประกอบด้วย กรรมกำรจ ำนวนสิบห้ำคน เพ่ือพิจำรณำหำข้อยุติควำมขัดแย้ง โดยแก้ไข 

ปรับปรุงหรือยืนยันสำระส ำคัญในร่ำงเทศบัญญัติน้ัน ทั้งน้ี ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตำมกฎหมำย ระเบียบที่

เกี่ยวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและประชำชนเป็นส ำคัญ 

 คณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสมำชิกสภำเทศบำลซึ่งสภำเทศบำลเสนอ

จ ำนวนเจด็คน และบุคคลซ่ึงเป็นหรือมิได้เป็นสมำชิกสภำเทศบำลซ่ึงนำยกเทศมนตรีเสนอจ ำนวนเจด็คน 

โดยให้แต่งตั้งภำยในเจด็วันนับแต่วันที่สภำเทศบำลมีมติไม่รับหลักกำร และให้กรรมกำรทั้งสิบสี่คน

ร่วมกันปรึกษำและเสนอบุคคล ซึ่ งมิได้ เป็นนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี เลขำนุกำร

นำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และมิได้เป็นสมำชิกสภำเทศบำลคนหน่ึง ท ำหน้ำที่เป็น

ประธำนกรรมกำรดังกล่ำวภำยในเจด็วันนับแต่วันที่กรรมกำรครบจ ำนวนสบิสี่คน 

 ในกรณีที่ไม่สำมำรถเสนอบุคคลที่จะท ำหน้ำที่เป็นกรรมกำรหรือประธำนกรรมกำรได้ภำยใน

ก ำหนดเวลำตำมวรรคสอง หรือกรรมกำรหรือประธำนกรรมกำรไม่ปฏิบัติหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ 

ให้ ผู้ ว่ำรำชกำรจังหวัดตั้ งบุคคลซึ่ งมิได้ เป็นนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี เลขำนุกำร

นำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และมิได้เป็นสมำชิกสภำเทศบำลท ำหน้ำที่กรรมกำรหรือ

ประธำนกรรมกำรดังกล่ำวให้ครบตำมจ ำนวน 

 

 



๔๙ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ให้คณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ งพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติให้แล้วเสร็จภำยในสิบห้ำวัน

นับตั้งแต่วันที่ได้แต่งตั้งประธำนกรรมกำรในครำวแรก แล้วรำยงำนต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ในกรณีที่

คณะกรรมกำรไม่สำมำรถพิจำรณำให้แล้วเสรจ็ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้ประธำนกรรมกำรรวบรวม

ผลกำรพิจำรณำแล้ววินิจฉัยช้ีขำดโดยเรว็ แล้วรำยงำนต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

 ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดส่งร่ำงเทศบัญญัติที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรหรือประธำน

กรรมกำรในวรรคสี่ให้นำยกเทศมนตรีโดยเร็ว แล้วให้นำยกเทศมนตรีเสนอร่ำงเทศบัญญัติดังกล่ำว 

ต่อสภำเทศบำลตำมมำตรำ ๖๑ ทวิ ภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับร่ำงเทศบัญญัติจำกผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัด หำกนำยกเทศมนตรีไม่เสนอร่ำงเทศบัญญัติน้ันต่อสภำเทศบำลภำยในเวลำที่ก ำหนดให้ผู้ว่ำ

รำชกำรจังหวดัรำยงำนต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยเพ่ือสั่งให้นำยกเทศมนตรีพ้นจำกต ำแหน่ง 

 [มาตรา ๖๒ ตรี แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๖๒ จัตวำ ให้สภำเทศบำลพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยตำมมำตรำ 

๖๒ ตรี วรรคห้ำ ให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่ำงเทศบัญญัติจำกนำยกเทศมนตรี 

หำกสภำเทศบำลพิจำรณำไม่แล้วเสรจ็ภำยในก ำหนดหรือมีมติไม่เหน็ชอบให้ตรำเทศบัญญัตินั้น ให้ร่ำง

เทศบัญญัติน้ันตกไป และให้ใช้เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยในปีงบประมำณปีที่แล้วไปพลำงก่อน 

ในกรณเีช่นว่ำนี้  ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเสนอรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยให้มีค ำสั่งยุบสภำเทศบำล 

 ในกำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยของเทศบำล กำรเสนอ กำรแปรญัตติ 

หรือกระท ำด้วยประกำรใดๆ ที่มีผลให้สมำชิกสภำเทศบำลมีส่วนไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมในกำรใช้

จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยจะกระท ำมิได้ 

 [มาตรา ๖๒ จตัวา เพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๖๓ นอกจำกที่ได้มีกฎหมำยบัญญัติไว้เป็นอย่ำงอื่นเทศบัญญัติน้ันให้ใช้บังคับได้ 

เมื่อประกำศไว้โดยเปิดเผยที่ส  ำนักงำนเทศบำลแล้วเจด็วัน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน ถ้ำมีควำมระบุไว้ใน

เทศบัญญัตินั้นว่ำให้ใช้บังคับทนัท ีกใ็ห้ใช้บังคับในวันที่ได้ประกำศน้ัน 

 มำตรำ ๖๔ ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภำเทศบำลให้ทนัท่วงทีมิได้ คณะเทศมนตรี

อำจออกเทศบัญญัติช่ัวครำวได้เมื่อได้รับอนุมัติจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และเมื่อได้ประกำศไว้โดย

เปิดเผยที่ส  ำนักงำนเทศบำลแล้ว กใ็ห้ใช้บังคับได้ 

 ในกำรประชุมสภำเทศบำลครำวต่อไป ให้น ำเทศบัญญัติช่ัวครำวนั้นเสนอต่อสภำเทศบำล

เพ่ืออนุมัติ ถ้ำสภำเทศบำลอนุมัติแล้ว เทศบัญญัติช่ัวครำวนั้นกเ็ป็นเทศบัญญัติต่อไป ถ้ำสภำเทศบำล

ไม่อนุมัติ เทศบัญญัติช่ัวครำวน้ันกเ็ป็นอันตกไป แต่ทั้งนี้  ไม่กระทบถึงกิจกำรที่ได้เป็นไปในระหว่ำงที่ใช้

เทศบัญญัติช่ัวครำวนั้น 

 ค ำอนุมัติและไม่อนุมัติของสภำเทศบำลที่กล่ำวน้ี ให้ท ำเป็นเทศบัญญัติ 

 

 

 



๕๐ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

ส่วนท่ี ๕ 

การคลงัและทรพัยสิ์นของเทศบาล 

 

 มำตรำ ๖๕ งบประมำณประจ ำปีของเทศบำลต้องตรำขึ้ นเป็นเทศบัญญัติ ถ้ำเทศบัญญัติ

งบประมำณออกไม่ทนัปีใหม่ ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมำณปีก่อนนั้นไปพลำง 

 ถ้ำในปีใดจ ำนวนเงินซึ่งได้อนุญำตไว้ตำมงบประมำณปรำกฏว่ำไม่พอส ำหรับกำรใช้จ่ำยประจ ำปี 

กด็ี หรือมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องตั้งรำยรับหรือรำยจ่ำยข้ึนใหม่ในระหว่ำงปีกด็ี ให้ตรำข้ึนเป็นเทศบัญญัติ

งบประมำณเพ่ิมเติม 

 มำตรำ ๖๖ เทศบำลอำจมีรำยได้ดังต่อไปนี้  

 (๑) ภำษีอำกรตำมแต่จะมีกฎหมำยก ำหนดไว้ 

 (๒) ค่ำธรรมเนียม ค่ำใบอนุญำต และค่ำปรับ ตำมแต่จะมีกฎหมำยก ำหนดไว้ 

 (๓) รำยได้จำกทรัพย์สนิของเทศบำล 

 (๔) รำยได้จำกกำรสำธำรณปูโภคและเทศพำณชิย์ 

 (๕) พันธบัตร หรือเงินกู้ ตำมแต่จะมีกฎหมำยก ำหนดไว้ 

 (๖) เงินกู้จำกกระทรวง ทบวง กรม องค์กำร หรือนิติบุคคลต่ำงๆ 

 (๗) เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลหรือองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

 (๘) เงินและทรัพย์สนิอย่ำงอื่นที่มีผู้อุทศิให้ 

 (๙) รำยได้อื่นใดตำมแต่จะมีกฎหมำยก ำหนดไว้ 

 กำรกู้เงินตำม (๖) เทศบำลจะกระท ำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญำตจำกสภำเทศบำล และได้รับ

อนุมัติจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยแล้ว 

 [มาตรา ๖๖ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๔๙๘] 

 มำตรำ ๖๗ เทศบำลอำจมีรำยจ่ำยดังต่อไปนี้  

 (๑)  เงินเดือน 

 (๒)  ค่ำจ้ำง 

 (๓) เงินตอบแทนอื่นๆ 

 (๔) ค่ำใช้สอย 

 (๕) ค่ำวัสดุ 

 (๖) ค่ำครุภัณฑ ์

 (๗) ค่ำที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง และทรัพย์สนิอื่นๆ 

 (๘) เงินอุดหนุน 

 (๙) รำยจ่ำยอื่นใดตำมข้อผูกพันหรือตำมที่มีกฎหมำย หรือระเบียบของกระทรวงมหำดไทย

ก ำหนดไว้ 

 [มาตรา ๖๗ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๐๕] 



๕๑ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๖๗ ทวิ กำรจ่ำยเงินตำมมำตรำ ๖๗ (๘) และกำรจ่ำยเงินเพ่ือกำรลงทุน เทศบำล

จะกระท ำได้เมื่อได้รับควำมเหน็ชอบจำกสภำเทศบำลและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอนุมัติแล้ว 

 [มาตรา ๖๗ ทว ิแกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๐๕] 

 มำตรำ ๖๗ ตรี กำรจ่ำยเงินตำมมำตรำ ๖๗ (๙) ถ้ำเป็นกำรช ำระหนี้ เงินกู้เมื่อถึงก ำหนดช ำระ 

เทศบำลจะต้องช ำระเงินกู้นั้นจำกทรัพย์สินของเทศบำลไม่ว่ำจะตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประเภทนี้ ไว้

หรือไม่ 

 [มาตรา ๖๗ ตรี แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๐๕] 

 มำตรำ ๖๘ กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนให้แก่ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล 

สมำชิกสภำเทศบำล และกำรจ่ำยเงินค่ำเบี้ ยประชุมให้แก่กรรมกำรที่สภำเทศบำลแต่งตั้งข้ึน ให้เป็นไปตำม

ระเบียบที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด  

 [มาตรา ๖๗ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๖๙  ให้กระทรวงมหำดไทยตรำระเบียบข้อบังคับว่ำด้วยกำรคลังรวมตลอดถึงวิธีกำร

งบประมำณ กำรรักษำทรัพย์สนิ กำรจัดหำประโยชน์จำกทรัพย์สนิ กำรจัดหำพัสดุและกำรจ้ำงเหมำขึ้นไว้ 

 มำตรำ ๗๐ โดยปกติให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยจัดให้มีกำรตรวจสอบกำรคลัง 

กำรบัญชี หรือกำรเงินอื่นๆ ของเทศบำลปีละคร้ัง 

 

ส่วนท่ี ๖ 

การควบคุมเทศบาล 

 

 มำตรำ ๗๑ ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีอ ำนำจหน้ำที่ควบคุมดูแลเทศบำลในจังหวัดน้ันให้

ปฏิบัติกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยถูกต้องตำมกฎหมำย ในกำรน้ีให้มีอ ำนำจหน้ำที่ช้ีแจงแนะน ำตักเตือน

เทศบำล และตรวจสอบกิจกำร เรียกรำยงำนและเอกสำรหรือสถิติใดๆ จำกเทศบำลมำตรวจ ตลอดจน

เรียกสมำชิกสภำเทศบำลหรือพนักงำนเทศบำลมำช้ีแจงหรือสอบสวนกไ็ด้ 

 ให้นำยอ ำเภอมีอ ำนำจหน้ำที่ช่วยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดควบคุมดูแลเทศบำลต ำบลในอ ำเภอน้ัน 

ให้ปฏิบัติกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยถูกต้องตำมกฎหมำย ในกำรน้ีให้มีอ ำนำจหน้ำที่ ช้ีแจงแนะน ำ

ตักเตือนเทศบำลต ำบล และตรวจสอบกิจกำร เรียกรำยงำนและเอกสำรหรือสถิติใดๆ จำกเทศบำลมำ

ตรวจ ตลอดจนเรียกสมำชิกสภำเทศบำลหรือพนักงำนเทศบำลมำช้ีแจงหรือสอบสวนกไ็ด้ 

 มำตรำ ๗๒ เมื่อนำยอ ำเภอ ในกรณแีห่งเทศบำลต ำบลในอ ำเภอนั้น หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

ในกรณีแห่งเทศบำลเมืองและเทศบำลนครเห็นว่ำ นำยกเทศมนตรี หรือรองนำยกเทศมนตรีผู้ ใด

ปฏิบัติกำรของเทศบำลไปในทำงที่อำจเป็นกำรเสียหำยแก่เทศบำล หรือเสียหำยแก่รำชกำร และ

นำยอ ำเภอหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด แล้วแต่กรณี ได้ช้ีแจงแนะน ำตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตำม นำยอ ำเภอ

หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด แล้วแต่กรณี มีอ ำนำจที่จะสั่งเพิกถอนหรือสั่งให้ระงับกำรปฏิบัติของ

นำยกเทศมนตรีหรือรองนำยกเทศมนตรีนั้นไว้ก่อนได้ แล้วให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดรีบรำยงำนรัฐมนตรีว่ำกำร



๕๒ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

กระทรวงมหำดไทยทรำบภำยในก ำหนดสิบห้ำวันนับแต่วันที่มีค ำสั่ง เพ่ือให้ รัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงมหำดไทยวินิจฉัยสั่งกำรตำมสมควร 

 ค ำสั่งของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยตำมควำมในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทอืนสทิธิ

ของบุคคลภำยนอกผู้กระท ำกำรโดยสจุริต 

 [วรรคหนึง่ของมาตรา ๗๒ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๗๓ ในกรณีที่ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเห็นว่ำ นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี 

ประธำนสภำเทศบำล หรือรองประธำนสภำเทศบำล ปฏิบัติกำรฝ่ำฝืนต่อควำมสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภำพ

ของประชำชน ละเลยไม่ปฏิบัติตำมหรือปฏิบัติกำรไม่ชอบด้วยอ ำนำจหน้ำที่ หรือมีควำมประพฤติ

ในทำงจะน ำมำซ่ึงควำมเสื่อมเสยีแก่ศักดิ์ต ำแหน่ง หรือแก่เทศบำล หรือแก่รำชกำร ให้เสนอควำมเห็น

ต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยพร้อมด้วยหลักฐำน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยอำจใช้

ดุลพินิจสั่งให้นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล หรือรองประธำนสภำเทศบำล

พ้นจำกต ำแหน่งกไ็ด้ ค ำสั่งของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยให้เป็นที่สดุ 

 [มาตรา ๗๓ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๗๔ เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชำชนในเขตเทศบำลหรือประโยชน์ของประเทศ

เป็นส่วนรวม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจะรำยงำนเสนอควำมเห็นต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยเพ่ือ

ยุบสภำเทศบำลกไ็ด้ 

 เมื่อมีกรณีตำมวรรคหน่ึงหรือกรณีอื่นตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้  รัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงมหำดไทยมีอ ำนำจยุบสภำเทศบำลและให้แสดงเหตุผลไว้ในค ำสั่งด้วย 

 เมื่อมีกำรยุบสภำเทศบำลหรือถือว่ำมีกำรยุบสภำเทศบำลตำมพระรำชบัญญัตินี้  ให้มีกำร

เลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลข้ึนใหม่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลภำยในสี่สบิห้ำวัน 

 [มาตรา ๗๔ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒] 

 มำตรำ ๗๕  ในเมื่อเหน็จ ำเป็นที่จะให้เทศบำลใดอยู่ในควำมควบคุมดูแลของกระทรวงมหำดไทย

โดยตรง กใ็ห้ท ำได้โดยตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ 

 เมื่อได้มีพระรำชกฤษฎีกำให้เทศบำลใดอยู่ในควำมควบคุมดูแลของกระทรวงมหำดไทย ตำม

ควำมในวรรคก่อน บรรดำอ ำนำจและหน้ำที่ของนำยอ ำเภอหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอันเกี่ยวกับเทศบำลน้ัน 

ให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

มอบหมำย 

 

ส่วนท่ี ๗ 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาล 

 

 มำตรำ ๗๕ ทวิ ให้มีคณะกรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำลคณะหน่ึงประกอบด้วยปลัดกระทรวง

มหำดไทยเป็นประธำน อธิบดีกรมมหำดไทย อธิบดีกรมโยธำเทศบำล อธิบดีกรมต ำรวจ อธิบดีกรม



๕๓ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

สำมัญศึกษำ อธิบดีกรมวิสำมัญศึกษำ อธิบดีกรมกำรแพทย์ อธิบดีกรมอนำมัย ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 

งบประมำณ ผู้อ ำนวยกำรส่วนกำรปกครองท้องถิ่น กรมมหำดไทย เป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่ง และ

กรรมกำรอื่นซึ่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยแต่งตั้งอกีไม่เกนิห้ำคน 

 ให้ผู้อ ำนวยกำรส่วนกำรปกครองท้องถิ่นกรมมหำดไทย เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรที่

ปรึกษำกำรเทศบำล 

 ให้คณะกรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำลมีหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำ และเสนอข้อแนะน ำแก่

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยเกี่ยวกบักจิกำรเทศบำลโดยทั่วไป 

 [มาตรา ๗๕ ทว ิเพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๐๕] 

 มำตรำ ๗๕ ตรี กรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำลซ่ึงรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

แต่งตั้งอยู่ในต ำแหน่งครำวละสี่ปี 

 กรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำลซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับแต่งตั้งอกีได้ 

 [มาตรา ๗๕ ตรี เพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๐๕] 

 มำตรำ ๗๕ จัตวำ นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระตำมมำตรำ ๗๕ ตรี กรรมกำรที่ปรึกษำ

กำรเทศบำลพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 

 (๑) ตำย 

 (๒) ลำออก 

 (๓) เป็นบุคคลล้มละลำย 

 (๔) เป็นบุคคลไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 

 (๕) ได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สดุให้จ ำคุก เว้นแต่คดีควำมผิดที่เป็นลหุโทษหรือ

ควำมผิดอนัได้กระท ำโดยประมำท 

 เมื่อกรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำลพ้นจำกต ำแหน่งก่อนวำระ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

อำจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้ 

 กรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำลผู้ได้รับแต่งตั้งตำมควำมในวรรคก่อน อยู่ในต ำแหน่งตำม

วำระเท่ำผู้ที่ตนแทน 

 [มาตรา ๗๕ จตัวา เพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๐๕] 

 มำตรำ ๗๕ เบญจ ในกำรประชุมของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำล ถ้ำประธำนกรรมกำร

ที่ปรึกษำกำรเทศบำลไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำล

ที่มำประชุมเลือกกรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำลคนหน่ึงเป็นประธำนในที่ประชุม 

 [มาตรา ๗๕ เบญจ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๐๕] 

 มำตรำ ๗๕ ฉ กำรประชุมทุกครำวต้องมีกรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำลมำประชุมไม่ต ่ำกว่ำ

กึ่งจ ำนวนของกรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำลทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 



๕๔ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 กำรวินิจฉัยช้ีขำดของที่ประชุมให้ถือเสยีงข้ำงมำก 

 กรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำลคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในกำรลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน 

ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสยีงเพ่ิมข้ึนอกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงช้ีขำด 

 [มาตรา ๗๕ ฉ เพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๐๕] 

 

บทเฉพาะกาล 

 

 มำตรำ ๗๖ ให้สมำชิกสภำเทศบำลและคณะเทศมนตรีแห่งเทศบำลที่ได้จัดตั้งอยู่แล้วในวัน

ใช้พระรำชบัญญัตินี้ พ้นจำกต ำแหน่ง และให้ด ำเนินกำรเลือกตั้งและแต่งตั้งสมำชิกสภำเทศบำลใหม่

ภำยในก ำหนดเวลำเก้ำสิบวันนับแต่วันใช้พระรำชบัญญัติน้ี แต่ให้คณะเทศมนตรีที่พ้นจำกต ำแหน่ง

ด ำเนินกิจกำรในหน้ำที่ของคณะเทศมนตรีต่อไปจนกว่ำคณะเทศมนตรีที่แต่งตั้งข้ึนใหม่จะเข้ำรับหน้ำที่ 

เว้นแต่เทศบำลใดรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยได้สั่งแต่งตั้งเจ้ำพนักงำนเท่ำจ ำนวนคณะเทศมนตรี

แห่งเทศบำลน้ันเข้ำด ำเนินกจิกำรแทนกใ็ห้คณะเทศมนตรีน้ันพ้นจำกหน้ำที่ 

 

การรกัษาพระราชบญัญติั 

 

 มำตรำ ๗๗ ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  และให้มี

อ ำนำจออกกฎกระทรวงหรือระเบียบข้อบังคับ เพ่ือปฏบิัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  

 กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 

 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ป.พิบูลสงคราม 

นายกรฐัมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

พระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘ 

  

 หมายเหตุ:- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่พระรำชบัญญัติ

เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในเวลำนี้บำงมำตรำยังไม่เหมำะสม เช่นให้เทศบำลกู้เงินได้เฉพำะ

จำกกระทรวงทบวงกรมหรือองค์กำรต่ำงๆ เท่ำนั้น และบำงกรณีกม็ิได้ก ำหนดควำมรับผิดชอบผูกพัน

กำรช ำระเงินกู้ที่กระทรวงกำรคลังค ำ้ประกันไว้ให้แน่นอน จึงจ ำเป็นต้องปรับปรุงเพ่ือให้เหมำะสมและ

รัดกุมยิ่งขึ้น 

 [รก.๒๔๙๘/๙๘/๑๖๒๕/๒๗ ธนัวาคม ๒๔๙๘] 

 

พระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

 

 มำตรำ ๑๐ สมำชิกสภำเทศบำลประเภทที่สองแห่งเทศบำลที่ด ำรงต ำแหน่งอยู่แล้ว ในวันที่

พระรำชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้คงอยู่ในต ำแหน่งได้ต่อไปจนถึงครำวออกตำมวำระ และถ้ำต ำแหน่งว่ำงลง

เพรำะเหตุอื่นก่อนถึงครำวออกตำมวำระจะแต่งตั้งสมำชิกขึ้นแทนต่อไป ตำมมำตรำ ๑๖ แห่งพระรำชบัญญัติ

เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้ 

 

 หมายเหตุ:-  เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ เน่ืองจำกสมควรที่จะ

ยกเลิกสมำชิกสภำเทศบำลประเภทที่สอง เพ่ือให้มีแต่สมำชิกสภำเทศบำลซ่ึงรำษฎรเป็นผู้เลือกตั้งแต่

ประเภทเดียว กับแก้ไขเพ่ิมเติมไม่ต้องให้มีกำรแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติ และวิทยฐำนะเป็นสมำชิกสภำ

เทศบำลในฐำนะเป็นผู้เร่ิมกำรส ำหรับท้องถิ่นที่เป็นสขุำภิบำลอยู่ก่อนแล้วจัดตั้งขึ้ นเป็นเทศบำล เพรำะ

ท้องถิ่นที่เป็นสขุำภิบำลอยู่ก่อนแล้วน้ันได้มีกำรปฏิบัติหน้ำที่ของท้องถิ่นต่อเน่ืองกันมำโดยมีกรรมกำร

เลือกตั้งจำกรำษฎรเข้ำสมทบเป็นกรรมกำรสขุำภิบำลอยู่แล้ว จึงไม่จ ำเป็นต้องให้มีสมำชิกสภำเทศบำล

ในฐำนะเป็นผู้เร่ิมกำรอีก นอกจำกน้ี กำรเปล่ียนช่ือเทศบำลยังไม่มีบทบัญญัติระบุไว้ชัดแจ้งว่ำจะ

กระท ำได้โดยวิธใีด เพ่ือไม่ให้มีปัญหำจึงสมควรจะได้มีบทบัญญัติไว้เสยีให้ชัดว่ำ กำรเปล่ียนช่ือเทศบำล

ให้ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ จึงจ ำเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ บำงมำตรำ 

 [รก.๒๕๐๐/๑๑/๓๔๕/๒๙ มกราคม ๒๕๐๐] 

 

พระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 

 

 มำตรำ ๖ ในกรณีที่เห็นสมควรกระทรวงมหำดไทยอำจแต่งตั้งข้ำรำชกำรไปด ำรงต ำแหน่ง

หรือปฏิบัติกิจกำรของเทศบำลใดเป็นกำรช่ัวครำวได้ โดยไม่ขำดจำกควำมเป็นข้ำรำชกำรและคงได้รับ

เงินเดือนทำงสงักดัเดิม ถ้ำแต่งตั้งข้ำรำชกำรสงักดักระทรวงอื่น ให้กระทรวงมหำดไทยท ำควำมตกลงกับ

กระทรวงเจ้ำสังกัดก่อนแต่งตั้ง 

 ให้ข้ำรำชกำรผู้ได้รับแต่งตั้งมีฐำนะอย่ำงเดียวกับพนักงำนเทศบำลทุกประกำร 



๕๖ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๗ กำรจัดท ำกิจกำรตำมมำตรำ ๕๑ มำตรำ ๕๔ หรือมำตรำ ๕๗ แห่งพระรำชบัญญัติ

เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ของเทศบำลใดให้เป็นไปตำมประกำศของกระทรวงมหำดไทย 

 ควำมในวรรคก่อนไม่กระทบกระทั่งกิจกำรใดๆ ที่เทศบำลจัดท ำอยู่ในวันที่พระรำชบัญญัติน้ี

ใช้บังคับ 

 ประกำศของกระทรวงมหำดไทยตำมมำตรำนี้ ให้ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 หมายเหตุ:- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ เพ่ือแก้ไขข้อขัดข้องทำงปฏิบัติ

ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล และเพ่ือก ำหนดรำยจ่ำยของเทศบำลให้สอดคล้องกบัหลักกำรงบประมำณ  

 [รก.๒๕๐๕/๑๘/๒๐๐/๒๗ กมุภาพนัธ ์๒๕๐๕] 

พระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

 หมายเหตุ:- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ เนื่องจำกกำรปฏิบัติตำม

พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ยังมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับกำรมอบหมำยอ ำนำจของคณะเทศมนตรี

และนำยกเทศมนตรีในกำรปฏิบัติงำนประจ ำทั้งกำรเปรียบเทยีบคดีละเมิดเทศบัญญัติและอัตรำค่ำปรับ 

คดีละเมิดเทศบัญญัติกยั็งไม่อยู่ในระดับที่สมควร จึงเห็นสมควรแก้ไขพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 

๒๔๙๖ ดังนี้  

 ๑. ให้คณะเทศมนตรีมอบอ ำนำจให้นำยกเทศมนตรี เทศมนตรีหรือพนักงำนเทศบำล 

หรือนำยกเทศมนตรีจะมอบอ ำนำจให้เทศมนตรี หรือพนักงำนเทศบำล ท ำกจิกำรใดๆ ซึ่งมีลักษณะเป็น

งำนประจ ำตำมปกติ ซ่ึงกฎหมำยระบุว่ำเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะเทศมนตรีหรือนำยกเทศมนตรีได้ 

 ๒. แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกบัอ ำนำจเปรียบเทยีบคดีละเมิดเทศบัญญัติของนำยกเทศมนตรี

และเทศมนตรี เพ่ือให้มีอ ำนำจสั่งเรียกพยำนมำเพ่ือบันทกึถ้อยค ำประกอบกำรพิจำรณำเปรียบเทยีบคดีได้ 

ถ้ำไม่มำให้ถือว่ำเป็นกำรขัดค ำสั่งเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

 ๓. แก้ไขอตัรำค่ำปรับคดีละเมิดเทศบัญญัติให้สงูขึ้นจำกหนึ่งร้อยบำทเป็นหนึ่งพันบำท 

 [รก.๒๕๑๐/๒๖/๑๔๘/๒๑ มีนาคม ๒๕๑๐] 

พระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

 หมายเหตุ:- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่ตำมพระรำชบัญญัติ

เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน เทศบำลยังไม่อำจจัดท ำกจิกำรในหน้ำที่บำงอย่ำงนอกเขต

เทศบำล หรือลงทุนร่วมกับรำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือกับบุคคลอื่นได้ ฉะนั้น เพ่ือให้เทศบำลด ำเนิน กิจกำร

ดังกล่ำวให้เป็นประโยชน์แก่ประชำชนในท้องถิ่นย่ิงขึ้ น จึงต้องแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมำยว่ำด้วยเทศบำล

บำงมำตรำเสยีใหม่ 

 [รก.๒๕๑๑/๔๖/๒๖๖/๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๑] 



๕๗ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

พระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

 

 มำตรำ ๔ ให้เทศบำลเมือง และเทศบำลนคร ซึ่งยังไม่มีโรงรับจ ำน ำหรือสถำนสินเช่ือท้องถิ่น 

จัดตั้งโรงรับจ ำน ำหรือสถำนสนิเช่ือท้องถิ่นข้ึนภำยในก ำหนดสำมปีนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ 

แต่ถ้ำมีเหตุอนัสมควรรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยอำจอนุญำตให้ขยำยเวลำต่อไปได้อกีไม่เกนิสองปี 

 

 หมายเหตุ:- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ เนื่องจำกพระรำชบัญญัติ

เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้ก ำหนดหน้ำที่ต่ำงๆ ให้เทศบำลต้องจัดท ำภำยในเขตเทศบำล แต่กิจกำรบำงอย่ำง

ที่เป็นประโยชน์แก่ประชำชนผู้ยำกจน คือกิจกำรโรงรับจ ำน ำและกิจกำรสถำนสินเช่ือเทศบำลยังมิได้มี

หน้ำที่ที่จ ำต้องจัดท ำข้ึนตำมพระรำชบัญญัติน้ี และโดยที่พิจำรณำเห็นว่ำกิจกำรโรงรับจ ำน ำและกิจกำร

สถำนสนิเช่ือธนำภิบำลเป็นแหล่งที่อ ำนวยช่วยเหลือประชำชนผู้ยำกจนในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเกี่ยวกับ

กำรเงินเพ่ือยังชีพของครอบครัวตำมสมควร ก ำหนดให้เทศบำลมีหน้ำที่ต้องจัดให้มีกำรด ำเนินกิจกำร

โรงรับจ ำน ำหรือกิจกำรสถำนสินเช่ือธนำภิบำลภำยในเขตเทศบำลเมืองและเทศบำลนครทุกแห่งเพ่ือ

ช่วยเหลือประชำชนผู้ยำกจนต่อไป จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ ขึ้น 

 [รก.๒๕๑๗/๒๐๒/๗ พ./๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๑๗] 

 

พระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

 

 หมายเหตุ:- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ เนื่องจำกพระรำชบัญญัติ

เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ บำงมำตรำยังไม่เหมำะสม โดยเฉพำะในเร่ืองที่เกี่ยวกับกำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติ

งบประมำณ ได้ก ำหนดให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดต้องส่งร่ำงเทศบัญญัติที่สภำเทศบำลไม่รับหลักกำร และ 

ผู้ ว่ำรำชกำรจังหวัดไม่ เห็นชอบด้วยกับสภำเทศบำลที่ ไม่ รับหลักกำร เพ่ือให้ รัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงมหำดไทยพิจำรณำ ซึ่งท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำและไม่คล่องตัวในกำรบริหำรงำนท้องถิ่น สมควร

แก้ไขให้เหมำะสม จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ ขึ้น 

 [รก.๒๕๑๗/๑๕๖/๓๗ พ./๒๔ ธนัวาคม ๒๕๑๙] 

 

พระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

 

 หมายเหตุ:- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ เนื่องจำกในปัจจุบันนี้  

กจิกำรงำนของเทศบำลเมืองได้เพ่ิมภำระและควำมรับผิดชอบต่อสงัคมมำกขึ้น เนื่องจำกกำรคมนำคม 

กำรเศรษฐกิจ กำรศึกษำ กำรผังเมือง กำรสำธำรณูปโภค และกำรบริกำรแก่สำธำรณะ แต่จ ำนวน

เทศมนตรีของเทศบำลยังมีจ ำนวน ๒ คน เท่ำกับเทศบำลต ำบลที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ ๔๙ ควำมรับผิดชอบ

ในภำระต่ำงๆ ปัจจุบันเท่ำกับเทศบำลนครซึ่งมีเทศมนตรีถึง ๔ คน ด้วยเหตุดังกล่ำว จึงสมควรแก้ไข



๕๘ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

เพ่ิมจ ำนวนเทศมนตรีตำมสดัส่วนของจ ำนวนสมำชิกสภำเทศบำลและควำมรับผิดชอบในภำระต่ำงๆ ที่

นับวันย่ิงสลับซับซ้อนขึ้น 

 [รก.๒๕๒๓/๑๓๑/๕ พ./๒๓ สิงหาคม ๒๕๒๓] 

 

พระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

 มำตรำ ๑๔ บรรดำกิจกำรทั้งหลำยที่สมำชิกสภำเทศบำลและคณะเทศมนตรี ซึ่งพ้นจำก

ต ำแหน่งตำมผลของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยได้กระท ำไปก่อนวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ

หรือจนถึงวันที่มีกำรยุบสภำเทศบำลให้เป็นอนัใช้บังคับได้และมีผลผูกพันเทศบำล 

 มำตรำ ๑๕ กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและคณะเทศมนตรี และวันเลือกตั้งไว้แล้วก่อน

วันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปตำมระยะเวลำที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดประกำศก ำหนด 

 หมายเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่ง

รำชอำณำจักรไทยได้ก ำหนดหลักกำรในกำรจัดระเบียบกำรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้ นใหม่เพ่ือให้เป็นไป

ตำมหลักแห่งกำรปกครองตนเองตำมเจตนำรมณ์ของประชำชนในท้องถิ่น จึงสมควรปรับปรุงกฎหมำย

ว่ำด้วยเทศบำลในส่วนของวำระกำรด ำรงต ำแหน่งสมำชิกสภำเทศบำล ข้อห้ำมและกำรสิ้นสุดสมำชิก

ภำพของสมำชิกสภำเทศบำล กำรพ้นจำกต ำแหน่งเทศมนตรีและคณะเทศมนตรี กำรยุบสภำเทศบำล 

รวมทั้งอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลให้สอดคล้องกบับทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่ำว จึงจ ำเป็นต้องตรำ

พระรำชบัญญัตินี้  

 [รก.๒๕๔๒/๑/๑๕ ก/๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒] 

 

พระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 

 มำตรำ ๒๐ บรรดำสมำชิกสภำเทศบำลและคณะเทศมนตรีซ่ึงด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันที่

พระรำชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำจะครบวำระตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล 

พ.ศ. ๒๔๙๖  

 มำตรำ ๒๑ ให้น ำมำตรำ ๑๔ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม

โดยพระรำชบัญญัตินี้ มำใช้บังคับกับเทศบำลทุกแห่งนับแต่วันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป เว้นแต่

กรณทีี่บัญญัติไว้โดยเฉพำะดังต่อไปน้ี 

 (๑) ในกรณีที่ต้องมีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลนครหรือสมำชิกสภำเทศบำลเมืองแห่งใด 

โดยเป็นกำรเลือกตั้งทั่วไปเพรำะเหตุมีกำรยุบสภำหรือถึงครำวออกตำมวำระ และเป็นกำรเลือกตั้งของ

เทศบำลแห่งน้ันในคร้ังแรกนับแต่วันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับให้ด ำเนินกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ

เทศบำลและนำยกเทศมนตรีตำมบทที่ ๒ ทวิ นำยกเทศมนตรีในครำวเดียวกัน โดยมิให้น ำมำตรำ ๑๔ 

แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ มำใช้บังคับ แต่เมื่อ



๕๙ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

สมำชิกสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรีที่มำจำกกำรเลือกตั้งในคร้ังดังกล่ำวเข้ำรับต ำแหน่งแล้ว ให้น ำ

มำตรำ ๑๔ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ มำใช้

บังคับกบัเทศบำลแห่งนั้น 

 (๒) ในกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงฐำนะเทศบำลต ำบลแห่งใดเป็นเทศบำลเมืองก่อนวันที่ ๑ 

มกรำคม ๒๕๕๐ ให้น ำควำมใน (๑) มำใช้บังคับกับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรี

ของเทศบำลเมืองนั้นด้วยโดยอนุโลม 

 กำรบริหำรเทศบำลต ำบลให้ด ำเนินกำรบริหำรในรูปแบบคณะเทศมนตรี  ตำมบทที่ ๒ 

คณะเทศมนตรีต่อไป ทั้งนี้  จนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขึ้ นใหม่เป็นกำรเลือกตั้ง

ทั่วไปหลังจำกวันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๕๐ ในกรณีเช่นว่ำนี้ ให้น ำมำตรำ ๑๔ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล 

พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำบัญญัติน้ีมำใช้บังคับส ำหรับกำรเลือกตั้งคร้ังที่จะจัดให้มีข้ึนน้ัน 

 มำตรำ ๒๒ ในกรณีเทศบำลใดก ำหนดวันเลือกตั้งไว้ก่อนแล้วก่อนวันจัดท ำประชำมติตำม

มำตรำ ๒๑ แห่งพระรำชบัญญัตินี้ ให้ด ำเนินกำรเลือกตั้ งในรูปแบบคณะเทศมนตรีต่อไปตำม

พระรำชบัญญัตินี้  

 มำตรำ ๒๓ ในระหว่ำงที่ไม่มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร

ท้องถิ่น ให้น ำกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลมำใช้บังคับกับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ

เทศบำลหรือนำยกเทศมนตรีเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกบับทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติน้ี 

 ในกำรสมัครรับเลือกตั้งเป็นนำยกเทศมนตรี ให้เทศบำลเรียกเกบ็ค่ำสมัครเป็นจ ำนวนห้ำพันบำท 

 ในกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี ให้ถือเขตเทศบำลเป็นเขตเลือกตั้ง 

 ในกรณีที่มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรีในครำวเดียวกัน ให้ใช้

หน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง เจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้ง คณะกรรมกำรตรวจคะแนน เจ้ำหน้ำที่คะแนน 

และบัญชีรำยช่ือผู้มีสทิธเิลือกตั้งร่วมกนักไ็ด้ 

 ใบสมัครและบัตรเลือกตั้ งสมำชิกสภำเทศบำลหรือนำยกเทศมนตรี  ให้เป็นไปตำมที่

กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

 เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรเลือกตั้งให้เป็นไปโดยเรียบร้อย กระทรวงมหำดไทยอำจ

ออกระเบียบก ำหนดวิธีปฏิบัติในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลหรือนำยกเทศมนตรีเท่ำที่ไม่ขัดหรือ

แย้งกบักฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลได้     

 หมายเหตุ:- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัตินี้ คือ  โดยที่ รัฐธรรมนูญแห่ง

รำชอำณำจักรไทยก ำหนดให้คณะผู้บริหำรท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชำชนหรือมำจำกควำมเหน็ชอบของสภำท้องถิ่น และกำรเลือกตั้งคณะผู้บริหำรท้องถิ่นหรือผู้บริหำร

ท้องถิ่นที่มำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงของประชำชนให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 

สมควรปรับปรุงรูปแบบกำรบริหำรเทศบำลจำกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่ให้นำยกเทศมนตรีมำจำกกำร

เลือกกันเองของสมำชิกสภำเทศบำล เป็นให้นำยกเทศมนตรีมำจำกกำรเลือกตั้งของรำษฎรในเขต

เทศบำล เพ่ือให้รำษฎรได้มีส่วนร่วมในกำรปกครองตนเองตำมเจตนำรมณ์ของรำษฎรในท้องถิ่น



๖๐ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

โดยตรง นอกจำกนี้  สมควรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของสภำเทศบำล ให้เหมำะสมและสอดคล้อง

กันด้วย จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้  

 [รก.๒๕๔๓/๑๑๗/๔๑ ก/๑๒ พฤษภำคม ๒๕๔๒] 

 

พระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

 มำตรำ ๔๖ บรรดำสมำชิกสภำเทศบำล คณะเทศมนตรี นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี 

ซ่ึงด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับให้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำจะครบวำระหรือ

มีกำรยุบสภำเทศบำล ในกรณีเช่นว่ำนี้  ให้บทบัญญัติในส่วนที่ ๒ บทที่ ๑ สภำเทศบำล และบทที่ ๒ 

คณะเทศมนตรี ในส่วนที่ ๔ เทศบัญญัติ และในส่วนที่ ๖ กำรควบคุมเทศบำลแห่งพระรำชบัญญัติ 

เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ก่อนกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติน้ียังคงใช้บังคับต่อไปได้เท่ำที่ไม่ขัด

หรือแย้งกบัพระรำชบัญญัตินี้  

 มำตรำ ๔๖/๑ ในวำระเร่ิมแรกเป็นเวลำสี่ปีนับแต่วันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ มิให้น ำ

บทบัญญัติในมำตรำ ๔๘ เบญจ (๒) แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระรำชบัญญัตินี้  มำใช้บังคับกบักำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี 

 มำตรำ ๔๗ บรรดำบทบัญญัติแห่งกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับที่ก ำหนดกำรจ่ำย

เงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นของนำยกเทศมนตรี  เทศมนตรี 

รองนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี กำรจ่ำยเงินค่ำป่วยกำรแก่

ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล และกำรจ่ำยเงินค่ำเบี้ ยประชุม

ให้แก่กรรมกำรที่สภำเทศบำลแต่งตั้งข้ึน ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ใช้ต่อไป

จนกว่ำจะได้มีกำรออกระเบียบตำมมำตรำ ๔๘ จตุวีสติ และมำตรำ ๖๘ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล 

พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้   

 

 หมายเหตุ:- เนื่องจำกพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ก ำหนดรูปแบบกำรบริหำร

เทศบำลสองรูปแบบ คือ รูปแบบคณะเทศมนตรีและรูปแบบนำยกเทศมนตรี เพ่ือให้กำรบริหำร

เทศบำลเป็นรูปแบบเดียวกัน โดยให้นำยกเทศมนตรีมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงของประชำชน และ

เพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น ประกอบกบัมี

บทบัญญัติบำงมำตรำยังไม่เหมำะสมกบักำรบริหำรงำนของเทศบำล เพ่ือให้กำรบริหำรงำนของเทศบำล

เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสทิธภิำพ จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้  

 [รก.๒๕๔๖/๑๒๐/๑๒๔ ก/๒๒ ธนัวาคม ๒๕๔๖] 

 


