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พระราชบัญญัติ 
เทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ 

--------------- 
 

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

เปนปที่ ๘ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา 
 
  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการเทศบาลใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภาผูแทนราษฎร ดังตอไปน้ี 
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖” 
 
  มาตรา ๒* พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
  *[รก.๒๔๙๖/๑๔/๒๒๒/๑๗ กุมภาพันธ ๒๔๙๖] 
 
  มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๖ และบรรดากฎหมาย 
กฎ ขอบังคับอื่น ๆ ในสวนที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี ้
 
  มาตรา ๔  เมื่อพนกําหนดเวลาหนึ่งป นับแตวันที่ไดมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะ 
ทองถิ่นใดเปนเทศบาลแลว หามมิใหใชกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ีในสวนท่ีบัญญัติถึง 
การแตงตั้งกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานัน ในทองถิ่นนั้น และใหบรรดา 
บุคคลท่ีเปนกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานัน พนจากตาํแหนงและหนาท่ี 
เฉพาะในเขตทองถิ่นนั้นดวย 
 
  มาตรา ๕  ใหเทศบาลที่ไดจัดตั้งขึ้นแลวในวันใชพระราชบัญญัตินี้ คงมีฐานะเปน 
เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ตามท่ีเปนอยู แลวแตกรณี  มีอํานาจหนาท่ีและอยู 
ในบังคับแหงพระราชบัญญัตนิี้ 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๖  บรรดาเทศบัญญัติที่ไดออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติจัด 
ระเบียบเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๗๖ พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๑ และพระราช 
บัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๖ หรือโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่น ใหคงใชบังคับได 
  ในกรณีที่ผูกระทําผิดเทศบัญญัติดังกลาวในวรรคกอนไมชําระคาปรับ ใหนํา 
บทบัญญัติมาตรา ๖๐ วรรคทายแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับ 
 

สวนท่ี ๑ 
การจัดตั้งเทศบาล 

--------------- 
 
  มาตรา ๗  เมื่อทองถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเปนเทศบาล ใหจัดต้ังทองถ่ิน 
นั้น ๆ เปนเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัตินี ้
  ใหเทศบาลเปนทบวงการเมือง  มีอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
 
  มาตรา ๘* การจัดตั้งเทศบาลภายหลังวันที่พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๔๙๙ ใชบังคับ ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งผูมีคุณสมบัติ และวิทยฐานะตามท่ีกําหนดไวใน 
กฎกระทรวง ใหเปนสมาชิกแหงสภาเทศบาลนั้นในฐานะเปนผูเริ่มการ และใหนําบทบัญญัติ วาดวย 
สภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีมาใชบังคับโดยอนุโลม เมื่อครบกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่สภาเทศบาลได
มีการประชุมกันครั้งแรก ใหสภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกที่ราษฎรเลือกตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๕ 
  ทองถ่ินใดท่ีมีสภาพเปนสุขาภิบาลอยูแลว หากตอมาไดมีการจัดตั้งขึ้นเปนเทศบาล 
ก็ใหดําเนินการตามมาตรา ๑๕ โดยไมตองมีการแตงตั้งสมาชิกเปนผูเริ่มการตามวรรคแรก 
  *[มาตรา ๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙] 
 
  มาตรา ๙  เทศบาลตําบลไดแกทองถิ่นซึ่งมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเปนเทศบาล
ตําบล พระราชกฤษฎีกานั้นใหระบุชื่อและเขตของเทศบาลไวดวย 
 
  มาตรา ๑๐  เทศบาลเมืองไดแกทองถิ่นอันเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือทองถ่ิน 
ชุมนุมชนท่ีมีราษฎรต้ังแตหน่ึงหม่ืนคนข้ึนไป โดยราษฎรเหลานั้นอยูหนาแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวาสาม 
พันคนตอหนึ่งตารางกิโลเมตร ทั้งมีรายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาที่อันตองทําตามพระราช 
บัญญัตินี ้และซึ่งมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเปนเทศบาลเมือง พระราชกฤษฎีกานั้นใหระบุชื่อและ 
เขตของเทศบาลไวดวย 
 
  มาตรา ๑๑  เทศบาลนครไดแกทองถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแตหาหมื่นคนขึ้นไป 
โดยราษฎรเหลานั้นอยูหนาแนนเฉลี่ยไมต่ํากวาสามพันคนตอหนึ่งตารางกิโลเมตร ท้ังมีรายไดพอ 
ควรแกการท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีอันตองทําตามพระราชบัญญัตินี ้และซึ่งมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเปน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เทศบาลนคร พระราชกฤษฎีกานั้นใหระบุชื่อและเขตของเทศบาลไวดวย 
 
  มาตรา ๑๒* ภายใตบังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ การเปลี่ยนชื่อ 
เทศบาล หรือการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 
  ใหกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานัน ในทองถ่ินท่ีไดเปล่ียน 
แปลงเขตเปนเทศบาลตามความในวรรคกอน หมดอํานาจหนาที่เฉพาะในเขตที่ไดเปลี่ยนแปลงนั้น  
นับแตวันที่พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลใชบังคับเปนตนไป 
  *[มาตรา ๑๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙] 
 
  มาตรา ๑๓  ภายใตบังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒  
ทองถิ่นซึ่งไดยกฐานะเปนเทศบาลแลวอาจถูกเปลี่ยนแปลงฐานะหรือยุบเลิกไดโดยตราเปนพระราช 
กฤษฎีกา 
  ทองถิ่นที่ไดเปลี่ยนแปลงฐานะตามความในวรรคกอน ใหพนจากสภาพแหง 
เทศบาลเดิมนับแตวันที่ไดถูกเปลี่ยนแปลงฐานะเปนตนไป บรรดาทรัพยสิน หนี ้สิทธิ และสิทธิ 
เรียกรองของเทศบาลเดิม ใหโอนไปเปนของเทศบาลใหมในขณะเดียวกันนั้น และบรรดาเทศ 
บัญญัติที่ไดใชบังคับอยูกอนแลวคงใหใชบังคับไดตอไป 
  ในการยุบเลิกเทศบาล ใหระบุถึงวิธีการจัดทรัพยสินไวในพระราชกฤษฎีกานั้นดวย 
 

สวนท่ี ๒ 
องคการเทศบาล 

--------------- 
 
  มาตรา ๑๔  องคการเทศบาลประกอบดวยสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี 
 

บทท่ี ๑ 
สภาเทศบาล 

------------- 
  
  มาตรา ๑๕* สภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
  *[มาตรา ๑๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙] 
 
  มาตรา ๑๖* สมาชิกสภาเทศบาลใหอยูในตําแหนงไดคราวละสี่ป ถาตําแหนง 
สมาชิกสภาเทศบาลวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหเลือกตั้งสมาชิกสภา 
เทศบาลขึ้นแทน ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง เวนแตวาระของสมาชิกสภา 
เทศบาลจะเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  สมาชิกสภาเทศบาลผูเขามาแทนตามวรรคหนึ่งใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระ 
ของผูซ่ึงตนแทน 
  *[มาตรา ๑๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒] 
 
  มาตรา ๑๗  กอนเขารับหนาที่ สมาชิกสภาเทศบาลตองปฏิญาณตนในที่ประชุมสภา 
เทศบาลวาจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ท้ังจะซ่ือสัตยสุจริตและ 
ปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของทองถิ่น 
 
  มาตรา ๑๘  สมาชิกสภาเทศบาลยอมเปนผูแทนของปวงชนในเขตเทศบาลนั้น และ 
ตองปฏิบัติหนาที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติ 
มอบหมายใด ๆ 
  มาตรา ๑๘ ทวิ* สมาชิกสภาเทศบาลตองไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือ 
ทางออมในสัญญาที่เทศบาลเปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกเทศบาลหรือที่เทศบาลจะกระทํา 
  *[มาตรา ๑๘ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๔๒] 
 
  มาตรา ๑๙* สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลยอมสิ้นสุดลงเมื่อ 
  (๑) ถึงคราวออกตามวาระ หรือมีการยุบสภาเทศบาล 
  (๒) ตาย 
  (๓) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
  (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามสําหรับผูสมัครรับเลือกตั้งตามที่บัญญัติ 
ไวในกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
  (๕) ขาดประชุมสภาเทศบาลสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร 
  (๖) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๘ ทวิ 
  (๗) สภาเทศบาลมีมติใหออกจากตําแหนง โดยเห็นวามีความประพฤติในทางท่ีจะ 
นํามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกเทศบาลหรือกระทําการอันเสื่อมเสีย 
ประโยชนของสภาเทศบาล มติใหสมาชิกสภาเทศบาลออกจากตําแหนงตองมีคะแนนเสียงไมนอย 
กวาสามในส่ีของจํานวนสมาชิกท่ีมีอยู 
  (๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลไดลงคะแนนเสียงใหพนจากตําแหนง 
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นพนจากตําแหนง 
  เมื่อมีกรณีสงสัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผูใดสิ้นสุดลงตาม (๔) (๕) 
หรอื (๖) ใหผูวาราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว 
  ในกรณีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงตาม (๘) พรอมกันทั้งหมด  
ใหถือวาเปนการยุบสภาเทศบาล 
  *[มาตรา ๑๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒] 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๒๐  สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง  
ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 
 
  มาตรา ๒๑  ประธานสภาเทศบาล มีหนาที่ดําเนินกิจการของสภาเทศบาลใหเปนไป 
ตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล 
  รองประธานสภาเทศบาล มีหนาที่กระทํากิจการแทนประธานสภาเทศบาลในเมื่อ 
ประธานสภาเทศบาลไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 
 
  มาตรา ๒๒  ในเม่ือประธานและรองประธานสภาเทศบาลไมอยูในที่ประชุม ให 
สมาชิกสภาเทศบาลเลือกตั้งกันเองเปนประธานเฉพาะในคราวประชุมนั้น 
 
  มาตรา ๒๓  ใหกระทรวงมหาดไทยวางระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาลไว 
 
  มาตรา ๒๔  ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแลวแตสภาเทศบาล
จะกําหนด แตตองไมเกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป ใหสภาเทศบาลกําหนด 
  การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ตองกําหนดใหสมาชิกไดมาประชุมภายในเกาสิบ 
วัน นับแตการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลเสรจ็แลว 
  สมัยประชุมสามัญสมัยหน่ึงๆใหมีกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออก 
ไปอีก จะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด 
 
  มาตรา ๒๕  โดยปกติใหประธานสภาเทศบาลเปนผูเรียกประชุมสภาเทศบาลตาม 
สมัยประชุม และเปนผูเปดหรือปดประชุม 
  ในกรณีที่ยังไมมีประธานสภาเทศบาล หรือประธานสภาเทศบาลไมเรียกประชุม 
ตามกฎหมาย ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูเรียกประชุมและเปนผูเปดหรือปดประชุม 
 
  มาตรา ๒๖  นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เม่ือเห็นวาเปนการจําเปนเพื่อ 
ประโยชนแหงเทศบาล ประธานสภาเทศบาลก็ดี หรือนายกเทศมนตรีก็ดี หรือสมาชิกสภาเทศบาล 
มีจํานวนไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกที่อยูในตําแหนงก็ด ีอาจทําคํารองยื่นตอผูวาราชการ 
จังหวัดขอใหเปดประชุมวิสามัญใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณา ถาเห็นสมควรก็ใหผูวาราชการ 
จังหวัดเรียกประชุมวิสามัญได 
  สมัยประชุมวิสามัญใหมีกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีก 
จะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด 
 
  มาตรา ๒๗  การประชุมสภาเทศบาลทุกคราวตองมีสมาชิกมาประชุมไมต่ํากวา 
กึ่งจํานวนของสมาชิกที่อยูในตําแหนง แตตองไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมด 
จึงจะเปนองคประชุม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๒๘  การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษานั้น ใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ 
เวนแตจะมีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในพระราชบัญญัตินี ้
  สมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามีจํานวนลงเสียง 
ลงคะแนนเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
  มาตรา ๒๙  หามมิใหสภาเทศบาลประชุมปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออํานาจ 
หนาท่ี หรือเรื่องที่ฝาฝนกฎหมาย หรือเรื่องการเมืองแหงรัฐ 
 
  มาตรา ๓๐  การประชุมของสภาเทศบาลยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะท่ีจะได 
กําหนดไวในระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล 
  เม่ือคณะเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลรวมกันไมต่ํากวาหนึ่งในสามของ 
จํานวนสมาชิกที่มาประชุม รองขอใหทําการประชุมลับ    
                     ก็ใหประธานสภาเทศบาลดําเนินการประชุมลับไดโดยไมตองขอมติท่ีประชุม 
 
  มาตรา ๓๑  ในที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกยอมมีสิทธิต้ังกระทูถามคณะ 
เทศมนตร ีหรือเทศมนตรีในขอความใด ๆ อันเกี่ยวกับการงานในหนาท่ีได แตคณะเทศมนตรีหรือ 
เทศมนตรียอมทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมตอบ เม่ือเห็นวาขอความนั้น ๆ ยังไมควรเปดเผยเพราะเก่ียวกับ 
ความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของเทศบาล 
 
  มาตรา ๓๒  สภาเทศบาลมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเปนคณะกรรมการ 
สามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลที่เปนสมาชิก หรือมิไดเปนสมาชิกก็ตาม เปนคณะกรรมการวิสามัญ 
เพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนขอความใด ๆ อันอยูในวงงานของสภาเทศบาล แลว 
รายงานตอสภาเทศบาล คณะกรรมการที่กลาวนี้อาจเรียกบุคคลใด ๆ มาช้ีแจงแสดงความเห็นใน 
กิจการที่กระทําหรือพิจารณาอยูนั้นได 
  มาตรา ๓๓  การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ ตองมีกรรมการมาประชุม 
ไมต่ํากวากึ่งจํานวนของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
  ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการใหใชระเบียบขอบังคับการประชุมสภา 
เทศบาลโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๓๔  สมาชิกสภาเทศบาลไมต่ํากวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกที่อยูใน 
ตําแหนง มีสิทธิท่ีจะรวมกันทําคํารองยื่นตอนายอําเภอในกรณีแหงเทศบาลตําบล หรือผูวาราชการ 
จังหวัดในกรณีแหงเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครวา  ึคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีผูใดปฏิบัติการ 
ฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม 
ชอบดวยอํานาจหนาท่ี หรือมีความประพฤติอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแกศักดิ์ตําแหนงหรือแก 
เทศบาลหรือแกราชการ เมื่อนายอําเภอหรือผูวาราชการจงัหวัด แลวแตกรณี ไดรับคํารองนั้น ให 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พิจารณาวาจะสมควรเรียกประชุมสมาชิกสภาเทศบาลหรือไม ถาเปนการสมควรก็ใหเรียกประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี เพื่อใหมีการอภิปรายเกี่ยวดวยคํารองนั้นวา สมควรจะสงไป 
ยังกระทรวงมหาดไทยหรือไม เมื่อที่ประชุมมีมติอยางใด ใหนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดแลว 
แตกรณ ีปฏิบัติไปตามมตินั้น 
  การประชุมตามความในวรรคกอนใหเปนการประชุมลับโดยใหนายอําเภอหรือ 
ผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี เปนประธาน  การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาในการประชุมนี้ ให 
กระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ 
  ระเบียบการประชุมนั้น ใหใชระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาลโดยอนุโลม แต
ตองมีสมาชิกมาประชุมไมตํ่ากวาสองในสามของจํานวนสมาชิกที่อยูในตําแหนง จึงจะเปนองคประชุม 
 
  มาตรา ๓๕  เม่ือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดรับคํารองตามความในมาตรากอน
แลว รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจส่ังใหยกคํารองนั้นเสีย หรือสั่งใหเทศมนตรีทั้งคณะหรือ
เทศมนตรีผูใดออกจากตําแหนงได เพื่อประโยชนในการนี้ จะสั่งใหมีการสอบสวนกอนก็ได 
 

สวนท่ี ๒ 
คณะเทศมนตรี 

--------------- 
 
  มาตรา ๓๖  ใหมีเทศมนตรีขึ้นคณะหนึ่งประกอบดวยนายกเทศมนตรีคนหนึ่ง และ 
เทศมนตรีอื่นมีจํานวนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา ๓๗  ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเปนนายกเทศมนตร ี
 ีและเทศมนตรีดวยความเห็นชอบของสภาเทศบาล 
 
  มาตรา ๓๘  เม่ือประธานหรือรองประธานสภาเทศบาลผูใดไดรับแตงตั้งเปนนายก 
เทศมนตรีหรือเทศมนตร ีใหพนจากตําแหนงประธานหรือรองประธานสภาเทศบาลนั้น 
 
  มาตรา ๓๙* ใหคณะเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ 
เทศบาลตามกฎหมาย โดยมีนายกเทศมนตรีเปนหัวหนา 
  ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไมอาจบริหารกิจการได ใหนายกเทศมนตรีตั้งเทศมนตรี 
 ีผูหนึ่งทําการแทน 
  การสั่ง การอนุญาต การใหอนุมัติหรือการปฏิบัติกิจการที่คณะเทศมนตรีหรือ 
นายกเทศมนตรีจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมายใด ถากฎหมายนั้นมิไดบัญญัติในเรื่อง 
การมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น คณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีอาจมอบอํานาจโดยทําเปน 
หนงัสือใหนายกเทศมนตรี เทศมนตร ีปลัดเทศบาลหรอืรองปลัดเทศบาลทําการแทนคณะเทศมนตรี 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หรือนายกเทศมนตรีแลวแตกรณีได และในกรณีไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
จะมอบอํานาจใหพนักงานเทศบาลตั้งแตตําแหนงหัวหนาแผนกขึ้นไปทําการแทนก็ได 
  *[มาตรา ๓๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐] 
 
  มาตรา ๔๐* ถาในเขตเทศบาลใด รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นเปนการ 
สมควรใหนายกเทศมนตร ีเทศมนตร ีปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาแขวงในเขต 
เทศบาลนั้นมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติได ก็ใหประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
  ในการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธี 
พิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม เมื่อไดเปรียบเทียบคดีใดแลว ใหรีบสงบันทึกการ 
เปรียบเทียบพรอมดวยสํานวนไปยังพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบแหงเขตทองที่ซึ่งเทศบาลนั้นตั้ง 
อยูเพื่อดําเนินการตอไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมิชักชา 
  *[มาตรา ๔๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐] 
 
  มาตรา ๔๑  เม่ือพนกําหนดเวลาดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๔ แลว ใหนายก 
เทศมนตรีและเทศมนตรีมีอํานาจหนาท่ีอยางเดียวกับอํานาจหนาท่ีของกํานันและผูใหญบานบรรดา 
ที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการปกครองทองที่หรือกฎหมายอื่น เทาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
มหาดไทยพิจารณาเห็นสมควรและไดกําหนดขึ้นไวโดยกฎกระทรวง 
 
  มาตรา ๔๒  ใหเทศบาลมีพนักงานเทศบาลและจัดแบงการบริหารออกเปนสวนตาง ๆ 
ตามปริมาณและคุณภาพของงานโดยมีปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในงานประจําท่ัวไป
ของเทศบาล 
 
  มาตรา ๔๓  ระเบียบพนักงานเทศบาลใหตราขึ้นเปนพระราชกฤษฎีกา 
 
  มาตรา ๔๔  ในการปฏิบัติหนาที่ใหถือวา นายกเทศมนตร ีเทศมนตร ีและพนักงาน 
เทศบาล มีฐานะเปนเจาพนักงานตามความหมายแหงกฎหมายลักษณะอาญา 
 
  มาตรา ๔๕* เทศมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงเมื่อ 
  (๑) สมาชิกสภาเทศบาลถึงคราวออกตามวาระ 
  (๒) มีการยุบสภาเทศบาล 
  (๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงพรอมกันทั้งหมดตามมาตรา ๑๙ (๘) 
  (๔) สภาเทศบาลไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณและผูวาราชการ 
จังหวัดเห็นชอบดวยกับสภาเทศบาล หรอืสภาเทศบาลไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบ 
ประมาณดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูในตําแหนง 
  (๕) ความเปนเทศมนตรีของนายกเทศมนตรีสิ้นสุดลง หรอืคณะเทศมนตรลีาออก 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หรอื 
  (๖) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งใหเทศมนตรีทั้งคณะออกจากตําแหนง 
ตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๗๓ 
  ในกรณีที่เทศมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตาม (๑) (๔) หรอื (๕) คณะ 
เทศมนตรีที่พนจากตําแหนงตองอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินกิจการตอไปจนกวาคณะเทศมนตรีที่ 
แตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ 
  เมื่อเทศมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ใหสภาเทศบาล 
เลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะเทศมนตรีขึ้นใหมแลวเสนอใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งภายใน 
สิบหาวันนับแตวันที่คณะเทศมนตรีออกจากตําแหนง และถาพนกําหนดเวลาสิบหาวันแลวไมอาจ 
แตงตั้งคณะเทศมนตรีไดโดยมีสาเหตุสําคัญจากสภาเทศบาล ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตร ี
วาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อยุบสภาเทศบาล 
  เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งยุบสภาเทศบาลตามวรรคสาม หรอื 
เทศมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตาม (๒) หรอื (๓)ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งขาราชการหรือ 
พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนั้นเปนคณะเทศมนตรีเพื่อดําเนินกิจการชั่วคราว 
จนกวาคณะเทศมนตรีที่แตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ 
  ในระหวางท่ีไมมีคณะเทศมนตรี ใหปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีเปน 
การชั่วคราวเทาที่จําเปนไดจนกวาคณะเทศมนตรีที่แตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ 
  *[มาตรา ๔๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒] 
 
  มาตรา ๔๖* นอกจากท่ีไดบัญญัติไวในมาตรา ๔๕ แลว ความเปนเทศมนตรีจะ 
ส้ินสุดลงเฉพาะตัวเม่ือ 
  (๑) พนจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล 
  (๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
  (๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งใหออกตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๗๓ 
  (๔) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลไดลงคะแนนเสียงใหพนจากตําแหนง 
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงใหสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่นพนจาก 
ตําแหนง 
  *[มาตรา ๔๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒] 
 
  มาตรา ๔๗* คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรซ่ึีงรฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
ไดสั่งใหออกจากตําแหนง หรือเทศมนตรีที่พนจากตําแหนงตามมาตรา ๔๖ (๔) จะเปนนายก 
เทศมนตรีหรือเทศมนตรีตลอดวาระของสภาเทศบาลนั้นอีกไมได 
  *[มาตรา ๔๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒] 
 
  มาตรา ๔๘* เม่ือคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีถูกกลาวหาวาปฏิบัติการฝาฝนตอ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวย 
อํานาจหนาท่ีหรือมีความประพฤติในทางจะนํามาซึ่งความเส่ือมเสียแกศักดิ์ตําแหนงหรือแกเทศบาล 
หรือราชการ เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดสอบสวนแลวเห็นวาจะใหคงอยูในตําแหนงในระหวางการ 
สอบสวนจะเปนการเสียหายแกเทศบาล ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจท่ีจะส่ังพักคณะเทศมนตรีหรือ 
เทศมนตรีไดไมเกินสามสิบวัน แลวใหรีบรายงานการส่ังพักไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันส่ังพัก เม่ือผูวาราชการจังหวัดไดสอบสวนเสร็จแลวใหรีบรายงานผล 
แหงการสอบสวนไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร 
  ถาการสอบสวนไมเสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลาตามความในวรรคหนึ่งใหผูวา 
ราชการจังหวัดขออนุมัติขยายกําหนดเวลาสั่งพักไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรี 
วาการกระทรวงมหาดไทยอาจสั่งขยายเวลาออกไปอีกไมเกินหกสิบวัน เมื่อพนกําหนดระยะเวลา 
ดังกลาวนี ้แลว ถารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมิไดสั่งการอยางใด ก็ใหคณะเทศมนตรีหรือ 
เทศมนตรีที่ถูกสั่งพักกลับเขาปฏิบัติหนาที่ตามเดิม 
  คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีที่ถูกผูวาราชการจังหวัดสั่งพัก อาจอุทธรณคําสั่งไป 
ยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยได โดยยื่นอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดภายในกําหนด 
สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง และใหผูวาราชการจังหวัดสงเรื่องอุทธรณไปยังรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงมหาดไทยภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณนั้น 
  ในกรณีที่คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีถูกสั่งพักตามวรรคหนึ่ง ใหสภาเทศบาล 
เลือกสมาชิกสภาเทศบาลมีจํานวนเทากับผูที่ถูกสั่งพัก แลวเสนอผูวาราชการจังหวัดเพื่อแตงตั้งเปน 
คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีการส่ังพักเพื่อดําเนินกิจการในหนาท่ี 
แทนชั่วคราว ถาพนกําหนดสิบหาวันแลวไมอาจแตงตั้งคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีได โดยมี 
สาเหตุสําคัญจากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวัดเห็นวาคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีที่เหลืออยู 
ไมอาจบริหารกิจการของเทศบาลตอไปได ใหเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยยุบสภา 
เทศบาล 
  *[มาตรา ๔๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒] 
 

สวนท่ี ๓ 
หนาที่ของเทศบาล 
------------- 

 
บทท่ี ๑ 

เทศบาลตําบล 
------------ 

 
  มาตรา ๔๙  ใหสภาเทศบาลตําบลมีสมาชิกสิบสองคน และใหคณะเทศมนตรี 
ประกอบดวยนายกเทศมนตรีกับเทศมนตรีอื่นอีกสองคน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๕๐* ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขต 
เทศบาลดังตอไปนี้ 
  (๑) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
  (๒) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 
  (๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการกําจัด 
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
  (๔) ปองกันและระงับโรคติดตอ 
  (๕) ใหมีเคร่ืองใชในการดับเพลิง 
  (๖) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 
                   *(๗) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
                   *(๘) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
                   *(๙) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล 
  *[มาตรา ๕๐ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๑๕ มาตรา ๕๐ (๗) แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ และ  
มาตรา ๕๐ (๘) (๙) เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒] 
 
  มาตรา ๕๑* ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใด ๆ  
ในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้ 
  (๑) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
  (๒) ใหมีโรงฆาสัตว 
  (๓) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 
  (๔) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 
  (๕) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
  (๖) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข 
  (๗) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 
  (๘) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 
  (๙) เทศพาณิชย 
  *[มาตรา ๕๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑] 
 

บทท่ี ๒ 
เทศบาลเมือง 

----------- 
 
  มาตรา ๕๒* ใหสภาเทศบาลเมืองมีสมาชิกสิบแปดคน และใหคณะเทศมนตรี 
ประกอบดวยนายกเทศมนตรี กับเทศมนตรีอื่นอีกสองคน ในกรณีท่ีเทศบาลเมืองแหงใดมีรายได 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

จัดเก็บตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป ก็ใหมีเทศมนตรีเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงคน 
  การแตงตั้งเทศมนตรีเพิ่มขึ้นใหครบจํานวนตามวรรคหนึ่ง ใหนํามาตรา ๓๗  
แหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับ 
  *[มาตรา ๕๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๓] 
 
  มาตรา ๕๓* ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาที่ตองทําใน 
เขตเทศบาล ดังตอไปนี้ 
  (๑) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา ๕๐ 
  (๒) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
  (๓) ใหมีโรงฆาสัตว 
  (๔) ใหมีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข 
  (๕) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 
  (๖) ใหมีและบํารงุสวมสาธารณะ 
  (๗) ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 
  (๘) ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถิ่น 
  *[มาตรา ๕๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗] 
 
  มาตรา ๕๔* ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจการใด ๆ 
ในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้ 
  (๑) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 
  (๒) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 
  (๓) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
  (๔) ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก 
  (๕) ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล 
  (๖) ใหมีการสาธารณูปการ 
  (๗) จัดทํากิจการซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข 
  (๘) จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
  (๙) ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา 
  (๑๐) ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตวและสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
  (๑๑) ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบรอยของทองถิ่น 
  (๑๒) เทศพาณิชย 
  *[มาตรา ๕๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑] 
 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

บทท่ี ๓ 
เทศบาลนคร 

------------ 
 
  มาตรา ๕๕  ใหสภาเทศบาลนครมีสมาชิกย่ีสิบส่ีคน และใหคณะเทศมนตรีประกอบ 
ดวยนายกเทศมนตรีกับเทศมนตรีอื่นอีกสี่คน 
 
  มาตรา ๕๖  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนคร มีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้ 
  (๑) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา ๕๓ 
  (๒) ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก 
  (๓) กิจการอยางอื่นซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข 
  *(๔) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในรานจําหนายอาหาร โรงมหรสพ และสถาน
บริการอื่น 
  *(๕) จัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศยัและการปรับปรุงแหลงเส่ือมโทรม 
  *(๖) จัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรอื ทาขาม และท่ีจอดรถ 
  *(๗) การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง 
  *(๘) การสงเสริมกิจการการทองเท่ียว 
  *[มาตรา ๕๖ (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)  เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล 
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒] 
 
  มาตรา ๕๗  เทศบาลนครอาจจัดทํากิจการอื่น ๆ ตามมาตรา ๕๔ ได 
 

บทท่ี ๓ ทวิ* 
การทําการนอกเขตเทศบาลและการทําการรวมกับบุคคลอื่น 

------------- 
 
  มาตรา ๕๗ ทวิ* เทศบาลอาจทํากิจการนอกเขต เม่ือ 
  (๑) การนั้นจําเปนตองทําและเปนการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดําเนินตามอํานาจ 
หนาท่ีอยูภายในเขตของตน 
  (๒) ไดรับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด 
หรือสภาตําบลแหงทองถ่ินท่ีเก่ียวของ และ 
  (๓) ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
  มาตรา ๕๗ ตร*ี เทศบาลอาจทําการรวมกับบุคคลอื่นโดยกอตั้งบริษัทจํากัด  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หรือถือหุนในบริษัทจํากัด เม่ือ 
  (๑) บริษัทจํากัดนั้นมีวัตถุประสงคเฉพาะเพื่อกิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภค 
  (๒) เทศบาลตองถือหุนเปนมูลคาเกินกวารอยละหาสิบของทุนที่บริษัทนั้น 
จดทะเบียนไว ในกรณีที่มีหลายเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล 
หรือสุขาภิบาล ถือหุนอยูในบริษัทเดียวกันใหนับหุนที่ถือนั้นรวมกันและ 
  (๓) ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
  การเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่เทศบาลถืออยูในบริษัทจํากัดตองไดรับอนุมัติจาก 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
  ความใน (๑) และ (๒) ของวรรคหนึ่ง ไมใชบังคับในกรณีที่บริษัทจํากัดที่เทศบาล 
รวมกอตั้งหรือถือหุนนั้น ไมมีเอกชนถือหุนอยูดวย 
  *[บทท่ี ๓ ทวิ มาตรา ๕๗ ทว ิและมาตรา ๕๗ ตร ีเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัต ิ
เทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑] 
 

บทท่ี ๔ 
สหการ 

---------- 
 
  มาตรา ๕๘  ถามีกิจการใดอันอยูภายในอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตั้งแตสองแหง 
ขึ้นไปที่จะรวมกันทําเพื่อใหเกิดประโยชนอยางยิ่ง ก็ใหจัดตั้งเปนองคการขึ้นเรียกวาสหการ มีสภาพ 
เปนทบวงการเมือง และมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยผูแทนของเทศบาลท่ีเก่ียวของอยูดวย 
  การจัดตั้งสหการจะทําไดก็แตโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะไดกําหนดชื่อ 
อํานาจหนาท่ี และระเบียบการดําเนินงานไว 
  การยุบเลิกสหการใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาโดยกําหนดวิธีการจัดทรัพยสิน 
ไวดวย 
 
  มาตรา ๕๙  สหการอาจไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และอาจกูเงินไดภายใตบังคับ 
มาตรา ๖๖ (๕) หรอื (๖) 
   

สวนท่ี ๔ 
เทศบัญญัติ 

---------- 
 
  มาตรา ๖๐* เทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอบทกฎหมาย 
ในกรณีดังตอไปนี้ 
  (๑) เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามหนาที่ของเทศบาลที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๒) เม่ือมีกฎหมายบัญญัติใหเทศบาลตราเทศบัญญัติหรือใหมีอํานาจตราเทศบัญญัต ิ
  ในเทศบัญญัตินั้น จะกําหนดโทษปรับผูละเมิดเทศบัญญัติไวดวยก็ได แตหามมิให 
กําหนดเกินกวาหนึ่งพันบาท 
  *[มาตรา ๖๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐] 
 
  มาตรา ๖๑* เทศพาณิชยของเทศบาล ใหตราเปนเทศบัญญัติ กิจการใดที่เทศบาล 
มีรายไดหรือผลพลอยไดอันเกิดจากการกระทําตามอํานาจหนาท่ีจะไมตราเปนเทศบัญญัติก็ได 
  *[มาตรา ๖๑ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๕] 
 
  มาตรา ๖๒  ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่สภาเทศบาลไดรางเทศบัญญัติขึ้น 
เสร็จแลว ในกรณีแหงเทศบาลตําบล ใหประธานสภาสงรางเทศบัญญัติไปยังนายอําเภอเพื่อสงไปยัง 
ผูวาราชการจังหวัด ในกรณีแหงเทศบาลเมืองและเทศบาลนครใหประธานสภาเทศบาลสงไปยังผูวา 
ราชการจังหวัด 
  ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณารางเทศบัญญัตินั้น ถาเห็นชอบดวยก็ใหลงช่ืออนุมัติ 
ภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน นับแตวันท่ีไดรับจากประธานสภาเทศบาล 
  ภายในกําหนดเวลาดังกลาวในวรรคกอน ถาผูวาราชการจงัหวัดไมเห็นชอบดวย 
ก็ใหสงรางเทศบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาใหม 
  ถาสภาเทศบาลยืนยันตามรางเดิม ก็ใหสงรางเทศบัญญัตินั้นไปยังผูวาราชการ 
จังหวัด เพื่อสงไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน นับแตวันท่ี 
ไดรับจากประธานสภาเทศบาล ถารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบดวยรางเทศบัญญัติ 
นั้น ก็ใหสงไปยังผูวาราชการจังหวัดลงชื่ออนุมัติ ถารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไมเห็นชอบ 
ดวย ก็ใหรางเทศบัญญัตินั้นเปนอันระงับไป 
 
  มาตรา ๖๒ ทวิ* ในกรณีที่สภาเทศบาลไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ 
งบประมาณในกรณีแหงเทศบาลตําบล ใหประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัตินั้นไปยังนาย 
อําเภอ เพื่อสงไปยังผูวาราชการจังหวัดโดยเร็ว ในกรณีแหงเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให 
ประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัตินั้นไปยังผูวาราชการจังหวัด 
  ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณารางเทศบัญญัตินั้น ถาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบ 
ดวยกับสภาเทศบาลท่ีไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัต ิใหรางเทศบัญญัตินั้นตกไป 
  ถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นชอบดวยกับสภาเทศบาลที่ไมรับหลักการแหงราง 
เทศบัญญัตินั้น ใหสงคืนสภาเทศบาลพิจารณาใหม ในกรณีที่สภาเทศบาลยืนยันตามเดิมดวยคะแนน 
เสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท้ังหมด ใหรางเทศบัญญัตินั้นตกไป แต 
ถาสภาเทศบาลยืนยันตามเดิมดวยคะแนนเสียงนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล 
ท้ังหมด ใหประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัตินั้นไปยังผูวาราชการจังหวัดเพื่อลงชื่ออนุมัติ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  *[มาตรา ๖๒ ทวิ แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๙] 
 
  มาตรา ๖๓  นอกจากที่ไดมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่นเทศบัญญัตินั้นใหใช 
บังคับได  เมื่อประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลแลวเจ็ดวัน เวนแตในกรณีฉุกเฉิน  ถามีความ
ระบุไวในเทศบัญญัตินั้นวาใหใชบังคับทันที ก็ใหใชบังคับในวันที่ไดประกาศนั้น 
 
  มาตรา ๖๔  ในกรณีฉุกเฉินซ่ึงจะเรียกประชุมสภาเทศบาลใหทันทวงทีมิได คณะ 
เทศมนตรีอาจออกเทศบัญญัติชั่วคราวไดเมื่อไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด และเม่ือได 
ประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลแลว ก็ใหใชบังคับได 
  ในการประชุมสภาเทศบาลคราวตอไป ใหนําเทศบัญญัติชั่วคราวนั้นเสนอตอสภา 
เทศบาลเพื่ออนุมัติ ถาสภาเทศบาลอนุมัติแลว เทศบัญญัติชั่วคราวนั้นก็เปนเทศบัญญัติตอไป  
ถาสภาเทศบาลไมอนุมัติ เทศบัญญัติชั่วคราวนั้นก็เปนอนัตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบถึงกิจการที่ไดเปนไป 
ในระหวางที่ใชเทศบัญญัติชั่วคราวนั้น 
  คําอนุมัติและไมอนุมัติของสภาเทศบาลท่ีกลาวนี้ ใหทําเปนเทศบัญญัติ 
 

สวนท่ี ๕ 
การคลังและทรพัยสินของเทศบาล 

------------ 
 
  มาตรา ๖๕  งบประมาณประจําปของเทศบาลตองตราขึ้นเปนเทศบัญญัติ ถา 
เทศบัญญัติงบประมาณออกไมทันปใหม ใหใชเทศบัญญัติงบประมาณปกอนนั้นไปพลาง 
  ถาในปใดจํานวนเงินซึ่งไดอนุญาตไวตามงบประมาณปรากฏวาไมพอสําหรับการ 
ใชจายประจําปก็ด ีหรือมีความจําเปนที่จะตองตั้งรายรับหรือรายจายขึ้นใหมในระหวางปก็ด ีใหตราขึ้นเปน
เทศบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม 
 
  มาตรา ๖๖* เทศบาลอาจมีรายไดดังตอไปนี้ 
  (๑) ภาษีอากรตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 
  (๒) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 
  (๓) รายไดจากทรัพยสินของเทศบาล 
  (๔) รายไดจากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย 
  (๕) พันธบัตร หรือเงินกู ตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 
  (๖) เงินกูจากกระทรวงทบวงกรม องคการ หรือนิติบุคคลตาง ๆ 
  (๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองคการบริหารสวนจังหวัด 
  (๘) เงินและทรัพยสินอยางอื่นที่มีผูอุทิศให 
  (๙) รายไดอื่นใดตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  การกูเงินตาม (๖) เทศบาลจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากสภาเทศบาล  
และไดรับอนุมัติจากรฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยแลว 
  *[มาตรา ๖๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘] 
 
  มาตรา ๖๗* เทศบาลอาจมีรายจายดังตอไปนี ้
  (๑) เงินเดือน 
  (๒) คาจาง 
  (๓) เงินตอบแทนอื่น ๆ 
  (๔) คาใชสอย 
  (๕) คาวัสดุ 
  (๖) คาครุภัณฑ 
  (๗) คาท่ีดิน สิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่น ๆ 
  (๘) เงินอุดหนุน 
  (๙) รายจายอื่นใดตามขอผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวง 
มหาดไทยกําหนดไว 
  *[มาตรา ๖๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕] 
 
  มาตรา ๖๗ ทวิ* ิ  การจายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจายเงินเพื่อการลงทุน 
เทศบาลจะกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวัดอนุมัติแลว 
  *[มาตรา ๖๗ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕] 
 
  มาตรา ๖๗ ตร*ี  การจายเงินตามมาตรา ๖๗ (๙) ถาเปนการชําระเงินกูเมื่อถึง 
กําหนดชําระ เทศบาลจะตองชําระเงินกูนั้นจากทรัพยสินของเทศบาลไมวาจะตั้งงบประมาณ 
รายจายประเภทนี้ไวหรือไม 
  *[มาตรา ๖๗ ตร ีเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕] 
 
  มาตรา ๖๘  การจายเงินคาปวยการใหแกนายกเทศมนตรีและเทศมนตร ีใหเปนไป 
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยระเบียบพนักงานเทศบาล 
  การจายเงินคาปวยการแกประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และ 
การจายเงินคาเบี้ยประชุมใหแกกรรมการที่สภาเทศบาลแตงตั้งขึ้น ใหเปนไปตามขอบังคับซึ่ง 
กระทรวงมหาดไทยกําหนดตามฐานะของเทศบาล 
 
  มาตรา ๖๙  ใหกระทรวงมหาดไทยตราระเบียบขอบังคับวาดวยการคลังรวม 
ตลอดถึงวิธีการงบประมาณ การรักษาทรัพยสินการจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน การจดัหาพัสดุและ 
การจางเหมาขึ้นไว 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๗๐  โดยปกติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจัดใหมีการตรวจสอบ 
การคลัง การบัญชี หรือการเงินอื่น ๆ ของเทศบาลปละครั้ง 
 

สวนท่ี ๖ 
การควบคุมเทศบาล 
------------- 

 
  มาตรา ๗๑  ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัด 
นั้นใหปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ีโดยถูกตองตามกฎหมาย ในการนี้ใหมีอํานาจหนาที่ชี้แจงแนะนํา 
ตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมา 
ตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได 
  ใหนายอําเภอมีอํานาจหนาที่ชวยผูวาราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลตําบลใน 
อําเภอนั้น ใหปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ีโดยถูกตองตามกฎหมาย ในการนี้ใหมีอํานาจหนาที่ชี้แจง 
แนะนําตักเตือนเทศบาลตําบล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จาก 
เทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได 
 
  มาตรา ๗๒  เม่ือนายอําเภอ ในกรณีแหงเทศบาลตําบลในอําเภอนั้น หรือผูวา 
ราชการจังหวัดในกรณแีหงเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร เห็นวา คณะเทศมนตรหีรือเทศมนตรี 
ผูใดปฏิบัติการของเทศบาลไปในทางที่อาจเปนการเสียหายแกเทศบาลหรือเสียหายแกราชการ และ 
นายอําเภอหรือผูวาราชการจงัหวัด แลวแตกรณี ไดชี้แจงแนะนําตักเตือนแลวไมปฏิบัติตาม 
นายอําเภอหรือผูวาราชการจงัหวัด แลวแตกรณี มีอํานาจที่จะสั่งเพิกถอนหรือสั่งใหระงับการปฏิบัติ 
ของคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีนั้นไวกอนได แลวใหรีบรายงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงหาดไทย 
ทราบภายในกําหนดสิบหาวัน เพื่อใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็น 
สมควร 
  คําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตามความในวรรคกอนไมกระทบ 
กระเทือนสิทธิของบุคคลภายนอกผูกระทําการโดยสุจริต 
 
  มาตรา ๗๓  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นวา คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีผูใด 
ปฏิบัติการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไมปฏิบัติตามหรือ 
ปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที ่หรือมีความประพฤติในทางจะนํามาซึ่งความเส่ือมเสียแกศักดิ์ 
ตําแหนงหรือแกเทศบาลหรือแกราชการ ใหเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
พรอมดวยหลักฐาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอาจสั่งใหคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีผูใด 
ออกจากตําแหนงก็ได 
 
  มาตรา ๗๔* เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ของประเทศเปนสวนรวม ผูวาราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
มหาดไทยเพื่อยุบสภาเทศบาลก็ได 
  เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้รัฐมนตร ี
วาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจยุบสภาเทศบาลและใหแสดงเหตุผลไวในคําส่ังดวย 
  เมื่อมีการยุบสภาเทศบาลหรือถือวามีการยุบสภาเทศบาลตามพระราชบัญญัตินี ้
ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นใหมตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
ภายในส่ีสิบหาวัน 
  *[มาตรา ๗๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒] 
 
  มาตรา ๗๕  ในเม่ือเห็นจําเปนที่จะใหเทศบาลใดอยูในความควบคุมดูแลของ 
กระทรวงมหาดไทยโดยตรง ก็ใหทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
  เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกาใหเทศบาลใดอยูในความควบคุมดูแลของกระทรวง 
มหาดไทยตามความในวรรคกอน บรรดาอํานาจและหนาที่ของนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัด 
อันเกี่ยวกับเทศบาลนั้น ใหเปนอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือผูท่ีรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 
 

สวนท่ี ๗* 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาล 

------------- 
 
  มาตรา ๗๕ ทวิ ใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคณะหนึ่ง ประกอบดวย 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธาน อธิบดีกรมมหาดไทย อธิบดีกรมโยธาเทศบาล อธิบดีกรม 
ตํารวจ อธิบดีกรมสามัญศึกษา อธิบดีกรมวิสามัญศึกษา อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมอนามัย 
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูอํานวยการสวนการปกครองทองถิ่น กรมมหาดไทย เปนกรรมการ 
โดยตําแหนง และกรรมการอื่นซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งอีกไมเกินหาคน 
  ใหผูอํานวยการสวนการปกครองทองถิ่นกรมมหาดไทยเปนเลขานุการคณะกรรมการที่
ปรึกษาการเทศบาล 
  ใหคณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลมีหนาท่ีใหคําปรึกษาและเสนอขอแนะนํา 
แกรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับกิจการเทศบาลโดยทั่วไป 
 
  มาตรา ๗๕ ตร ีกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตง
ตั้งอยูในตําแหนงคราวละสี่ป 
  กรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 
  มาตรา ๗๕ จัตวา นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๗๕ ตรี 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลพนจากตําแหนงเม่ือ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) เปนบุคคลลมละลาย 
  (๔) เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
  (๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตคดีความผิดท่ีเปน 
ลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
  เม่ือกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลพนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยอาจแตงตั้งผูอื่นแทนได 
  กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลผูไดรับแตงตั้งตามความในวรรคกอนอยูในตําแหนง 
ตามวาระเทาผูที่ตนแทน 
 
  มาตรา ๗๕ เบญจ ในการประชุมของคณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาล ถา 
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลไมอยูในท่ีประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการ 
ที่ปรึกษาการเทศบาลที่มาประชุมเลือกกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคนหนึ่งเปนประธานใน 
ที่ประชุม 
 
  มาตรา ๗๕ ฉ การประชุมทุกคราวตองมีกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลมาประชุม 
ไมต่ํากวากึ่งจํานวนของกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
  กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนน 
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
  *[สวนท่ี ๗ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕] 
 

บทเฉพาะกาล 
--------------- 

 
  มาตรา ๗๖  ใหสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีแหงเทศบาลท่ีไดจัดต้ัง 
อยูแลวในวันใชพระราชบัญญัตินี้พนจากตําแหนง และใหดําเนินการเลือกตั้งและแตงตั้งสมาชิก 
สภาเทศบาลใหมภายในกําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันใชพระราชบัญญัตินี้ แตใหคณะเทศมนตรี 
ที่พนจากตําแหนงดําเนินกิจการในหนาที่ของคณะเทศมนตรีตอไปจนกวาคณะเทศมนตรีที่แตงตั้ง 
ขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ เวนแตเทศบาลใดรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดส่ังแตงตั้ง 
เจาพนักงานเทาจํานวนคณะเทศมนตรีแหงเทศบาลนั้นเขาดําเนินกิจการแทนก็ใหคณะเทศมนตรี 
 ีนั้นพนจากหนาที่ 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

การรักษาพระราชบัญญัต ิ
--------------- 

 
  มาตรา ๗๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงหรือระเบียบขอบังคับ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบญัญัตินี ้
  กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
     จอมพล ป.พิบูลสงคราม 
            นายกรัฐมนตร ี
 
 
--------------------- 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘ 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งใชบังคับอยูในเวลานี ้บางมาตรายังไมเหมาะสม เชนใหเทศบาลกูเงินไดเฉพาะจาก 
กระทรวงทบวงกรมหรือองคการตาง ๆ เทานั้น และบางกรณีก็มิไดกําหนดความรับผิดชอบผูกพัน 
การชําระเงินกูที่กระทรวงการคลังค้ําประกันไวใหแนนอน  จึงจําเปนตองปรับปรุงเพื่อใหเหมาะสม 
และรัดกุมย่ิงข้ึน 
  [รก.๒๔๙๘/๙๘/๑๖๒๕/๒๗ ธันวาคม ๒๔๙๘] 
 
--------------------- 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 
  มาตรา ๑๐  สมาชิกสภาเทศบาลประเภทที่สองแหงเทศบาลที่ดํารงตําแหนงอยูแลว 
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบงัคับ ใหคงอยูในตําแหนงไดตอไปจนถึงคราวออกตามวาระ และถา 
ตําแหนงวางลงเพราะเหตุอื่นกอนถึงคราวออกตามวาระจะแตงตั้งสมาชิกขึ้นแทนตอไป ตาม 
มาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ได 
 
  มาตรา ๑๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ เนื่องจากสมควรที่จะยกเลิกสมาชิก 
สภาเทศบาลประเภทท่ีสองเพือ่ใหมีแตสมาชิกสภาเทศบาลซ่ึงราษฎรเปนผูเลือกต้ังแตประเภทเดียว  
กับแกไขเพ่ิมเติมไมตองใหมีการแตงต้ังผูมีคุณสมบัติ และวิทยฐานะเปนสมาชิกสภาเทศบาลในฐานะ 
เปนผูเริ่มการสําหรับทองถิ่นที่เปนสุขาภิบาลอยูกอนแลวจัดตั้งขึ้นเปนเทศบาล เพราะทองถิ่นที่เปน 
สุขาภิบาลอยูกอนแลวนั้นไดมีการปฏิบัติหนาที่ของทองถิ่นตอเนื่องกันมา โดยมีกรรมการเลือกตั้งจาก 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ราษฎรเขาสมทบเปนกรรมการสุขาภิบาลอยูแลว จึงไมจําเปนตองใหมีสมาชิกสภาเทศบาลในฐานะ 
เปนผูเริ่มการอีก นอกจากนี ้การเปลี่ยนชื่อเทศบาลยังไมมีบทบัญญัติระบุไวชัดแจงวาจะกระทําได 
โดยวิธีใด เพื่อไมใหมีปญหาจึงสมควรจะไดมีบทบัญญัติไวเสียใหชัดวา การเปลี่ยนชื่อเทศบาลใหตรา 
เปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ บางมาตรา 
  [รก.๒๕๐๐/๑๑/๓๔๕/๒๙ มกราคม ๒๕๐๐] 
 
--------------------- 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
 
  มาตรา ๖  ในกรณีที่เห็นสมควรกระทรวงมหาดไทยอาจแตงตั้งขาราชการไปดํารง 
ตําแหนงหรือปฏิบัติกิจการของเทศบาลใดเปนการชั่วคราวได โดยไมขาดจากความเปนขาราชการ 
และคงไดรับเงินเดือนทางสังกัดเดิม ถาแตงตั้งขาราชการสังกัดกระทรวงอื่น ใหกระทรวงมหาดไทยทํา
ความตกลงกับกระทรวงเจาสังกัดกอนแตงตั้ง 
  ใหขาราชการผูไดรับแตงตั้งมีฐานะอยางเดียวกับพนักงานเทศบาลทุกประการ 
 
  มาตรา ๗  การจดัทํากจิการตามมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๕๗ แหง 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ของเทศบาลใดใหเปนไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
  ความในวรรคกอนไมกระทบกระทั่งกิจการใด ๆ ที่เทศบาลจัดทําอยูในวันที่ 
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
  ประกาศของกระทรวงมหาดไทยตามมาตรานี้ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
  มาตรา ๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ เพื่อแกไขขอขัดของทางปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล และเพื่อกําหนดรายจายของเทศบาลใหสอดคลองกับหลักการ 
งบประมาณ 
  [รก.๒๕๐๕/๑๘/๒๐๐/๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๐๕] 
 
--------------------- 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ เนื่องจากการปฏิบัติตามพระราช 
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ยังมีขอขัดของเกี่ยวกับการมอบหมายอํานาจของคณะเทศมนตรีและ 
นายกเทศมนตรีในการปฏิบัติงานประจําทั้งการเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติและอัตราคาปรับ 
คดีละเมิดเทศบัญญัติก็ยังไมอยูในระดับท่ีสมควร  จึงเห็นสมควรแกไขพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ ดังน้ี 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ๑. ใหคณะเทศมนตรีมอบอํานาจใหนายกเทศมนตร ีเทศมนตรีหรือพนักงาน 
เทศบาลหรือนายกเทศมนตรีจะมอบอํานาจใหเทศมนตรีหรือพนักงานเทศบาล ทํากิจการใด ๆ 
ซึ่งมีลักษณะเปนงานประจําตามปกต ิซึ่งกฎหมายระบุวาเปนอํานาจหนาท่ีของคณะเทศมนตรีหรือ 
นายกเทศมนตรไีด 
  ๒. แกไขบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติของนายก 
เทศมนตรีและเทศมนตรี เพื่อใหมีอํานาจส่ังเรียกพยานมาเพื่อบันทึกถอยคําประกอบการพิจารณา 
เปรียบเทียบคดีได ถาไมมาใหถือวาเปนการขัดคําสั่งเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
  ๓. แกไขอัตราคาปรับคดีละเมิดเทศบัญญัติใหสูงขึ้นจากหนึ่งรอยบาทเปน 
หนึ่งพันบาท 
  [รก.๒๕๑๐/๒๖/๑๔๘/๒๑ มีนาคม ๒๕๑๐] 
 
--------------------- 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ โดยที่ตามพระราชบญัญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งใชบังคับอยูในปจจุบันเทศบาลยังไมอาจจัดทํากิจการในหนาที่บางอยางนอกเขต 
เทศบาล หรือลงทุนรวมกับราชการสวนทองถิ่นหรือกับบุคคลอื่นได  ฉะนั้น เพื่อใหเทศบาลดําเนิน 
กิจการดังกลาวใหเปนประโยชนแกประชาชนในทองถิ่นยิ่งขึ้น  จึงตองแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย 
วาดวยเทศบาลบางมาตราเสียใหม 
  [รก.๒๕๑๑/๔๖/๒๖๖/๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๑] 
 
--------------------- 
ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับท่ี ๓๓๖ 
  โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นวา เทศบาลเปนหนวยบริหารราชการทองถิ่น ควร 
จะไดปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ และมุงขจัดปญหาความเดือนรอนบําบัดทุกข 
บํารุงสุขของประชาชนอยางแทจริง จึงมีความจําเปนที่จะตองแกไขปรับปรุงกฏหมายวาดวยเทศบาล 
บางมาตราใหรัดกุมและชัดเจนย่ิงข้ึน 
  *[รก.๒๕๑๕/๑๙๐/๒๐๒พ/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕] 
 
--------------------- 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 
  มาตรา ๔  ใหเทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ซึ่งยังไมมีโรงรับจํานําหรือสถาน 
สินเชื่อทองถิ่นจัดตั้งโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถิ่นขึ้นภายในกําหนดสามปนับแตวันที่ 
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แตถามีเหตุอันสมควรรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอาจอนุญาตให 
ขยายเวลาตอไปไดอีกไมเกินสองป 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ 
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ไดกําหนดหนาท่ีตาง ๆ ใหเทศบาลตองจัดทําภายในเขตเทศบาล แตกิจการ 
บางอยางที่เปนประโยชนแกประชาชนผูยากจน คือกิจการโรงรับจํานําและกิจการสถานสินเชื่อ 
เทศบาลยังมิไดมีหนาที่ที่จําตองจัดทําขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ และโดยที่พิจารณาเห็นวากิจการ 
โรงรับจํานําและกิจการสถานสินเชื่อธนาภิบาลเปนแหลงที่อํานวยชวยเหลือประชาชนผูยากจนใน 
กรณีที่มีความจําเปนเกี่ยวกับการเงินเพื่อยังชีพของครอบครัว สมควรกําหนดใหเทศบาลมีหนาที่ตอง 
จัดใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือกิจการสถานสินเชื่อธนาภิบาลภายในเขตเทศบาลเมืองและ 
เทศบาลนครทุกแหงเพื่อชวยเหลือประชาชนผูยากจนตอไป  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
  [รก.๒๕๑๗/๒๐๒/๗ พ/๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๗] 
 
--------------------- 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๙ 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ บางมาตรายังไมเหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณารางเทศบัญญัติ 
งบประมาณ ไดกําหนดใหผูวาราชการจังหวัดตองสงรางเทศบัญญัติที่สภาเทศบาลไมรับหลักการ 
และผูวาราชการจังหวัดไมเห็นชอบดวยกับสภาเทศบาลที่ไมรับหลักการ เพื่อใหรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงมหาดไทยพิจารณา ซึ่งทําใหเกิดความลาชาและไมคลองตัวในการบริหารงานทองถิ่น 
สมควรแกไขใหเหมาะสม  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
  [รก.๒๕๑๙/๑๕๖/๓๗ พ/๒๔ ธันวาคม ๒๕๑๙] 
 
--------------------- 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันนี ้กิจการ 
งานของเทศบาลเมืองไดเพิ่มภาระและความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น เนื่องจากการคมนาคม 
การเศรษฐกิจ การศึกษา การผังเมือง การสาธารณูปโภค และการบริการแกสาธารณะ แตจํานวน 
เทศมนตรีของเทศบาลยังมีจํานวน ๒ คน เทากับเทศบาลตําบลที่กําหนดไวในมาตรา ๔๙ ความ 
รับผิดชอบในภาระตาง ๆ ปจจุบันเทากับเทศบาลนครซึ่งมีเทศมนตรีถึง ๔ คน ดวยเหตุดังกลาว 
จึงสมควรแกไขเพิ่มจํานวนเทศมนตรีตามสัดสวนของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลและความ 
รับผิดชอบในภาระตาง ๆ  ที่นับวันยิ่งสลับซับซอนขึ้น 
  [รก.๒๕๒๓/๑๓๑/๕ พ/๒๓ สิงหาคม ๒๕๒๓] 
 
 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

--------------------- 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
  มาตรา ๑๔  บรรดากิจการทั้งหลายที่สมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตร ีซ่ึง 
พนจากตําแหนงตามผลของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดกระทําไปกอนวันท่ีพระราช 
บัญญัตินี้ใชบังคับ หรือจนถึงวันที่มีการยุบสภาเทศบาลใหเปนอันใชบังคับไดและมีผลผูกพัน 
เทศบาล 
 
  มาตรา ๑๕  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลที่ไดกําหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง และ 
วันเลือกตั้งไวแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีผลใชบังคับตอไปตามระยะเวลาท่ีผูวา 
ราชการจังหวัดประกาศกําหนด 
 
  มาตรา ๑๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราช 
อาณาจักรไทยไดกําหนดหลักการในการจัดระเบียบการปกครองสวนทองถิ่นขึ้นใหมเพื่อใหเปนไป 
ตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น จึงสมควรปรับปรุง 
กฎหมายวาดวยเทศบาลในสวนของวาระการดํารงตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาล ขอหามและการ 
สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล การพนจากตําแหนงเทศมนตรแีละคณะเทศมนตรี การ 
ยุบสภาเทศบาล รวมท้ังอํานาจหนาท่ีของเทศบาลใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
ดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
  [รก.๒๕๔๒/๑๕ก/๑/๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒] 
 
         ไพรินทร/แกไข 
         ๑๕ ก.พ. ๔๕ 
 
 


