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พระราชบัญญัติ 
เทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

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

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เปนปที่ ๕๕ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
  โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยเทศบาล 
 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ 
ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) 
พ.ศ. ๒๕๔๓” 
 
  มาตรา ๒*  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษาเปนตนไป 
  *[รก.๒๕๔๓/๔๑ก/๑๒/๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓] 
 
  มาตรา ๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติ 
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  “มาตรา ๑๐  เทศบาลเมือง ไดแก ทองถิ่นอันเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัดหรือ 
ทองถ่ินชุมนุมชนท่ีมีราษฎรต้ังแตหน่ึงหม่ืนคนข้ึนไป ทั้งมีรายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาที่ 
อันตองทําตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเปนเทศบาลเมือง พระราช 
กฤษฎีกานั้นใหระบุชื่อและเขตของเทศบาลไวดวย 
  มาตรา ๑๑  เทศบาลนคร ไดแก ทองถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแตหาหมื่นคนขึ้น 
ไป ทั้งมีรายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาที่อันตองทําตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีพระราช 
กฤษฎีกายกฐานะเปนเทศบาลนคร พระราชกฤษฎีกานั้นใหระบุชื่อและเขตของเทศบาลไวดวย” 
 
  มาตรา ๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  “มาตรา ๑๔  องคการเทศบาลประกอบดวยสภาเทศบาล และคณะเทศมนตรีหรือ 
นายกเทศมนตรแีลวแตกรณี 
  เทศบาลแหงใดจะมีการบริหารในรูปแบบคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรี ให 
เปนไปตามเจตนารมณของประชาชนในเขตเทศบาลแตละแหงตามวิธีการที่กําหนดไวในบทบัญญัติ 
มาตรานี ้
  ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลใดจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ 
ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลนั้นมีสิทธิเขาชื่อรองขอตอคณะ 
กรรมการการเลือกตั้งเพื่อใหจัดทําประชามติในเขตเทศบาลนั้นวาจะกําหนดใหการบรหิารเทศบาล 
ใชรูปแบบคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรี ผลของประชามติใหนํามาใชเมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาเทศบาลเปนการทั่วไปในคราวถัดไปจากวันที่มีการออกเสียงประชามติ และใหใชรูปแบบการ 
บริหารตามผลประชามตินั้นตลอดไปจนกวาจะมีการออกเสียงประชามติของผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิก 
สภาเทศบาลในเขตเทศบาลนั้นใหเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารเทศบาลเปนอยางอื่น 
  การรองขอใหทําประชามติตามวรรคสามตองเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
กอนครบวาระของสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงอยูในขณะนั้นไมนอยกวาสามรอยหกสิบวัน และ 
จะกระทําในวาระของสภาเทศบาลหนึ่งไดเพียงครั้งเดียว 
  ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลนั้นเปนผูมีสิทธิออกเสียง 
ประชามติ ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการจัดทําประชามติที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
  ในกรณีที่ผลประชามติในเขตเทศบาลใดแสดงความเห็นใหมีการบริหารในรูปแบบ 
คณะเทศมนตรใีหบังคับตามบทท่ี ๒ คณะเทศมนตรี และไมนําบทท่ี ๒ ทวิ นายกเทศมนตรีมาใช 
บังคับ 
  ในกรณีที่ผลประชามติในเขตเทศบาลใดแสดงความเห็นใหมีการบริหารในรูปแบบ 
นายกเทศมนตรใีหบังคับตามบทท่ี ๒ ทวิ นายกเทศมนตรี และไมนําบทท่ี ๒ คณะเทศมนตรี มาใช 
บังคับ” 
 
  มาตรา ๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ และใหใชความตอไปนี้แทน 
  “มาตรา ๑๕  สภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลซ่ึงเลือกต้ังโดยราษฎร 
ผูมีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตามจํานวนดังตอไปนี้ 
  (๑) สภาเทศบาลตําบล ประกอบดวยสมาชิกจํานวนสิบสองคน 
  (๒) สภาเทศบาลเมือง ประกอบดวยสมาชิกจํานวนสิบแปดคน 
  (๓) สภาเทศบาลนคร ประกอบดวยสมาชิกจํานวนยี่สิบสี่คน 
  ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกวางลงไมวาดวยเหตุใดและยังมิไดมีการเลือกตั้งสมาชิก 
ขึ้นแทนตําแหนงที่วาง ใหสภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกเทาท่ีมีอยู” 
 



   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    

  มาตรา ๖  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติ 
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
  “ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลอยูในตําแหนงจนครบอายุของ 
สภาเทศบาลหรือมีการยุบสภาเทศบาล หรือถือวามีการยุบสภาเทศบาลตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม” 
 
  มาตรา ๗  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๐ ทวิ และมาตรา ๒๐ ตร ีแหง 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
  “มาตรา ๒๐ ทวิ  นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง ประธาน 
สภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลพนจากตําแหนง เม่ือ 
  (๑) พนจากสมาชิกภาพแหงสภาเทศบาล 
  (๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
  มาตรา ๒๐ ตร ี ในกรณีท่ีตําแหนงประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภา 
เทศบาลวางลงเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา ๒๐ ทวิ ใหสภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาล 
ขึ้นแทนตําแหนงที่วางภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง” 
 
  มาตรา ๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  “มาตรา ๒๗  การประชุมสภาเทศบาล ตองมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม 
ไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกเทาท่ีมีอยู จึงจะเปนองคประชุม” 
 
  มาตรา ๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  “มาตรา ๓๒  สภาเทศบาลมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเปนคณะกรรมการ 
สามัญของสภาเทศบาล และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนหรือมิไดเปนสมาชิกตั้งเปนคณะกรรมการ 
วิสามัญของสภาเทศบาล เพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ  อันอยูใน 
อํานาจหนาท่ีของสภาเทศบาล แลวรายงานตอสภาเทศบาล 
  ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหนึ่ง นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อ 
บุคคลผูเปนหรือมิไดเปนสมาชิก เพื่อใหสภาเทศบาลแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญ 
ไดไมเกินหนึ่งในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
  คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่ง  จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ 
พิจารณาหรือปฏิบัติการในเรือ่งใดเรื่องหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได” 
 
  มาตรา ๑๐  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๒ ทวิ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ 
  “มาตรา ๓๒ ทวิ  ในกรณีกิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของ 



   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    

เทศบาลหรือประชาชนในทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก 
เทาที่มีอยูหรือคณะเทศมนตรีอาจเสนอตอประธานสภาเทศบาลเพื่อใหมีการออกเสียงประชามติใน 
ทองถ่ินได และประกาศใหประชาชนทราบ 
  การออกเสียงประชามติตองเปนไปเพื่อประโยชนในการขอปรึกษาความเห็นของ 
ประชาชนวาจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกิจการสําคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคหนึ่ง ซ่ึงมิใช 
เรื่องที่ขัดหรือแยงตอกฎหมาย การออกเสียงประชามติที่เกี่ยวกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะ 
บุคคลใดคณะบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะจะกระทํามิได 
  บุคคลผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลยอมมีสิทธิออกเสียงประชามติ 
  การออกเสียงประชามติตามมาตรานี้ใหมีผลเปนเพียงการใหคําปรึกษาแกสภา 
เทศบาลหรือคณะเทศมนตรีในเรื่องนั้น 
  หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งกําหนด” 
 
  มาตรา ๑๑  ใหยกเลิกช่ือสวนท่ี ๒ คณะเทศมนตรี และมาตรา ๓๖ แหงพระราช 
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 
 

“บทท่ี ๒ 
คณะเทศมนตรี 

--------------- 
 
  มาตรา ๓๖  ในกรณีที่ประชาชนในเขตเทศบาลใดออกเสียงแสดงประชามติให 
การบริหารเทศบาลในรูปแบบคณะเทศมนตร ีใหเทศบาลนั้นมีคณะเทศมนตรี ประกอบดวยนายก 
เทศมนตรีคนหนึ่งและเทศมนตรีตามจํานวนดังนี ้
  (๑) เทศบาลตําบล ใหมีเทศมนตรีไมเกินสองคน 
  (๒) เทศบาลเมือง ใหมีเทศมนตรีไมเกินสามคน 
  (๓) เทศบาลนคร ใหมีเทศมนตรีไมเกินส่ีคน” 
 
  มาตรา ๑๒  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนบทที ่๒ ทวิ นายกเทศมนตร ีและมาตรา  
๔๘ ทวิ มาตรา ๔๘ ตร ีมาตรา ๔๘ จัตวา มาตรา ๔๘ เบญจ มาตรา ๔๘ ฉ มาตรา ๔๘ สัตต มาตรา  
๔๘ อัฏฐ มาตรา ๔๘ นว มาตรา ๔๘ ทศ มาตรา ๔๘ เอกาทศ มาตรา ๔๘ ทวาทศ มาตรา ๔๘ เตรส  
มาตรา ๔๘ จตุทศ มาตรา ๔๘ ปญจทศ มาตรา ๔๘ โสฬส มาตรา ๔๘ สัตตรส มาตรา ๔๘ อัฏฐารส  
มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ มาตรา ๔๘ วีสติ มาตรา ๔๘ เอกวีสติ มาตรา ๔๘ ทวาวีสติ มาตรา ๔๘ เตวี 
สติ มาตรา ๔๘ จตุวีสติ และมาตรา ๔๘ ปญจวีสติ  
 
 



   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    

“บทท่ี ๒ ทวิ 
นายกเทศมนตรี 

-------------- 
 
  มาตรา ๔๘ ทวิ  ในกรณีที่ประชาชนในเขตเทศบาลใดออกเสียงแสดงประชามติให 
การบริหารในเขตเทศบาลใชรูปแบบนายกเทศมนตร ีใหเทศบาลนัน้มีนายกเทศมนตรีคนหนึง่ซ่ึง 
เลือกตั้งโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล 
  การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีใหกระทําโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
  หลักเกณฑและวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีใหเปนไป 
ตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
  มาตรา ๔๘ ตร ี บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี เปนผูมีสิทธิเลือกต้ังนายก 
เทศมนตรี 
  (๑) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติ 
ไทยมาแลวไมนอยกวาหาป 
  (๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ ๑ มกราคมของปท่ีมีการเลือกต้ัง  
และ 
  (๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเทศบาลเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบ 
วันนับถึงวันเลือกตั้ง 
  มาตรา ๔๘ จัตวา  บุคคลผูมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี ในวันเลือกตั้ง 
เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ังนายกเทศมนตรี 
  (๑) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
  (๒) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรอืนักบวช 
  (๓) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมาย 
  (๔) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
  มาตรา ๔๘ เบญจ  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
เปนนายกเทศมนตร ี
  (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
  (๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง และ 
  (๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเทศบาลเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งป 
นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือเปนผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเทศบาลในวันสมัครรับเลือกตั้ง 
และไดเสียภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน หรือกฎหมายวาดวยภาษีบาํรุงทองท่ีให 
เทศบาล ในปท่ีสมัครหรือในปกอนปท่ีสมัครหน่ึงป 
  มาตรา ๔๘ ฉ  บุคคลผูมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหาม 
มิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตร ี
  (๑) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ังตามมาตรา ๔๘ จัตวา (๑)  



   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    

(๒) หรอื (๔) 
  (๒) ติดยาเสพยติดใหโทษ 
  (๓) เปนบุคคลลมละลาย 
  (๔) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
  (๕) เคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกต้ังแตสองปข้ึนไปโดยไดพนโทษมา 
ยังไมถึงหาปในวันเลือกต้ัง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
  (๖) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรอื 
รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาท่ี หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
  (๗) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะ 
ร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
  (๘) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
  (๙) เปนสมาชิกสภาทองถิ่น สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา 
  (๑๐) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือของรัฐวิสาหกิจ หรือของ 
ราชการสวนทองถิ่น หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ 
  (๑๑) อยูในระหวางตองหามหรือตัดสิทธิมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองตามรัฐ 
ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
  (๑๒) เคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ซึ่งถูกใหพนจากตําแหนง 
เนื่องจากกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
  (๑๓) เคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ซ่ึงราษฎรลงคะแนนเสียง 
ใหพนจากตําแหนงตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผู 
บริหารทองถิ่นและยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันที่พนจากตําแหนงครั้งหลังสุดจนถึงวันเลือกตั้ง 
  มาตรา ๔๘ สัตต  ใหนายกเทศมนตรีดํารงตําแหนงนับแตวันเลือกตั้งและมีวาระอยู 
ในตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 
  เมื่อนายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง ใหจัดใหมีการเลือกต้ังข้ึนใหมภายในส่ีสิบหา 
วันนับแตวันที่พนจากตําแหนง 
  มาตรา ๔๘ อัฏฐ  นายกเทศมนตรีอาจแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใชสมาชิก 
สภาเทศบาลเปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได 
ตามจํานวนดังตอไปนี้ 
  (๑) เทศบาลตําบล ใหมีรองนายกเทศมนตรีไมเกินสองคน 
  (๒) เทศบาลเมือง ใหมีรองนายกเทศมนตรีไมเกินสามคน 
  (๓) เทศบาลนคร ใหมีรองนายกเทศมนตรีไมเกินสี่คน 
  มาตรา ๔๘ นว  รองนายกเทศมนตรีตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๘ เบญจ (๑)  
และ (๒) และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๘ ฉ 
  มาตรา ๔๘ ทศ  นายกเทศมนตรีท่ีจะเขาบริหารราชการตองแถลงนโยบายตอสภา 
เทศบาลโดยไมมีการลงมติความไววางใจ ท้ังนี ้ภายในสามสิบวันนับแตวันที่เขาดํารงตําแหนง 



   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    

  กอนแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีตองปฏิญาณตนในที่ประชุม 
สภาเทศบาลวาจะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต เพื่อ 
ประโยชนของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา 
จักรไทยทุกประการ หากมีกรณีที่สําคัญและจําเปนเรงดวน ซึ่งหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบตอ 
ประโยชนสําคัญของราษฎรหรือราชการ นายกเทศมนตรีที่เขารับหนาที่จะดําเนินการไปพลางกอน 
เพียงเทาท่ีจําเปนก็ได 
  ใหนายกเทศมนตรีรายงานและแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไว 
ตามวรรคหนึ่งตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป 
  ในกรณีท่ีประธานสภาเทศบาลไมเรียกประชุมสภาเทศบาลภายในกําหนดเวลาตาม 
วรรคหนึ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูเรียกประชุมและเปนผูเปดหรือปดประชุม 
  มาตรา ๔๘ เอกาทศ  นายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ีหรือผูซ่ึงนายก 
เทศมนตรีมอบหมายมีสิทธิเขาประชุมสภาเทศบาลและมีสิทธิแถลงขอเท็จจริงตลอดจนแสดงความ 
คิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาท่ีของตนตอท่ีประชุม แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  มาตรา ๔๘ ทวาทศ  สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกเทาที่ 
มีอยูมีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อใหนายกเทศมนตรี 
แถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในปญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการเทศบาลโดยไมมีการ 
ลงมติ 
  ญัตติตามวรรคหนึ่งใหย่ืนตอประธานสภาเทศบาล และใหประธานสภาเทศบาล 
กําหนดวันสําหรับการอภิปรายท่ัวไป ซึ่งตองไมเร็วกวาหาวันและไมชากวาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ 
ญัตติ แลวแจงใหนายกเทศมนตรีทราบ 
  มาตรา ๔๘ เตรส  นายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 
  (๑) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการ 
ของเทศบาลใหเปนไปตามกฎหมาย เทศบัญญัต ิและนโยบาย 
  (๒) ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล 
  (๓) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และ 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 
  (๔) วางระเบียบเพื่อใหงานของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย 
  (๕) รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ 
  (๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
  มาตรา ๔๘ จตุทศ  นายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
และเลขานุการนายกเทศมนตรีตองไมกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
  (๑) ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อื่นใดในสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ การพาณิชยของเทศบาล บริษัทที่เทศบาลถือหุน หรือตําแหนงผูบริหารทองถิ่น หรอื 
พนักงานสวนทองถิ่น เวนแตตําแหนงที่ตองดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
  (๒) รับเงินหรือประโยชนใด ๆ เปนพิเศษจากสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ 



   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    

รัฐวิสาหกิจ การพาณิชยของเทศบาลหรือบริษัทที่เทศบาลถือหุน นอกเหนือไปจากที่สวนราชการ 
หรือหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ การพาณิชยของเทศบาลหรือบริษัทที่เทศบาลถือหุนปฏิบัติกับ 
บุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ 
  (๓) เปนคูสัญญาหรือเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่ทํา 
กับเทศบาลหรือการพาณิชยของเทศบาล หรือบริษัทที่เทศบาลถือหุน 
  บทบัญญัติตามมาตรานี้มิใหใชบังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่งไดรับ 
เบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญหรือเงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให 
ใชบังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนคาเบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใดเนื่อง 
จากการดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภาหรือวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรหรือสภาเทศบาล 
หรือสภาทองถ่ินอ่ืน หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนโดยตําแหนง 
  มาตรา ๔๘ ปญจทศ  นายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง เม่ือ 
  (๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
  (๒) ตาย 
  (๓) เม่ือมีการยุบสภาเทศบาล 
  (๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
  (๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๔๘ เบญจ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๘ ฉ 
  (๖) กระทําการฝาฝนตามมาตรา ๔๘ จตุทศ 
  (๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
  (๘) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสอบสวนและสั่งใหออกจาก 
ตําแหนงตามมาตรา ๗๓ 
  (๙) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลไดลงคะแนนเสียงใหพนจากตําแหนง 
ตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
  ในระหวางที่ไมมีนายกเทศมนตร ีใหปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาท่ีของนายกเทศ 
มนตรีเทาที่จําเปนไดเปนการชั่วคราวจนกวานายกเทศมนตรีซึ่งไดรับเลือกตั้งขึ้นใหมจะเขารับ 
หนาท่ี 
  เม่ือมีกรณีสงสัยวาความเปนนายกเทศมนตรีส้ินสุดลงตาม (๕) หรอื (๖) ใหผูวา 
ราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดใหเปนที่สุด 
  มาตรา ๔๘ โสฬส  รองนายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง เม่ือ 
  (๑) นายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง 
  (๒) นายกเทศมนตรีมีคําสั่งใหพนจากตําแหนง 
  (๓) ตาย 
  (๔) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกตอนายกเทศมนตรี 
  (๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๔๘ เบญจ (๑) และ (๒) หรอืมีลักษณะตองหาม 
ตามมาตรา ๔๘ ฉ 
  (๖) กระทําการฝาฝนตามมาตรา ๔๘ จตุทศ 



   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    

  (๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
  (๘) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสอบสวนและสั่งใหออกจาก 
ตําแหนงตามมาตรา ๗๓ 
  ใหนําความในวรรคสามของมาตรา ๔๘ ปญจทศ มาใชบังคับกับกรณีรองนายก 
เทศมนตรีดวยโดยอนุโลม 
  มาตรา ๔๘ สัตตรส  ใหนายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร 
กิจการของเทศบาลและเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาล 
  มาตรา ๔๘ อัฏฐารส  เทศบาลแบงสวนราชการ ดังตอไปน้ี 
  (๑) สํานักปลัดเทศบาล 
  (๒) สวนราชการอื่นตามที่นายกเทศมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของ 
กระทรวงมหาดไทย 
  การกําหนดอํานาจหนาท่ีของสํานักปลัดเทศบาลและสวนราชการอื่นตามวรรคหนึ่ง  
ใหเปนไปตามที่นายกเทศมนตรีประกาศกาํหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 
  มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ  ใหมีปลัดเทศบาลคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาพนักงาน 
เทศบาลและลูกจางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาํ 
ของเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาท่ีอื่นตามท่ีมีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ี 
นายกเทศมนตรีมอบหมาย 
  การบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
  มาตรา ๔๘ วีสติ  อํานาจหนาท่ีในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการของรองนายก 
เทศมนตร ีใหเปนไปตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย 
  ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรไีมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองนายกเทศมนตร ีตาม 
ลําดับที่นายกเทศมนตรีจัดไวเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีรองนายกเทศมนตรหีรือมีแตไมอาจ 
ปฏิบัติราชการได ใหปลัดเทศบาลเปนผูรักษาราชการแทน 
  อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกเทศมนตรี 
จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือคําสั่ง 
ใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ  
หรือคําส่ังน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไมไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยาง 
อื่นนายกเทศมนตรีอาจมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองนายกเทศมนตรีเปนผูปฏิบัติราชการ 
แทนนายกเทศมนตรีก็ได แตถามอบใหปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ใหทําเปน
คําสั่งและประกาศใหประชาชนทราบ 
  การปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตามวรรคสาม ตองกระทําภายใตการกํากับ 
ดูแลและกรอบนโยบายที่นายกเทศมนตรีกําหนดไว 
  มาตรา ๔๘ เอกวีสติ  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
และพนักงานเทศบาลเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
  มาตรา ๔๘ ทวาวสีติ  ถาในเขตเทศบาลใด รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็น 



   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    

เปนการสมควรใหนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ีปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรอืหัวหนา 
สวนราชการในเขตเทศบาลนั้นมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติได ใหรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ในการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธี 
พิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม เมื่อไดเปรียบเทียบคดีใดแลว ใหรีบสงบันทึกการ 
เปรียบเทียบพรอมดวยสํานวนไปยังพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบแหงเขตทองที่ซึ่งเทศบาลนั้นตั้ง 
อยูเพื่อดําเนินการตอไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยไมชักชา 
  มาตรา ๔๘ เตวีสต ิ  เมื่อพนกําหนดเวลาหนึ่งปนับแตวันที่ไดมีพระราชกฤษฎีกา 
ยกฐานะทองถิ่นใดเปนเทศบาลแลว ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาท่ีอยางเดียวกับอํานาจหนาท่ี 
ของกํานันและผูใหญบานบรรดาที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่หรือกฎหมาย 
อื่น ท้ังน้ี ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา ๔๘ จตุวีสติ  เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอยางอื่น 
ของนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ีและเลขานุการนายกเทศมนตรี 
ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
  มาตรา ๔๘ ปญจวีสติ  ในกรณีที่บทบัญญัติมาตราใดในพระราชบัญญัตินี้กลาวถึง 
คณะเทศมนตรใีหหมายถึงนายกเทศมนตรี บทบัญญัติมาตราใดกลาวถึงเทศมนตรี ใหหมายถึงรอง 
นายกเทศมนตรี เวนแตบทบัญญัติมาตราใดมีขอความเปนอยางเดียวกันหรือขัดแยงกันกับบท 
บัญญัติในบทนี ้ใหใชบทบัญญัติในบทนี้แทน 
  บรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ 
ประกาศ หรือคําสั่งใดที่อางถึงคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ ประกาศ หรือคําส่ังน้ัน อางถึงนายกเทศมนตรีตามบทนี ้
ท้ังน้ี เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงบทนี้” 
 
  มาตรา ๑๓  ใหยกเลิกมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 
  มาตรา ๑๔  ใหยกเลิกมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 
  มาตรา ๑๕  ใหยกเลิกมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 
  มาตรา ๑๖  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๖๑ ทวิ และมาตรา ๖๑ ตร ีแหง 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
  “มาตรา ๖๑ ทวิ  รางเทศบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดย 
  (๑) นายกเทศมนตรี 
  (๒) สมาชิกสภาเทศบาล หรอื 



   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    

  (๓) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอขอ 
บัญญัติทองถิ่น 
  ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเปนผูเสนอรางเทศบัญญัติตองมีสมาชิกสภาเทศบาล 
ลงนามรับรองไมนอยกวาสองคน 
  รางเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอไดตอเมื่อมีคํารับรอง 
ของนายกเทศมนตรี 
  มาตรา ๖๑ ตร ี รางเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน หมายความถึงรางเทศพาณิชย  
หรือรางเทศบัญญัติวาดวยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
  (๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน หรอืวางระเบียบ การบังคับ 
อันเกี่ยวกับภาษีอากร 
  (๒) การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน หรือการโอนงบประมาณของเทศบาล 
  (๓) การกูเงิน การค้ําประกัน หรือการใชเงินกู 
  (๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจาก 
ทรัพยสิน การจาง และการพัสดุ 
  ในกรณีเปนที่สงสัยวารางเทศบัญญัติใดเปนรางเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน 
ที่จะตองมีคํารับรองของนายกเทศมนตร ีใหประธานสภาเทศบาลเปนผูวินิจฉัย” 
 
  มาตรา ๑๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๒  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.๒๔๙๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 
  “มาตรา ๖๒  ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สภาเทศบาลไดมีมติเห็นชอบดวยกับราง 
เทศบัญญัติใดในกรณีเทศบาลตําบล  ใหประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัติไปยังนายอําเภอ 
เพื่อสงไปยังผูวาราชการจังหวัดพิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ใหประธาน 
สภาเทศบาลสงไปยังผูวาราชการจังหวัดพิจารณา 
  ผูวาราชการจังหวัดตองพิจารณารางเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งใหเสร็จและสงคืน  
ประธานสภาเทศบาลภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับรางเทศบัญญัตินั้น  ถาผูวาราชการจังหวัดไม 
พิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหถือวาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางเทศ 
บัญญัติดังกลาว 
  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหสง 
นายกเทศมนตรีลงนามใชบังคับเปนเทศบัญญัติตอไป แตถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นชอบดวย 
ใหสงรางเทศบัญญัตินั้นพรอมดวยเหตุผลไปยังสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาใหม ถาสภาเทศบาลมีมติ 
ยืนยันตามรางเทศบัญญัติเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกเทาที่มีอยู ให 
ประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัตินั้นใหนายกเทศมนตรีลงนามใชบังคับเปนเทศบัญญัติ และ 
แจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบตอไป” 
 
  มาตรา ๑๘  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสี่ของมาตรา ๖๒ ทว ิแหงพระราช 



   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    

บัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.  
๒๕๑๙ 
  “บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับกับการบริหารเทศบาลในรูปแบบนายก 
เทศมนตรี” 
 
  มาตรา ๑๙  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๖๒ ตร ีแหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ 
  “มาตรา ๖๒ ตร ีในกรณีที่สภาเทศบาลไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําปหรือรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ใหสภาเทศบาลตั้ง 
คณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวยกรรมการจํานวนสิบหาคน เพื่อพิจารณาหาขอยุติความ 
ขัดแยงในสาระสําคัญที่บัญญัติไวในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายนั้น 
  คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหประกอบดวยสมาชิกซึ่งสภาเทศบาลแตงตั้ง 
จํานวนเจ็ดคนและบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกซึ่งนายกเทศมนตรีเสนอจํานวนเจ็ดคน และ 
ใหกรรมการทั้งสิบสี่คนรวมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิไดเปนกรรมการและมิไดเปนสมาชิก 
คนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานคณะกรรมการดังกลาวภายในเจ็ดวันนับแตวันที่กรรมการครบ 
จํานวนสิบสี่คน 
  ในกรณีที่ไมสามารถเสนอบุคคลที่จะทําหนาที่เปนประธานไดภายในกําหนด 
เวลาตามวรรคสอง ใหผูวาราชการจังหวัดตั้งบุคคลซึ่งมิไดเปนกรรมการและมิไดเปนสมาชิก 
ขึ้นทําหนาที่ประธานคณะกรรมการดังกลาว 
  ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาและรายงานผลการพิจารณาตอสภา 
เทศบาลใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีแตงตั้งประธานคณะกรรมการ ในกรณทีี่คณะ 
กรรมการไมสามารถพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหประธานคณะกรรมการ 
รวบรวมผลการพิจารณา แลววินิจฉัยชี้ขาดและรายงานตอสภาเทศบาลโดยเร็ว 
  ถาสภาเทศบาลยังไมเห็นชอบดวยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ หรอื 
ผลการวินิจฉัยของประธานคณะกรรมการ แลวแตกรณี ดวยคะแนนเสียงไมตํ่ากวาสามในส่ีของ 
จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท้ังหมด ใหรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายนั้นเปนอันตกไปและ 
ใหใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายในปงบประมาณที่แลวไปพลางกอน ในกรณีเชนวานี้ให 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยส่ังยุบสภาเทศบาลถามีขอเสนอของนายกเทศมนตรี 
  บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับกับการบริหารเทศบาลในรูปแบบคณะเทศมนตร”ี 
 
  มาตรา ๒๐  บรรดาสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีซึ่งดํารงตําแหนงอยูใน 
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามพระราชบัญญัต ิ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 
  มาตรา ๒๑  ใหนํามาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไข 



   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    

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับกับเทศบาลทุกแหงนับแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ เปน 
ตนไปเวนแตกรณีที่บัญญัติไวโดยเฉพาะดังตอไปนี ้
  (๑) ในกรณีที่ตองมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหรือสมาชิกสภาเทศบาล 
เมืองแหงใดโดยเปนการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุมีการยุบสภาหรือถึงคราวออกตามวาระ และเปน 
การเลือกตั้งของเทศบาลแหงนั้นในครั้งแรกนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหดําเนินการ 
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามบทที ่๒ ทวิ นายกเทศมนตรใีนคราวเดียวกัน  
โดยมิใหนํามาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช 
บัญญัตินี้มาใชบังคับ แตเมื่อสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งในครั้ง 
ดังกลาวเขารับตําแหนงแลว ใหนํามาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไข 
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับกับเทศบาลแหงนั้น 
  (๒) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงฐานะเทศบาลตําบลแหงใดเปนเทศบาลเมือง 
กอนถึงวันที ่๑ มกราคม ๒๕๕๐ ใหนําความใน (๑) มาใชบังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
และนายกเทศมนตรีของเทศบาลเมืองนั้นดวยโดยอนุโลม 
  การบริหารเทศบาลตําบลใหดําเนินการบริหารในรูปแบบคณะเทศมนตรี ตาม 
บทท่ี ๒คณะเทศมนตรี ตอไป  ท้ังนี้ จนกวาจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลขึ้นใหมเปน 
การเลือกตั้งทั่วไปหลังจากวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ ในกรณีเชนวานี้ใหนํามาตรา ๑๔ แหงพระราช 
บัญญัติเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับสําหรับการเลือกตั้ง 
ครั้งที่จะจัดใหมีข้ึนนั้น 
 
  มาตรา ๒๒  ในกรณีที่เทศบาลใดไดกําหนดวันเลือกตั้งไวแลวกอนวันจัดทํา 
ประชามติตามมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหดําเนินการเลือกตั้งในรูปแบบคณะเทศมนตร ี
ตอไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้
 
  มาตรา ๒๓  ในระหวางท่ีไมมีกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ 
ผูบริหารทองถิ่นใหนํากฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมาใชบังคับกับการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรเีทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี ้
  ในการสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตร ีใหเทศบาลเรียกเก็บคาสมัครเปนเงิน 
จํานวนหาพันบาท 
  ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ใหถือเขตเทศบาลเปนเขตเลือกตั้ง 
  ในกรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในคราวเดียวกัน 
ใหใชหนวยเลือกต้ังท่ีเลือกต้ัง เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจคะแนน 
เจาหนาที่คะแนน และบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังรวมกันก็ได 
  ใบสมัครและบัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี ใหเปนไป 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
  เพื่อประโยชนในการดําเนินการเลือกตั้งใหเปนไปโดยเรียบรอย กระทรวง 



   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    

มหาดไทยอาจออกระเบียบกําหนดวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี 
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลได 
 
  มาตรา ๒๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
           ชวน หลีกภัย 
          นายกรัฐมนตรี 
 
------------------------- 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราช 
อาณาจักรไทยกําหนดใหคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ 
ประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของสภาทองถิ่น และการเลือกตั้งคณะผูบริหารทองถิ่นหรือ 
ผูบริหารทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรง 
และลับ  สมควรปรับปรุงรูปแบบการบริหารเทศบาลจากท่ีเปนอยูในปจจุบันที่ใหนายกเทศมนตรีมา 
จากการเลือกกันเองของสมาชิกสภาเทศบาล เปนใหนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งของราษฎร 
ในเขตเทศบาล เพื่อใหราษฎรไดมีสวนรวมในการปกครองตนเองตามเจตนารมณของราษฎรใน 
ทองถ่ินโดยตรง  นอกจากนี ้สมควรปรับปรุงการปฏิบติังานของสภาเทศบาลใหเหมาะสมและ 
สอดคลองกันดวย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 
         ภคิน/ีแกไข 
         ๒๖/พ.ย./๒๕๔๔ 
         A+B (C) 
 
 


