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พระราชบัญญัติ 
เทศบาล (ฉบับที่ ๑๒ ) 
พ.ศ.๒๕๔๖ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เปนปที่ ๕๘ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยเทศบาล 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภาดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบญัญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบญัญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
“มาตรา ๔  เม่ือพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยก

ฐานะทองถิ่นใดเปนเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแลว หามมิใหใชกฎหมายวาดวยลักษณะ
ปกครองทองที่ในสวนที่บัญญัติถึงการแตงตั้งกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจํา
ตําบล และสารวัตรกํานันในทองถิ่นนั้น และใหบรรดาบุคคลที่ที่เปนกํานัน ผูใหญบาน ผูชวย
ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานันพนจากตําแหนงและหนาที่เฉพาะในเขตทองถิ่น
นั้น 

ในเขตเทศบาลตําบลใด ถาหมดความจําเปนท่ีจะตองมีตําแหนงกํานัน 
ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล หรือสารวัตรกํานัน ใหรัฐมนตรีประกาศยกเลิก
ตําแหนงดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา” 

 

                                                 
๑ รก.๒๕๔๖/๑๒๔ก/๑/๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ 
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มาตรา ๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙  และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๘  เมื่อมีการจัดตั้งเทศบาลตามพระราชบัญญัตนิี้หรือกฎหมายวาดวย
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ใหเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรตีาม
กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่
ไดจัดตั้งเปนเทศบาล 

ในระหวางที่ไมมีนายกเทศมนตร ีใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลซึ่งดํารง
ตําแหนงอยูกอนวันที่จัดตั้งเทศบาลปฏิบัติหนาที่ปลัดเทศบาล และใหปฏิบัติหนาท่ี
นายกเทศมนตรีเทาที่จําเปนไดเปนการชั่วคราว จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี” 

 
มาตรา ๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
“มาตรา ๙  เทศบาลตําบล ไดแก ทองถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยก

ฐานะขึ้นเปนเทศบาลตําบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นใหระบุชื่อและเขตเทศบาลไวดวย” 
 
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
และใหใชความตอไปน้ีแทน 

“มาตรา ๑๐  เทศบาลเมือง ไดแก ทองถิ่นอันเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรอื
ทองถ่ินชุมนุมชนท่ีมีราษฎรต้ังแตหน่ึงหม่ืนคนข้ึนไป ทั้งมีรายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาที่
อันตองทําตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเปนเทศบาลเมือง 
ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นใหระบุชื่อและเขตของเทศบาลไวดวย 

มาตรา ๑๑  เทศบาลนคร ไดแก ทองถิ่นชุมนุมชนท่ีมีราษฎรตั้งแตหาหมื่นคนขึ้น
ไปทั้งมีรายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาที่อันตองทําตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยยกฐานะเปนเทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นใหระบุชื่อและเขต
ของเทศบาลไวดวย” 

 
มาตรา ๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๙๖ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๒  ภายใตบังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ การเปลี่ยนชื่อ
เทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ใหกระทําโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ในกรณีที่เปนการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ใหกํานัน 
ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานัน ในทองถิ่นที่ไดเปลี่ยนแปลง
เขตเปนเทศบาลตามความในวรรคหนึ่งสิ้นสุดอํานาจหนาที่เฉพาะในเขตที่ไดเปลี่ยนแปลงนั้นเมื่อ
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลใชบังคับเปน
ตนไป” 

 
มาตรา ๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
“มาตรา ๑๓ ภายใตบังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ 

ทองถิ่นซึ่งไดยกฐานะเปนเทศบาลแลวอาจถูกเปลี่ยนแปลงฐานะหรือยุบเลิกไดโดยทําเปนประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 

ทองถิ่นที่ไดเปลี่ยนแปลงฐานะตามความในวรรคหนึ่ง ใหพนจากสภาพแหง
เทศบาลเดิมนับแตวันที่ไดถูกเปลี่ยนแปลงฐานะเปนตนไป บรรดาทรัพยสิน หนี ้สิทธิ และสิทธิ
เรียกรองของเทศบาลเดิมใหโอนไปเปนของเทศบาลใหมในขณะเดียวกันนั้น และบรรดาเทศ
บัญญัติที่ไดใชบังคับอยูกอนแลวคงใหใชบังคับตอไป 

ในการยุบเลิกเทศบาล ใหระบุถึงวิธีการจัดทรัพยสินไวในประกาศ
กระทรวงมหาดไทยนั้นดวย” 

 
มาตรา ๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๔  องคการเทศบาลประกอบดวยสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี” 
 
มาตรา ๑๐  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๕  สภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลซ่ึงมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่นตามจํานวนดังตอไปนี ้

(๑) สภาเทศบาลตําบล ประกอบดวยสมาชิกจํานวนสิบสองคน 
(๒) สภาเทศบาลเมือง ประกอบดวยสมาชิกจํานวนสิบแปดคน 
(๓) สภาเทศบาลนคร ประกอบดวยสมาชิกจํานวนยี่สิบสี่คน 
ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาล นอกจากตองมีคุณสมบัติและ

ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินแลว 
จะตองไมเปนผูท่ีพนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
รองผูบริหารทองถิ่นหรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผูบริหารทองถิ่น เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวา
ทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังไมถึงหาป
นับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 



 - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีท่ีตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลวางลงไมวาดวยเหตุใดและยังมิไดมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตําแหนงที่วาง ใหสภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกสภา
เทศบาลเทาท่ีมีอยู” 

 
มาตรา ๑๑  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๖  สมาชิกสภาเทศบาลใหอยูในตําแหนงไดคราวละสี่ปนับแตวัน
เลือกตั้งถาตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือมี
การยุบสภาใหเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

สมาชิกสภาเทศบาลผูเขามาแทนใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระของผูซ่ึงตน
แทน” 

 
มาตรา ๑๒  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๘ ทวิ และมาตรา ๑๙ แหง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๘ ทวิ สมาชิกสภาเทศบาลตองไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรง
หรือทางออมในสัญญาที่เทศบาลนั้นเปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกเทศบาลนั้นหรือที่
เทศบาลนั้นจะกระทํา 

มาตรา ๑๙ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลส้ินสุดลงเม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ หรือมีการยุบสภาเทศบาล 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง 
(๕) ขาดประชุมสภาเทศบาลสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร 
(๖) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๘ ทวิ 
(๗) สภาเทศบาลมีมติใหพนจากตําแหนง โดยเห็นวามีความประพฤติในทางท่ีจะ

นํามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกเทศบาลหรือกระทําการอันเสื่อมเสีย
ประโยชนของสภาเทศบาล โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
สมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเทาที่มีอยูเขาชื่อเสนอใหสภาเทศบาลพิจารณา และมติดังกลาวตองมี
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเทาท่ีมีอยู  ท้ังนี ้ให
สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่สภาเทศบาลมีมติ 

(๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นวาสมาชิกสภาเทศบาลผูใดไมสมควรดํารง



- ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตําแหนงตกไปตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น 

เมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผูใดส้ินสุดลงตาม (๔) 
(๕) หรอื (๖) ใหผูวาราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัด
ใหเปนท่ีสุด 

ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงตาม (๘) พรอมกัน
ทั้งหมดใหถือวาเปนการยุบสภาเทศบาล” 

 
มาตรา ๑๓  ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
และใหใชความตอไปน้ีแทน 

“ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลดํารงตําแหนงจนครบอายุ
ของสภาเทศบาล” 

 
มาตรา ๑๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๐ ทวิ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๐ ทว ินอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง 
ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลพนจากตําแหนงเม่ือ  

(๑) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
(๒) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล 
(๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยส่ังใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๗๓ 
(๔) สภาเทศบาลมีมติใหพนจากตําแหนง โดยเห็นวามีความประพฤติในทางท่ีจะ

นํามาซึ่งความเสื่อมเสียแกศักดิ์ตําแหนงหรือสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝาฝนตอความสงบเรียบรอย
หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไมปฏิบัติการหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ 
โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท้ังหมด
เทาที่มีอยูเขาชื่อเสนอใหสภาเทศบาลพิจารณา และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสาม
ในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเทาท่ีมีอยู ท้ังนี ้ใหพนจากตําแหนงนับแตวันที่สภา
เทศบาลมีมติ 

ผูซึ่งพนจากตําแหนงประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลตาม (๓) 
หรอื (๔) จะดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลอีกไมไดตลอดอายุ
ของสภาเทศบาลนั้น 

ใหประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลท่ีไดรับเลือกใหมอยูใน
ตําแหนงตามวาระของผูซึ่งตนแทน” 

 



- ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 

“มาตรา ๒๔  ในปหน่ึงใหมีสมัยประชุมสามัญส่ีสมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก
และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปใหสภาเทศบาลกําหนด 

ผูวาราชการจังหวัดตองกําหนดใหสมาชิกสภาเทศบาลไดมาประชุมสภาเทศบาล
ครั้งแรกภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจํานวนแลว
และใหที่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล 

กรณีที่สภาเทศบาลไมอาจจัดใหมีการประชุมครั้งแรกไดตามกําหนดเวลาในวรรค
สองหรือมีการประชุมสภาเทศบาลแตไมอาจเลือกประธานสภาเทศบาลได ผูวาราชการจังหวัดอาจ
เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหมีคําส่ังยุบสภาเทศบาล 

สมัยประชุมสามัญสมัยหน่ึงๆ ใหมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน แตถาจะขยายเวลา
ออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด” 

 
มาตรา ๑๖  ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
“เมื่อนายกเทศมนตร ีหรือสมาชิกสภาเทศบาลรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสามของ

จํานวนสมาชิกที่มาประชุมรองขอใหทําการประชุมลับ ก็ใหประธานสภาเทศบาลดําเนินการประชุม
ลับไดโดยไมตองขอมติท่ีประชุม” 

 
มาตรา ๑๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
“มาตรา ๓๑  ในที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิตั้งกระทูถาม

นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีในขอความใดๆ อันเกี่ยวกับการงานในหนาท่ีได แต
นายกเทศมนตรหีรอืรองนายกเทศมนตรมีีสิทธิท่ีจะไมตอบ เมื่อเห็นวาขอความนั้นๆ ยังไมควร
เปดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของเทศบาล” 

 
มาตรา ๑๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๒ ทวิ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๒ ทวิ ในกรณีกิจการอื่นใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของเทศบาล
หรือประชาชนในทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกเทาที่มี
อยูหรือนายกเทศมนตรีอาจเสนอตอประธานสภาเทศบาลเพื่อใหมีการออกเสียงประชามติใน
ทองถิ่นไดและประกาศใหประชาชนทราบ 

การออกเสียงประชามติตองเปนไปเพื่อประโยชนในการขอปรึกษาความเห็นของ
ประชาชนวาจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกิจการสําคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรคหนึ่ง ซ่ึงมิใช



 - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เรื่องที่ขัดหรือแยงตอกฎหมาย การออกเสียงประชามติที่เกี่ยวกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรอื
คณะบุคคลใดคณะบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะจะกระทํามิได 

ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลยอมมีสิทธิออกเสียงประชามต ิ
การออกเสียงประชามติตามมาตรานี้ใหมีผลเปนเพียงการใหคําปรึกษาแกสภา

เทศบาลหรือนายกเทศมนตรีในเรื่องนั้น  
หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติใหเปนไปตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ” 
 
มาตรา ๑๙ ใหยกเลิกมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 
มาตรา ๒๐  ใหยกเลิกบทที ่๒ คณะเทศมนตรี และมาตรา ๓๖ แหง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 
มาตรา ๒๑  ใหยกเลิกมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 
มาตรา ๒๒  ใหยกเลิกมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 
มาตรา ๒๓  ใหยกเลิกมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ แหง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 
มาตรา ๒๔  ใหยกเลิกมาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ แหง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
มาตรา ๒๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๘ ทวิ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๘ ทวิ ใหเทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น” 

 
มาตรา ๒๖  ใหยกเลิกมาตรา ๔๘ ตร ีและมาตรา ๔๘ จัตวา แหงพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 



 - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๘ เบญจ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๘ เบญจ บุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนนายกเทศมนตรีตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถ่ินและตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ีดวย 

(๑) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
(๒) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิกสภา

ทองถ่ิน ผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 
(๓) ไมเปนผูท่ีพนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถิ่นหรือ

ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผูบริหารทองถิ่น เพราะ
เหตุมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่กระทํากับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยัง
ไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

(๔) เคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ซึ่งถูกใหพนจากตําแหนง
เนื่องจากกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ” 

 
มาตรา ๒๘  ใหยกเลิกมาตรา ๔๘ ฉ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
มาตรา ๒๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๘ สัตต แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๘ สัตต ใหนายกเทศมนตรีดํารงตําแหนงนับแตวันเลือกตั้งและมี
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสอง
วาระไมได 

ในกรณีที่นายกเทศมนตรีดํารงดําแหนงไมครบระยะเวลาสี่ปก็ใหถือวาเปนหนึ่ง
วาระและเมื่อไดดํารงตําแหนงสองวาระติดตอกันแลวจะดํารงตําแหนงไมอีกเมื่อพนระยะเวลาสี่ป
นับแตวันพนจากตําแหนง” 

 
มาตรา ๓๐  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๘ อัฏฐ มาตรา ๔๘ นว และมาตรา ๔๘ 

ทศ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล 
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๘ อัฏฐ นายกเทศมนตรีอาจแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใชสมาชิก
สภาเทศบาลเปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได
ตามเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) เทศบาลตําบล ใหแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไมเกินสองคน 



 - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) เทศบาลเมือง ใหแตงต้ังรองนายกเทศมนตรีไดไมเกินสามคน 
(๓) เทศบาลนคร ใหแตงต้ังรองนายกเทศมนตรีไดไมเกินส่ีคน 
นายกเทศมนตรีอาจแตงตั้งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการ

นายกเทศมนตรีซึ่งมิใชสมาชิกสภาเทศบาลได โดยในกรณีเทศบาลตําบลใหแตงตั้งไดจํานาย
รวมกันไมเกินสองคนในกรณีเทศบาลเมืองใหแตงตั้งไดจํานวนรวมกันไมเกินสามคน และในกรณี
เทศบาลนครใหแตงตั้งไดจํานวนรวมกันไมเกินหาคน 

มาตรา ๔๘ นว รองนายกเทศมนตรีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๔๘ เบญจ 

มาตรา ๔๘ ทศ กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาท่ี ใหประธานสภาเทศบาลเรียก
ประชุมสภาเทศบาลเพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล โดยไมมีการลงมติ ท้ังนี้
ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

กรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล
หรือสภาเทศบาลถูกยุบตามมาตรา ๒๔ หากมีกรณีที่สําคัญและจําเปนเรงดวนซึ่งปลอยใหเนิ่นชา
ไปจะกระทบตอประโยชนสําคัญของราชการหรือราษฎร นายกเทศมนตรีจะดําเนินการไปพลาง
กอนเทาที่จําเปนก็ได เมื่อไดมีการเลือกประธานสภาเทศบาลแลวใหประธานสภาเทศบาลเรียก
ประชุมสภาเทศบาลเพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายโดยไมมีการลงมติภายในสิบหาวันนับแต
วันที่มีการเลือกประธานสภาเทศบาล 

การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีใหกระทําโดยเปดเผย โดย
นายกเทศมนตรีตองจัดทํานโยบายเปนลายลักษณอักษรแจกใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มา
ประชุมดวย 

หากนายกเทศมนตรีไมสามารถแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลได ใหผูวาราชการ
จังหวัดแจงใหนายกเทศมนตรจัีดทํานโยบายแจงเปนหนังสือสงใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกคน
ภายในเจ็ดวันโดยใหนําวิธีการแจงคําสั่งทางปกครองเปนหนังสือตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีเชนนี้ใหถือวานายกเทศมนตรีไดแถลง
นโยบายตอสภาเทศบาลแลว 

ใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลง
ไวตอสภาเทศบาลเปนประจาํทุกป 

คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให
ประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลดวย” 

 
มาตรา ๓๑  ใหยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๔๘ เตรส แหงพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
และใหใชความตอไปน้ีแทน 

“(๑) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหาร
ราชการของเทศบาลใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย” 

 



- ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๒  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๔๘ จตุทศ แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๘ จตุทศ นายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีตองไมกระทําการอยางใดอยาหนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑) ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อื่นใดในสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรอื
รัฐวิสาหกิจเวนแตตําแหนงที่ดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

(๒) รับเงินหรือประโยชนใดๆ เปนพิเศษจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรอื
รัฐวิสาหกิจ นอกเหนือไปจากที่สวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลใน
ธุรกิจการงานตามปกต ิ

(๓) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่เทศบาลนั้นเปน
คูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกเทศบาลนั้น หรือที่เทศบาลนั้นจะกระทํา” 

 
มาตรา ๓๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๘ ปญจทศ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๘ ปญจทศ นายกเทศมนตรีพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๘ เบญจ 
(๕) กระทําการฝาฝนมาตรา ๔๘ จตุทศ 
(๖) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยส่ังใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๖๒ ตร ี

วรรคหาหรือมาตรา ๗๓ 
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของ

จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นวานายกเทศมนตรีไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป
ตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

ในระหวางที่ไมมีนายกเทศมนตร ีใหปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาที่ของ
นายกเทศมนตรีเทาที่จําเปนไดเปนการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

เม่ือมีขอสงสัยเกี่ยวกับความเปนนายกเทศมนตรีส้ินสุดลงตาม (๔) หรอื (๕) ให
ผูวาราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดใหเปนที่สุด” 

 
มาตรา ๓๔  ใหยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๔๘ โสฬส แหงพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
และใหใชความตอไปน้ีแทน 



 - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๘ นว” 
 
มาตรา ๓๕  ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๔๘ โสฬส แหง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ใหนําความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใชบังคับกับการพนจาก
ตําแหนงของท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีดวยโดยอนุโลม 

ใหนําความในวรรคสามของมาตรา ๔๘ ปญจทศ มาใชบังคับกับกรณีของรอง
นายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ีและเลขานุการนายกเทศมนตรีดวยโดยอนุโลม” 

 
มาตรา ๓๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๘ เตวีสต ิแหงพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๘ เตวีสติ เม่ือพนกําหนดเวลาหนึ่งปนับแตวันท่ีไดมีประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ยกฐานะทองถิ่นใดเปนเทศบาลแลว ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาท่ีอยาง
เดียวกับอํานาจหนาท่ีของกํานันและผูใหญบาน บรรดาที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยลักษณะ
ปกครองทองท่ี หรอืกฎหมายอ่ืน ท้ังนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่เทศบาลตําบลใดมีท้ังนายกเทศมนตรี และกํานัน ผูใหญบาน ผูชวย
ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานัน ใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย
วาดวยลักษณะปกครองทองที่หรือกฎหมายอื่นในเขตเทศบาลตําบลตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

 
มาตรา ๓๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๘ จตุวีสติ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๘ จตุวีสติ เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของ
นายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ีและเลขานุการนายกเทศมนตร ีให
เปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด” 

 
มาตรา ๓๘  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของมาตรา ๕๐ แหง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

“การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังน้ี ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับวาดวยการนั้นและหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด” 

 



 - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๙  ใหยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
และใหใชความตอไปน้ีแทน 

“ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให
สงนายกเทศมนตรีลงนามใชบังคับเปนเทศบัญญัติตอไป แตถาผูวาราชการาจังหวัดไมเห็นชอบ
ดวยใหสงรางเทศบัญญัตินั้นพรอมดวยเหตุผลคืนไปยังสภาเทศบาล และใหสภาเทศบาลพิจารณา
ใหมภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางเทศบัญญัติคืนมา ถาสภาเทศบาลมีมติยืนยันตามราง
เทศบัญญัติเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเทาท่ีมีอยู ให
ประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัตินั้นใหนายกเทศมนตรีลงนามใชบังคับเปนเทศบัญญัติ และ
แจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบตอไป แตถาสภาเทศบาลไมยืนยันภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี
ไดรับรางเทศบัญญัติคืนจากผูวาราชการจังหวัด หรือยืนยันตามรางเทศบัญญัติเดิมดวยคะแนน
เสียงนอยกวาสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเทาท่ีมีอยู ใหรางเทศบัญญัตินั้นเปนอันตกไป” 

 
มาตรา ๔๐  ใหยกเลิกมาตรา ๖๒ ทวิ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
มาตรา ๔๑  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๒ ตร ีแหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๒ ตร ีในกรณีที่สภาเทศบาลไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ใหผูวาราชการจังหวัดตั้ง
คณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดวยกรรมการจํานวนสิบหาคน เพื่อพิจารณาหาขอยุติความ
ขัดแยงโดยแกไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระสําคัญในรางเทศบัญญัตินั้น  ท้ังน้ี ใหยึดถือหลักเกณฑ
ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ ตลอดจนประโยชนของทองถิ่นและประชาชนเปนสําคัญ 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งสภา
เทศบาลเสนอจํานวนเจ็ดคน และบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภาเทศบาลซึ่ง
นายกเทศมนตรีเสนอจํานวนเจ็ดคนโดยใหแตงตั้งภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีสภาเทศบาลมีมติไม
รับหลักการ และใหกรรมการทั้งสิบส่ีคนรวมกันปรึกษาและเสนอบุคคล ซึ่งมิไดเปน
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตร ีเลขานุการนายกเทศมนตร ีท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ีและ
มิไดเปนสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่ง ทําหนาที่เปนประธานกรรมการดังกลาวภายในเจ็ดวันนับแต
วันท่ีกรรมการครบจํานวนสิบส่ีคน 

ในกรณีที่ไมสามารถเสนอบุคคลที่จะทําหนาที่เปนกรรมการหรือประธาน
กรรมการไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไมปฏิบัต ิ
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูวาราชการจังหวัดตั้งบุคคลซ่ึงมิไดเปนนายกเทศมนตร ีรอง
นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตร ีท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ีและมิไดเปนสมาชิกสภา
เทศบาลทําหนาท่ีกรรมการหรือประธานกรรมการดังกลาวใหครบตามจํานวน 



 - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณารางเทศบัญญัติใหแลวเสร็จภายในสิบหา
วันนับตั้งแตวันที่ไดแตงตั้งประธานกรรมการในคราวแรก แลวรายงานตอผูวาราชการจังหวัด ใน
กรณีที่คณะกรรมการไมสามารถพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหประธาน
กรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแลววินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว แลวรายงานตอผูวาราชการจังหวัด 

ใหผูวาราชการจังหวัดสงรางเทศบัญญัติที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
หรือประธานกรรมการในวรรคส่ีใหนายกเทศมนตรีโดยเร็ว แลวใหนายกเทศมนตรีเสนอรางเทศ
บัญญัติดังกลาวตอสภาเทศบาลตามมาตรา ๖๑ ทว ิภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับรางเทศบัญญัติ
จากผูวาราชการจังหวัด หากนายกเทศมนตรีไมเสนอรางเทศบัญญัตินั้นตอสภาเทศบาลภายใน
เวลาที่กําหนดใหผูวาราชการจังหวัดรายงานตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อสั่งให
นายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง” 

 
มาตรา ๔๒  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๖๒ จัตวา แหงพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
“มาตรา ๖๒ จัตวา ใหสภาเทศบาลพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ตามมาตรา ๖๒ ตร ีวรรคหา ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางเทศบัญญัติจาก
นายกเทศมนตรี หากสภาเทศบาลพิจารณาไมแลวเสร็จภายในกําหนดหรือมีมติไมเห็นชอบใหตรา
เทศบัญญัตินั้นใหรางเทศบัญญัตินั้นตกไป และใหใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายใน
ปงบประมาณปท่ีแลวไปพลางกอน ในกรณีเชนวานี ้ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยใหมีคําสั่งยุบสภาเทศบาล 

ในการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายของสภาเทศบาล การเสนอ
การแปรญัตติ หรือการกระทําดวยประการใดๆ ท่ีมีผลใหสมาชิกมีสวนไมวาโดยตรงหรือโดยออม
ในการใชงบประมาณรายจาย จะกระทํามิได” 

 
มาตรา ๔๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๘ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
“มาตรา ๖๘ การจายเงินคาตอบแทนแกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา

เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และการจายเงินคาเบี้ยประชุมใหแกกรรมการที่สภาเทศบาลแตงตั้ง
ข้ึน ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด” 

 
มาตรา ๔๔  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
“มาตรา ๗๒ เม่ือนายอําเภอในกรณีแหงเทศบาลตําบลในอําเภอนั้น หรือผูวา

ราชการจังหวัด ในกรณีแหงเทศบาลเมืองและเทศบาลนครเห็นวา นายกเทศมนตรี หรือรอง
นายกเทศมนตรีผูใดปฏิบัติการของเทศบาลไปในทางที่อาจเปนการเสียหายแกเทศบาล หรอื
เสียหายแกราชการและนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ไดชี้แจงแนะนําตักเตือน
แลวไมปฏิบัติตามนายอําเภอหรือผูวาราชการาจังหวัด แลวแตกรณี มีอํานาจที่จะสั่งเพิกถอนหรือ



 - ๑๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สั่งใหระงับการปฏิบัติของนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีนั้นไวกอนได แลวใหผูวา
ราชการจังหวัดรีบรายงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยทราบภายในกําหนดสิบหาวันนับแต
วันท่ีมีคําส่ัง เพื่อใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยสั่งการตามสมควร” 

 
มาตรา ๔๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
“มาตรา ๗๓ ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นวา นายกเทศมนตร ีรอง

นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝาฝนตอความ
สงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจ
หนาท่ี หรือมีความประพฤติในทางจะนํามาซึ่งความเส่ือมเสียแกศักดิ์ตําแหนง หรือแกเทศบาล 
หรือแกราชการใหเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพรอมดวยหลักฐาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอาจใชดุลพินิจสั่งใหนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ี
ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลพนจากตําแหนงก็ได คําส่ังของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยใหเปนที่สุด” 

 
มาตรา ๔๖  บรรดาสมาชิกสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี นายกเทศมนตรี รอง

นายกเทศมนตรี ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหดํารงตําแหนงตอไป
จนกวาจะครบวาระหรือมีการยุบสภาเทศบาล ในกรณีเชนวานี ้ใหบทบัญญัติในสวนที่ ๒ บทท่ี ๑ 
สภาเทศบาลและบทท่ี ๒ คณะเทศมนตรี ในสวนท่ี ๔ เทศบัญญัต ิและในสวนท่ี ๖ การควบคุม
เทศบาลแหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ยังคงใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔๗  ในวาระเริ่มแรกเปนเวลาสี่ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มิ

ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๔๘ เบญจ (๒) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตนิี้ มาใชบังคับกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

 
มาตรา ๔๘  บรรดาบทบัญญตัิแหงกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับที่กําหนดการ

จายเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี เทศมนตร ี
รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ีเลขานุการนายกเทศมนตร ีการจายเงินคาปวยการ
แกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และการจายเงินคาเบี้ย
ประชุมใหแกกรรมการที่สภาเทศบาลแตงตั้งขึ้น ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญตัินี้ใชบังคับ 
ใหใชตอไปจนกวาจะไดมีการออกระเบียบตามมาตรา ๔๘ จตุวีสติ และมาตรา ๖๘ แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๔๙  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี ้
 



 - ๑๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากพระราชบญัญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ กําหนดรูปแบบการบริหารเทศบาลเปนสองรูปแบบ คือ รูปแบบคณะ
เทศมนตรีและรูปแบบนายกเทศมนตรีเพื่อใหการบริหารเทศบาลเปนไปในรูปแบบเดยีวกัน โดย
ใหนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนและเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายวา
ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นประกอบกับมีบทบัญญัติบางมาตรายังไม
เหมาะสมกับการบริหารงานของเทศบาล เพื่อใหการบริหารงานของเทศบาลเปนไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 


