
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
เทศบาล (ฉบบัที่ ๑๐) 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยเทศบาล 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) 

พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๖  สมาชิกสภาเทศบาลใหอยูในตําแหนงไดคราวละสี่ป ถาตําแหนง

สมาชิกสภาเทศบาลวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลขึ้นแทน ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง เวนแตวาระของสมาชิกสภา
เทศบาลจะเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

สมาชิกสภาเทศบาลผูเขามาแทนตามวรรคหนึ่งใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระ
ของผูซึ่งตนแทน” 

 
มาตรา ๔  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๘ ทวิ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. ๒๔๙๖  

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๕ ก/หนา ๑/๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“มาตรา ๑๘ ทวิ  สมาชิกสภาเทศบาลตองไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือ
ทางออมในสัญญาที่เทศบาลเปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกเทศบาลหรือที่เทศบาลจะ
กระทํา” 

 
มาตรา ๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๙  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงเมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ หรือมีการยุบสภาเทศบาล 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามสําหรับผูสมัครรับเลือกตั้งตามที่

บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
(๕) ขาดประชุมสภาเทศบาลสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร 
(๖) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๘ ทว ิ
(๗) สภาเทศบาลมีมติใหออกจากตําแหนง โดยเห็นวามีความประพฤติในทางที่

จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกเทศบาลหรือกระทําการอันเสื่อมเสีย
ประโยชนของสภาเทศบาล มติใหสมาชิกสภาเทศบาลออกจากตําแหนงตองมีคะแนนเสียงไมนอย
กวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกที่มีอยู 

(๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลไดลงคะแนนเสียงใหพนจากตําแหนง
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินพนจาก
ตําแหนง 

เมื่อมีกรณีสงสัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผูใดสิ้นสุดลงตาม (๔) 
(๕) หรือ (๖) ใหผูวาราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว 

ในกรณีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงตาม (๘) พรอมกันทั้งหมด 
ใหถือวาเปนการยุบสภาเทศบาล” 

 
มาตรา ๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๙ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๕  เทศมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) สมาชิกสภาเทศบาลถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) มีการยุบสภาเทศบาล 
(๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงพรอมกันทั้งหมดตามมาตรา 

๑๙ (๘) 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) สภาเทศบาลไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณและผูวาราชการ
จังหวัดเห็นชอบดวยกับสภาเทศบาล หรือสภาเทศบาลไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ
งบประมาณดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยูใน
ตําแหนง 

(๕) ความเปนเทศมนตรีของนายกเทศมนตรีส้ินสุดลง หรือคณะเทศมนตรี
ลาออก หรือ 

(๖) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งใหเทศมนตรีทั้งคณะออกจากตําแหนง
ตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๗๓ 

ในกรณีที่เทศมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตาม (๑) (๔) หรือ (๕) คณะ
เทศมนตรีที่พนจากตําแหนงตองอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินกิจการตอไปจนกวาคณะเทศมนตรีที่
แตงตั้งข้ึนใหมจะเขารับหนาที่ 

เมื่อเทศมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ใหสภาเทศบาล
เลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะเทศมนตรีข้ึนใหมแลวเสนอใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งภายใน
สิบหาวัน  นับแตวันที่คณะเทศมนตรีออกจากตําแหนง และถาพนกําหนดเวลาสิบหาวันแลวไม
อาจแตงตั้งคณะเทศมนตรีไดโดยมีสาเหตุสําคัญจากสภาเทศบาล ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อยุบสภาเทศบาล 

เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งยุบสภาเทศบาลตามวรรคสาม หรือ
เทศมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตาม (๒) หรือ (๓) ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งขาราชการ
หรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดนั้นเปนคณะเทศมนตรีเพ่ือดําเนินกิจการ
ช่ัวคราวจนกวาคณะเทศมนตรีที่แตงตั้งข้ึนใหมจะเขารับหนาที ่

ในระหวางที่ไมมีคณะเทศมนตรี ใหปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรี
เปนการชั่วคราวเทาที่จําเปนไดจนกวาคณะเทศมนตรีที่แตงตั้งข้ึนใหมจะเขารับหนาที”่ 

 
มาตรา ๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.

๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๖  นอกจากที่ไดบัญญัติไวในมาตรา ๔๕ แลว ความเปนเทศมนตรีจะ
ส้ินสุดลงเฉพาะตัวเมื่อ 

(๑) พนจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล 
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
(๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งใหออกตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา 

๗๓ 
(๔) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลไดลงคะแนนเสียงใหพนจากตําแหนง

ตามกฎหมายเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินพนจาก
ตําแหนง” 

 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“ม าต ร า  ๔๗   คณะ เ ทศมนต รี ห รื อ เ ทศมนต รี ซึ่ ง รั ฐ มนต รี ว า ก า ร
กระทรวงมหาดไทยไดส่ังใหออกจากตําแหนง หรือเทศมนตรีที่พนจากตําแหนงตามมาตรา ๔๖ 
(๔) จะเปนนายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรีตลอดวาระของสภาเทศบาลนั้นอีกไมได” 

 
มาตรา ๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๘  เมื่อคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีถูกกลาวหาวาปฏิบัติการฝาฝน

ตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบ
ดวยอํานาจหนาที่หรือมีความประพฤติในทางจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแกศักดิ์ตําแหนงหรือแก
เทศบาลหรือราชการ เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดสอบสวนแลวเห็นวาจะใหคงอยูในตําแหนงใน
ระหวางการสอบสวนจะเปนการเสียหายแกเทศบาล ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจที่จะสั่งพักคณะ
เทศมนตรีหรือเทศมนตรีไดไมเกินสามสิบวัน แลวใหรีบรายงานการสั่งพักไปยังรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันสั่งพัก เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดสอบสวนเสร็จ
แลวใหรีบรายงานผลแหงการสอบสวนไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาสั่ง
การตามที่เห็นสมควร 

ถาการสอบสวนไมเสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลาตามความในวรรคหนึ่งใหผูวา
ราชการจังหวัดขออนุมัติขยายกําหนดเวลาสั่งพักไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอาจสั่งขยายเวลาออกไปอีกไมเกินหกสิบวัน เมื่อพนกําหนด
ระยะเวลาดังกลาวนี้แลวถารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมิไดส่ังการอยางใด ก็ใหคณะ
เทศมนตรีหรือเทศมนตรีที่ถูกส่ังพักกลับเขาปฏิบัติหนาที่ตามเดิม 

คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีที่ถูกผูวาราชการจังหวัดสั่งพัก อาจอุทธรณคําส่ังไป
ยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยได โดยยื่นอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดภายในกําหนดสิบ
หาวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ัง และใหผูวาราชการจังหวัดสงเร่ืองอุทธรณไปยังรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณนั้น 

ในกรณีที่คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีถูกส่ังพักตามวรรคหนึ่ง ใหสภาเทศบาล
เลือกสมาชิกสภาเทศบาลมีจํานวนเทากับผูที่ถูกส่ังพัก แลวเสนอผูวาราชการจังหวัดเพื่อแตงตั้ง
เปนคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการสั่งพักเพ่ือดําเนินกิจการใน
หนาที่แทนช่ัวคราว ถาพนกําหนดสิบหาวันแลวไมอาจแตงตั้งคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีได 
โดยมีสาเหตุสําคัญจากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวัดเห็นวาคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีที่
เหลืออยูไมอาจบริหารกิจการของเทศบาลตอไปได ใหเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยยุบ
สภาเทศบาล” 

 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐  ใหยกเลิกความใน (๗) ของมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๗) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ” 
 
มาตรา ๑๑  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปน (๘) และ (๙) ของมาตรา ๕๐ แหง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ 
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

“(๘) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถ่ิน 

(๙) หนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล” 
 
มาตรา ๑๒  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปน (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ของมาตรา 

๕๖ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
“(๔) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในรานจําหนายอาหาร โรงมหรสพ และ

สถานบริการอื่น 
(๕) จัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเส่ือมโทรม 
(๖) จัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ 
(๗) การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง 
(๘) การสงเสริมกิจการการทองเที่ยว” 
 
มาตรา ๑๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.

๒๔๙๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๗๔  เพ่ือคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชน

ของประเทศเปนสวนรวม ผูวาราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อยุบสภาเทศบาลก็ได 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอ่ืนตามที่ กําหนดไวในพระราชบัญญัติ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจยุบสภาเทศบาลและใหแสดงเหตุผลไวในคําส่ังดวย 

เมื่อมีการยุบสภาเทศบาลหรือถือวามีการยุบสภาเทศบาลตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นใหมตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ภายในสี่สิบหาวัน” 

 
มาตรา ๑๔  บรรดากิจการทั้งหลายที่สมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี ซึ่ง

พนจากตําแหนงตามผลของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดกระทําไปกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หรือจนถึงวันที่มีการยุบสภาเทศบาลใหเปนอันใชบังคับไดและมีผล
ผูกพันเทศบาล 

 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๕  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลที่ไดกําหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง 
และวันเลือกตั้งไวแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีผลใชบังคับตอไปตามระยะเวลาที่
ผูวาราชการจังหวัดประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยไดกําหนดหลักการในการจัดระเบียบการปกครองสวนทองถ่ินขึ้นใหมเพ่ือให
เปนไปตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน จึงสมควร
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยเทศบาลในสวนของวาระการดํารงตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาล ขอหาม
และการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล การพนจากตําแหนงเทศมนตรีและคณะ
เทศมนตรี การยุบสภาเทศบาล รวมทั้งอํานาจหนาที่ของเทศบาลใหสอดคลองกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/ผูจดัทํา 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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