
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๑๑) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เปนปที่ ๕๕ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยเทศบาล 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) 

พ.ศ. ๒๕๔๓” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๐  เทศบาลเมือง ไดแก ทองถ่ินอันเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัดหรือ

ทองถ่ินชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแตหนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาที่
อันตองทําตามพระราชบัญญัตินี้ และซ่ึงมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเปนเทศบาลเมือง พระราช
กฤษฎีกานั้นใหระบุช่ือและเขตของเทศบาลไวดวย 

มาตรา ๑๑  เทศบาลนคร ไดแก ทองถ่ินชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแตหาหมื่นคนขึ้น
ไป ทั้งมีรายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาที่อันตองทําตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีพระราช
กฤษฎีกายกฐานะเปนเทศบาลนคร พระราชกฤษฎีกานั้นใหระบุช่ือและเขตของเทศบาลไวดวย” 

 
มาตรา ๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๔๑ ก/หนา ๑๒/๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓ 



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 ๑๔  องคการเทศบาลประกอบดวยสภาเทศบาล และคณะเทศมนตรี
หรือนายกเทศมนตรีแลวแตกรณี 

เทศบาลแหงใดจะมีการบริหารในรูปแบบคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรี ให
เปนไปตามเจตนารมณของประชาชนในเขตเทศบาลแตละแหงตามวิธีการที่ กําหนดไวใน
บทบัญญัติมาตรานี้ 

ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลใดจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในส่ี
ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลนั้นมีสิทธิเขาช่ือรองขอตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือใหจัดทําประชามติในเขตเทศบาลนั้นวาจะกําหนดใหการบริหาร
เทศบาลใชรูปแบบคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรี ผลของประชามติใหนํามาใชเมื่อมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเปนการทั่วไปในคราวถัดไปจากวันที่มีการออกเสียงประชามติ และให
ใชรูปแบบการบริหารตามผลประชามตินั้นตลอดไปจนกวาจะมีการออกเสียงประชามติของผูมีสิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลนั้นใหเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารเทศบาลเปน
อยางอ่ืน 

การรองขอใหทําประชามติตามวรรคสามตองเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กอนครบวาระของสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงอยูในขณะนั้นไมนอยกวาสามรอยหกสิบวัน และจะ
กระทําในวาระของสภาเทศบาลหนึ่งไดเพียงครั้งเดียว 

ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลนั้นเปนผูมีสิทธิออกเสียง
ประชามติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการจัดทําประชามติที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

ในกรณีที่ผลประชามติในเขตเทศบาลใดแสดงความเห็นใหมีการบริหารใน
รูปแบบคณะเทศมนตรี ใหบั งคับตามบทที่  ๒  คณะเทศมนตรี  และไมนํ าบทที่  ๒  ทวิ 
นายกเทศมนตรีมาใชบังคับ 

ในกรณีที่ผลประชามติในเขตเทศบาลใดแสดงความเห็นใหมีการบริหารใน
รูปแบบนายกเทศมนตรี ใหบังคับตามบทที่ ๒ ทวิ นายกเทศมนตรี และไมนําบทที่ ๒ คณะ
เทศมนตรี มาใชบังคับ” 

 
มาตรา ๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

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

“มาตรา ๑๕  สภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งเลือกตั้งโดย
ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตามจํานวนดังตอไปนี ้

(๑) สภาเทศบาลตําบล ประกอบดวยสมาชิกจํานวนสิบสองคน 
(๒) สภาเทศบาลเมือง ประกอบดวยสมาชิกจํานวนสิบแปดคน 
(๓) สภาเทศบาลนคร ประกอบดวยสมาชิกจํานวนยี่สิบสี่คน 
ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกวางลงไมวาดวยเหตุใดและยังมิไดมีการเลือกตั้งสมาชิก

ข้ึนแทนตําแหนงที่วาง ใหสภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู” 
 



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 
 

มาตรา  ๖   ให เ พ่ิมความตอไปนี้ เปนวรรคสองของมาตรา  ๒๐  แห ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

“ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลอยูในตําแหนงจนครบอายุ
ของสภาเทศบาลหรือมีการยุบสภาเทศบาล หรือถือวามีการยุบสภาเทศบาลตามมาตรา ๑๙ วรรค
สาม” 

 
มาตรา ๗  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๐ ทวิ และมาตรา ๒๐ ตรี แหง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
“มาตรา ๒๐ ทวิ  นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง 

ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) พนจากสมาชิกภาพแหงสภาเทศบาล 
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
มาตรา ๒๐ ตรี  ในกรณีที่ตําแหนงประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภา

เทศบาลวางลงเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา ๒๐ ทวิ ใหสภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
ข้ึนแทนตําแหนงที่วางภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง” 

 
มาตรา ๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๒๗  การประชุมสภาเทศบาล ตองมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไม

นอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม” 
 
มาตรา ๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา  ๓๒   สภาเทศบาลมี อํานาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้ ง เปน

คณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนหรือมิไดเปนสมาชิกตั้งเปน
คณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล เพ่ือกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่อง
ใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภาเทศบาล แลวรายงานตอสภาเทศบาล 

ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหนึ่ง นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อ
บุคคลผูเปนหรือมิไดเปนสมาชิก เพ่ือใหสภาเทศบาลแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการ
วิสามัญไดไมเกินหนึ่งในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งข้ึนตามวรรคหนึ่ง จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได” 

 
มาตรา ๑๐  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๒ ทวิ แหงพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 



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 ๓๒ ทวิ  ในกรณีกิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของ
เทศบาลหรือประชาชนในทองถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชกิ
เทาที่มีอยูหรือคณะเทศมนตรีอาจเสนอตอประธานสภาเทศบาลเพื่อใหมีการออกเสียงประชามติ
ในทองถ่ินได และประกาศใหประชาชนทราบ 

การออกเสียงประชามติตองเปนไปเพื่อประโยชนในการขอปรึกษาความเห็นของ
ประชาชนวาจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกิจการสําคัญในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งตามวรรคหนึ่ง ซึ่งมิใช
เร่ืองที่ขัดหรือแยงตอกฎหมาย การออกเสียงประชามติที่เก่ียวกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะ
บุคคลใดคณะบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะจะกระทํามิได 

บุคคลผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลยอมมีสิทธิออกเสียงประชามต ิ
การออกเสียงประชามติตามมาตรานี้ใหมีผลเปนเพียงการใหคําปรึกษาแกสภา

เทศบาลหรือคณะเทศมนตรีในเรื่องนั้น 
หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการ

เลือกตั้งกําหนด” 
 
มาตรา ๑๑  ใหยกเลิกช่ือสวนที่ ๒ คณะเทศมนตรี และมาตรา ๓๖ แหง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 
 

“บทที่ ๒ 
คณะเทศมนตรี 

   
 

มาตรา ๓๖  ในกรณีที่ประชาชนในเขตเทศบาลใดออกเสียงแสดงประชามติให
การบริหารเทศบาลในรูปแบบคณะเทศมนตรี ใหเทศบาลนั้นมีคณะเทศมนตรี ประกอบดวย
นายกเทศมนตรีคนหนึ่งและเทศมนตรีตามจํานวนดังนี ้

(๑) เทศบาลตําบล ใหมีเทศมนตรีไมเกินสองคน 
(๒) เทศบาลเมือง ใหมีเทศมนตรีไมเกินสามคน 
(๓) เทศบาลนคร ใหมีเทศมนตรีไมเกินสี่คน” 
 
มาตรา ๑๒  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนบทที่ ๒ ทวิ นายกเทศมนตรี และมาตรา 

๔๘ ทวิ มาตรา ๔๘ ตรี 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 เตวีสติ มาตรา ๔๘ จตุวีสติ และมาตรา ๔๘ ปญจวีสต ิ

 
“บทที่ ๒ ทว ิ

นายกเทศมนตร ี



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 ๔๘ ทวิ  ในกรณีที่ประชาชนในเขตเทศบาลใดออกเสียงแสดงประชามติ
ใหการบริหารในเขตเทศบาลใชรูปแบบนายกเทศมนตรี ใหเทศบาลนั้นมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่ง
ซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล 

การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีใหกระทําโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
หลักเกณฑและวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีให

เปนไปตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
มาตรา  ๔๘  ตรี   บุคคลผูมีคุณสมบัติดั งตอไปนี้  เปนผูมี สิทธิ เ ลือกตั้ ง

นายกเทศมนตร ี
(๑) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติ

ไทยมาแลวไมนอยกวาหาป 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ ๑ มกราคมของปที่มีการเลือกตั้ง 

และ 
(๓) มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตเทศบาลเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบ

วันนับถึงวันเลือกตั้ง 
มาตรา ๔๘ จัตวา  บุคคลผูมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ในวันเลือกตั้ง

เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
(๑) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๒) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๓) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย 
(๔) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
มาตรา ๔๘ เบญจ  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

เปนนายกเทศมนตรี 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง และ 
(๓) มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตเทศบาลเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งป

นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือเปนผูมีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตเทศบาลในวันสมัครรับ
เลือกตั้งและไดเสียภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือกฎหมายวาดวยภาษีบํารุง
ทองที่ใหเทศบาล ในปที่สมัครหรือในปกอนปที่สมัครหนึ่งป 

มาตรา ๔๘ ฉ  บุคคลผูมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ เปนบุคคล
ตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรี 

(๑) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๔๘ จัตวา 
(๑) (๒) หรือ (๔) 

(๒) ติดยาเสพยติดใหโทษ 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 



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 
 

(๔) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๕) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกตั้งแตสองปข้ึนไปโดยไดพนโทษมายัง

ไมถึงหาปในวันเลือกตั้ง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
(๖) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๗) เคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

เพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกต ิ
(๘) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
(๙) เปนสมาชิกสภาทองถ่ิน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา 
(๑๐) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือของรัฐวิสาหกิจ หรือ

ของราชการสวนทองถ่ิน หรือเปนเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ 
(๑๑) อยูในระหวางตองหามหรือตัดสิทธิมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(๑๒) เคยเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ซึ่งถูกใหพนจากตําแหนง

เนื่องจากกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
(๑๓) เคยเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ซึ่งราษฎรลงคะแนนเสียง

ใหพนจากตําแหนงตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือ
ผูบริหารทองถ่ินและยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันที่พนจากตําแหนงครั้งหลังสุดจนถึงวันเลือกตั้ง 

มาตรา ๔๘ สัตต  ใหนายกเทศมนตรีดํารงตําแหนงนับแตวันเลือกตั้งและมีวาระ
อยูในตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 

เมื่อนายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง ใหจัดใหมีการเลือกตั้งข้ึนใหมภายในสี่สิบ
หาวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง 

มาตรา ๔๘ อัฏฐ  นายกเทศมนตรีอาจแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใชสมาชิก
สภาเทศบาลเปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได
ตามจํานวนดังตอไปนี ้

(๑) เทศบาลตําบล ใหมีรองนายกเทศมนตรีไมเกินสองคน 
(๒) เทศบาลเมือง ใหมีรองนายกเทศมนตรีไมเกินสามคน 
(๓) เทศบาลนคร ใหมีรองนายกเทศมนตรีไมเกินสี่คน 
มาตรา ๔๘ นว  รองนายกเทศมนตรีตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๘ เบญจ (๑) 

และ (๒) และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๘ ฉ 
มาตรา ๔๘ ทศ  นายกเทศมนตรีที่จะเขาบริหารราชการตองแถลงนโยบายตอ

สภาเทศบาลโดยไมมีการลงมติความไววางใจ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่เขาดํารงตําแหนง 
กอนแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีตองปฏิญาณตนในที่ประชุม

สภาเทศบาลวาจะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพ่ือ
ประโยชนของประเทศและประชาชน  ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่ง รัฐธรรมนูญแหง



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 
 

ราชอาณาจักรไทยทุกประการ หากมีกรณีที่สําคัญและจําเปนเรงดวน ซึ่งหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะ
กระทบตอประโยชนสําคัญของราษฎรหรือราชการ นายกเทศมนตรีที่เขารับหนาที่จะดําเนินการไป
พลางกอนเพียงเทาที่จําเปนก็ได 

ใหนายกเทศมนตรีรายงานและแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไว
ตามวรรคหนึ่งตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป 

ในกรณีที่ประธานสภาเทศบาลไมเรียกประชุมสภาเทศบาลภายในกําหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูเรียกประชุมและเปนผูเปดหรือปดประชุม 

มาตรา  ๔๘  เอกาทศ   นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  หรือผูซึ่ ง
นายกเทศมนตรีมอบหมายมีสิทธิเขาประชุมสภาเทศบาลและมีสิทธิแถลงขอเท็จจริงตลอดจน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาที่ของตนตอที่ประชุม แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มาตรา ๔๘ ทวาทศ  สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิก
เทาที่มีอยูมี สิทธิเขา ช่ือเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อให
นายกเทศมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในปญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการ
เทศบาลโดยไมมีการลงมต ิ

ญัตติตามวรรคหนึ่งใหย่ืนตอประธานสภาเทศบาล และใหประธานสภาเทศบาล
กําหนดวันสําหรับการอภิปรายทั่วไป ซึ่งตองไมเร็วกวาหาวันและไมชากวาสิบหาวันนับแตวันที่
ไดรับญัตติ แลวแจงใหนายกเทศมนตรีทราบ 

มาตรา ๔๘ เตรส  นายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการ

ของเทศบาลใหเปนไปตามกฎหมาย เทศบัญญัติ และนโยบาย 
(๒) ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของเทศบาล 
(๓) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ

เลขานุการนายกเทศมนตรี 
(๔) วางระเบียบเพื่อใหงานของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย 
(๕) รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ 
(๖) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมาย

อ่ืน 
มาตรา  ๔๘  จตุทศ   นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีตองไมกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้
(๑) ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดในสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ การพาณิชยของเทศบาล บริษัทที่เทศบาลถือหุน หรือตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน หรือ
พนักงานสวนทองถ่ิน เวนแตตําแหนงที่ตองดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

(๒) รับเงินหรือประโยชนใด ๆ เปนพิเศษจากสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ การพาณิชยของเทศบาลหรือบริษัทที่เทศบาลถือหุน นอกเหนือไปจากที่สวนราชการ



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ การพาณิชยของเทศบาลหรือบริษัทที่เทศบาลถือหุนปฏิบัติกับ
บุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ 

(๓) เปนคูสัญญาหรือเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่ทํา
กับเทศบาลหรือการพาณิชยของเทศบาล หรือบริษัทที่เทศบาลถือหุน 

บทบัญญัติตามมาตรานี้มิใหใชบังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่ง
ไดรับเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญหรือเงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
และมิใหใชบังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนคาเบี้ยประชุมหรือเงินอื่น
ใดเนื่องจากการดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภาหรือวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรหรือสภา
เทศบาลหรือสภาทองถ่ินอื่น หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนโดยตําแหนง 

มาตรา ๔๘ ปญจทศ  นายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) เมื่อมีการยุบสภาเทศบาล 
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
(๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๔๘ เบญจ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๘ 

ฉ 
(๖) กระทําการฝาฝนตามมาตรา ๔๘ จตุทศ 
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๘) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสอบสวนและสั่งใหออกจาก

ตําแหนงตามมาตรา ๗๓ 
(๙) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลไดลงคะแนนเสียงใหพนจากตําแหนง

ตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
ในระหว า งที่ ไมมีนายกเทศมนตรี  ใหปลัด เทศบาลปฏิบัติหน าที่ ของ

นายกเทศมนตรีเทาที่จําเปนไดเปนการชั่วคราวจนกวานายกเทศมนตรีซึ่งไดรับเลือกตั้งข้ึนใหมจะ
เขารับหนาที่ 

เมื่อมีกรณีสงสัยวาความเปนนายกเทศมนตรีส้ินสุดลงตาม (๕) หรือ (๖) ใหผูวา
ราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดใหเปนที่สุด 

มาตรา ๔๘ โสฬส  รองนายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) นายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง 
(๒) นายกเทศมนตรีมีคําส่ังใหพนจากตําแหนง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายกเทศมนตร ี
(๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๔๘ เบญจ (๑) และ (๒) หรือมีลักษณะตองหาม

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๘) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสอบสวนและสั่งใหออกจาก

ตําแหนงตามมาตรา ๗๓ 
ใหนําความในวรรคสามของมาตรา ๔๘ ปญจทศ มาใชบังคับกับกรณีรอง

นายกเทศมนตรีดวยโดยอนุโลม 
มาตรา ๔๘ สัตตรส  ใหนายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร

กิจการของเทศบาลและเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาล 
มาตรา ๔๘ อัฏฐารส  เทศบาลแบงสวนราชการ ดังตอไปนี ้
(๑) สํานักปลัดเทศบาล 
(๒) สวนราชการอื่นตามที่นายกเทศมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบ

ของกระทรวงมหาดไทย 
การกําหนดอํานาจหนาที่ของสํานักปลัดเทศบาลและสวนราชการอื่นตามวรรค

หนึ่ง ใหเปนไปตามที่นายกเทศมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 
มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ  ใหมีปลัดเทศบาลคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาพนักงาน

เทศบาลและลูกจางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจํา
ของเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่
นายกเทศมนตรีมอบหมาย 

การบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
มาตรา ๔๘ วีสติ  อํานาจหนาที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรอง

นายกเทศมนตรี ใหเปนไปตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย 
ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองนายกเทศมนตรี 

ตามลําดับที่นายกเทศมนตรีจัดไวเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีรองนายกเทศมนตรีหรือมีแตไม
อาจปฏิบัติราชการได ใหปลัดเทศบาลเปนผูรักษาราชการแทน 

อํ านาจในการสั่ ง  การอนุญาต  การอนุมั ติ  หรือการปฏิบั ติ ร าชการที่
นายกเทศมนตรีจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ เทศ
บัญญัติ หรือคําส่ังใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือคําส่ังนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไมไดกําหนดในเรื่อง
การมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืนนายกเทศมนตรีอาจมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรอง
นายกเทศมนตรีเปนผูปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีก็ได แตถามอบใหปลัดเทศบาลหรือรอง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ใหทําเปนคําส่ังและประกาศใหประชาชนทราบ 

การปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตามวรรคสาม ตองกระทําภายใตการ
กํากับดูแลและกรอบนโยบายที่นายกเทศมนตรีกําหนดไว 

มาตรา  ๔๘  เอก วีสติ   ในการปฏิบัติหน าที่  ใหนายกเทศมนตรี  รอง
นายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาลเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๘ ทวาวีสติ  ถาในเขตเทศบาลใด รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
เห็น 

เปนการสมควรใหนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการในเขตเทศบาลนั้นมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศ
บัญญัติได ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม เมื่อไดเปรียบเทียบคดีใดแลว ใหรีบสงบันทึกการ
เปรียบเทียบพรอมดวยสํานวนไปยังพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบแหงเขตทองที่ซึ่งเทศบาลนั้น
ตั้งอยูเพ่ือดําเนินการตอไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยไมชักชา 

มาตรา ๔๘ เตวีสติ  เมื่อพนกําหนดเวลาหนึ่งปนับแตวันที่ไดมีพระราชกฤษฎีกา
ยกฐานะทองถ่ินใดเปนเทศบาลแลว ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาที่อยางเดียวกับอํานาจหนาที่
ของกํานันและผูใหญบานบรรดาที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่หรือ
กฎหมายอื่น ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๘ จตุวีสติ  เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอยาง
อ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ
นายกเทศมนตรีใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๔๘ ปญจวีสติ  ในกรณีที่บทบัญญัติมาตราใดในพระราชบัญญัตินี้กลาวถึง
คณะเทศมนตรีใหหมายถึงนายกเทศมนตรี บทบัญญัติมาตราใดกลาวถึงเทศมนตรี ใหหมายถึง
รองนายกเทศมนตรี เวนแตบทบัญญัติมาตราใดมีขอความเปนอยางเดียวกันหรือขัดแยงกันกับ
บทบัญญัติในบทนี้ ใหใชบทบัญญัติในบทนี้แทน 

บรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ 
ประกาศ หรือคําส่ังใดที่อางถึงคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ ประกาศ หรือคําส่ังนั้น อางถึงนายกเทศมนตรตีามบทนี ้
ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงบทนี้” 

 
มาตรา ๑๓  ใหยกเลิกมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 
มาตรา ๑๔  ใหยกเลิกมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่ง

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 
มาตรา ๑๕  ใหยกเลิกมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 
มาตรา ๑๖  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๖๑ ทวิ และมาตรา ๖๑ ตรี แหง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
“มาตรา ๖๑ ทวิ  รางเทศบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดย 
(๑) นายกเทศมนตร ี



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) สมาชิกสภาเทศบาล หรือ 
(๓) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมายวาดวยการเขาช่ือเสนอ

ขอบัญญัติทองถ่ิน 
ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเปนผูเสนอรางเทศบัญญัติตองมีสมาชิกสภา

เทศบาลลงนามรับรองไมนอยกวาสองคน 
รางเทศบัญญัติเก่ียวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอไดตอเมื่อมีคํา

รับรองของนายกเทศมนตรี 
มาตรา ๖๑ ตรี  รางเทศบัญญัติเก่ียวกับการเงิน หมายความถึงรางเทศพาณิชย 

หรือรางเทศบัญญัติวาดวยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังตอไปนี ้
(๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบ การ

บังคับอันเกี่ยวกับภาษีอากร 
(๒) การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน หรือการโอนงบประมาณของเทศบาล 
(๓) การกูเงิน การค้ําประกัน หรือการใชเงินกู 
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจาก

ทรัพยสิน การจาง และการพัสด ุ
ในกรณีเปนที่สงสัยวารางเทศบัญญัติใดเปนรางเทศบัญญัติเก่ียวกับการเงินที่

จะตองมีคํารับรองของนายกเทศมนตรี ใหประธานสภาเทศบาลเปนผูวินิจฉัย” 
 
มาตรา ๑๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๖๒  ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สภาเทศบาลไดมีมติเห็นชอบดวยกับราง

เทศบัญญัติใดในกรณีเทศบาลตําบล ใหประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัติไปยังนายอําเภอ
เพ่ือสงไปยังผูวาราชการจังหวัดพิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ใหประธานสภา
เทศบาลสงไปยังผูวาราชการจังหวัดพิจารณา 

ผูวาราชการจังหวัดตองพิจารณารางเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งใหเสร็จและสงคืน
ประธานสภาเทศบาลภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรางเทศบัญญัตินั้น ถาผูวาราชการจังหวัดไม
พิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหถือวาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับราง
เทศบัญญัติดังกลาว 

ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหสง
นายกเทศมนตรีลงนามใชบังคับเปนเทศบัญญัติตอไป แตถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นชอบดวยให
สงรางเทศบัญญัตินั้นพรอมดวยเหตุผลไปยังสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาใหม ถาสภาเทศบาลมีมติ
ยืนยันตามรางเทศบัญญัติเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกเทาที่มีอยู ให
ประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัตินั้นใหนายกเทศมนตรีลงนามใชบังคับเปนเทศบัญญัติ และ
แจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบตอไป” 

 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา  ๑๘   ให เ พ่ิมความตอไปนี้ เปนวรรคสี่ของมาตรา  ๖๒  ทวิ  แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ. ๒๕๑๙ 

“บทบัญญัติมาตรานี้ มิ ให ใชบั งคับกับการบริหาร เทศบาลในรูปแบบ
นายกเทศมนตรี” 

 
มาตรา ๑๙  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๖๒ ตรี แหงพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
“มาตรา ๖๒ ตรี  ในกรณีที่สภาเทศบาลไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปหรือรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ใหสภาเทศบาลตั้ง
คณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวยกรรมการจํานวนสิบหาคน เพ่ือพิจารณาหาขอยุติความ
ขัดแยงในสาระสําคัญที่บัญญัติไวในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายนั้น 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหประกอบดวยสมาชิกซึ่งสภาเทศบาลแตงตั้ง
จํานวนเจ็ดคนและบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกซึ่งนายกเทศมนตรีเสนอจํานวนเจ็ดคน และ
ใหกรรมการทั้งสิบสี่คนรวมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิไดเปนกรรมการและมิไดเปนสมาชิก
คนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานคณะกรรมการดังกลาวภายในเจ็ดวันนับแตวันที่กรรมการครบ
จํานวนสิบสี่คน 

ในกรณีที่ไมสามารถเสนอบุคคลที่จะทําหนาที่เปนประธานไดภายในกําหนดเวลา
ตามวรรคสอง ใหผูวาราชการจังหวัดตั้งบุคคลซึ่งมิไดเปนกรรมการและมิไดเปนสมาชิกข้ึนทํา
หนาที่ประธานคณะกรรมการดังกลาว 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาและรายงานผลการพิจารณาตอสภา
เทศบาลใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่แตงตั้งประธานคณะกรรมการ ในกรณีที่
คณะกรรมการไมสามารถพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่ กําหนด ใหประธาน
คณะกรรมการรวบรวมผลการพิจารณา แลววินิจฉัยชี้ขาดและรายงานตอสภาเทศบาลโดยเร็ว 

ถาสภาเทศบาลยังไมเห็นชอบดวยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ หรือผล
การวินิจฉัยของประธานคณะกรรมการ แลวแตกรณี ดวยคะแนนเสียงไมต่ํากวาสามในสี่ของ
จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด ใหรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายนั้นเปนอันตกไปและให
ใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายในปงบประมาณที่แลวไปพลางกอน ในกรณีเชนวานี้ให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งยุบสภาเทศบาลถามีขอเสนอของนายกเทศมนตรี 

บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับกับการบริหารเทศบาลในรูปแบบคณะ
เทศมนตรี” 

 
มาตรา ๒๐  บรรดาสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีซึ่งดํารงตําแหนงอยู

ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๑  ใหนํามาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับกับเทศบาลทุกแหงนับแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ 
เปนตนไปเวนแตกรณีที่บัญญัติไวโดยเฉพาะดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ตองมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหรือสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองแหงใดโดยเปนการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุมีการยุบสภาหรือถึงคราวออกตามวาระ 
และเปนการเลือกตั้งของเทศบาลแหงนั้นในครั้งแรกนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับให
ดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามบทที่ ๒ ทวิ นายกเทศมนตรีใน
คราวเดียวกัน โดยมิใหนํามาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับ แตเมื่อสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่มาจากการ
เลือกตั้งในครั้งดังกลาวเขารับตําแหนงแลว ใหนํามาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับกับเทศบาลแหงนั้น 

(๒) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลแหงใดเปนเทศบาลเมือง
กอนถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ ใหนําความใน (๑) มาใชบังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรีของเทศบาลเมืองนั้นดวยโดยอนุโลม 

การบริหารเทศบาลตําบลใหดําเนินการบริหารในรูปแบบคณะเทศมนตรี ตามบท
ที่ ๒ คณะเทศมนตรี ตอไป ทั้งนี้ จนกวาจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลขึ้นใหมเปน
การเลือกตั้งทั่วไปหลังจากวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ ในกรณีเชนวานี้ใหนํามาตรา ๑๔ แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับสําหรับ
การเลือกตั้งครั้งที่จะจัดใหมีข้ึนนั้น 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีที่เทศบาลใดไดกําหนดวันเลือกตั้งไวแลวกอนวันจัดทํา

ประชามติตามมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหดําเนินการเลือกตั้งในรูปแบบคณะเทศมนตรี
ตอไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๓  ในระหวางที่ไมมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน

หรือผูบริหารทองถ่ินใหนํากฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมาใชบังคับกับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีเทาที่ไม ขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ 

ในการสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรี ใหเทศบาลเรียกเก็บคาสมัครเปน
เงินจํานวนหาพันบาท 

ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ใหถือเขตเทศบาลเปนเขตเลือกตั้ง 
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในคราวเดียวกัน

ใหใชหนวยเลือกตั้งที่เลือกตั้ง เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจคะแนน 
เจาหนาที่คะแนน และบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งรวมกันก็ได 

ใบสมัครและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี ใหเปนไป
ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เ พ่ื อป ร ะ โ ยชน ใ นก า รดํ า เ นิ น ก า ร เ ลื อกตั้ ง ใ ห เ ป น ไป โดย เ รี ยบ ร อ ย 
กระทรวงมหาดไทยอาจออกระเบียบกําหนดวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือ
นายกเทศมนตรีเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลได 

 
มาตรา ๒๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยกําหนดใหคณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของสภาทองถ่ิน และการเลือกตั้งคณะผูบริหารทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ินที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนน
โดยตรงและลับ สมควรปรับปรุงรูปแบบการบริหารเทศบาลจากที่เปนอยูในปจจุบันที่ให
นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกกันเองของสมาชิกสภาเทศบาล เปนใหนายกเทศมนตรีมาจากการ
เลือกตั้งของราษฎรในเขตเทศบาล เพ่ือใหราษฎรไดมีสวนรวมในการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของราษฎรในทองถ่ินโดยตรง นอกจากนี้ สมควรปรับปรุงการปฏิบัติงานของสภา
เทศบาลใหเหมาะสมและสอดคลองกันดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/ผูจดัทํา 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


