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 เทศบาลต าบลบะหว้า 
                   พฤษภาคม  2564 

                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 เรื่อง          หน้า 

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)                     1-41                  
พ.ศ. 2562 

- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ                            42-62         
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                                                                
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549                

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                  63-95                              
พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554                

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ                                   96-103                      
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563      

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน                       104-107            
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี                           
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล                                
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี                                                          
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2557       

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น                       108-112                    
ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิกสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547     

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0809.7/ว1757                                113-114                                     
ลงวันที่  26 พฤษภาคม 2549 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม                                                 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น                                              
ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.7/ว1157                                115-116                                                             
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2549 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ                                                                        
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น                                        
ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

                                                                     

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

พระรำชบัญญัติ 
เทศบำล 

พ.ศ. ๒๔๙๖ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖ 
เป็นปีที่ ๘ ในรัชกำลปัจจุบัน 

 
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ 

ให้ประกำศว่ำ 
 
โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรเทศบำลให้เหมำะสมยิ่งขึ้น 
 
จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและยินยอม

ของสภำผู้แทนรำษฎร ดังต่อไปนี้ 
 
มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖” 
 
มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำ

นุเบกษำเป็นต้นไป 
 
มำตรำ ๓  ให้ยกเลิกพระรำชบัญญัติเทศบำล พุทธศักรำช ๒๔๘๖ และบรรดำ

กฎหมำย กฎ ข้อบังคับอ่ืน ๆ ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในพระรำชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแย้งกับบทแห่ง
พระรำชบัญญัตินี้ 

 
มำตรำ ๔๒  เมื่อพ้นก ำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้มีประกำศกระทรวงมหำดไทยยก

ฐำนะท้องถิ่นใดเป็นเทศบำลเมืองหรือเทศบำลนครแล้ว ห้ำมมิให้ใช้กฎหมำยว่ำด้วยลักษณะปกครอง
ท้องที่ในส่วนที่บัญญัติถึงกำรแต่งตั้งก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน แพทย์ประจ ำต ำบล และ
สำรวัตรก ำนันในท้องถิ่นนั้น และให้บรรดำบุคคลที่เป็นก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้ำน แพทย์
ประจ ำต ำบล และสำรวัตรก ำนันพ้นจำกต ำแหน่งและหน้ำที่เฉพำะในเขตท้องถิ่นนั้น 

ในเขตเทศบำลต ำบลใด ถ้ำหมดควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีต ำแหน่งก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน แพทย์ประจ ำต ำบล หรือสำรวัตรก ำนัน ให้รัฐมนตรีประกำศยกเลิกต ำแหน่งดังกล่ำว
ในรำชกิจจำนุเบกษำ 

 

                                                 
๑ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๗๐/ตอนท่ี ๑๔/หน้ำ ๒๒๒/๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๔๙๖ 
๒ มำตรำ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๕  ให้เทศบำลที่ได้จัดตั้งขึ้นแล้วในวันใช้พระรำชบัญญัตินี้ คงมีฐำนะเป็น
เทศบำลต ำบล เทศบำลเมือง และเทศบำลนคร ตำมที่เป็นอยู่ แล้วแต่กรณี มีอ ำนำจหน้ำที่และอยู่ใน
บังคับแห่งพระรำชบัญญัตินี้ 

 
มำตรำ ๖  บรรดำเทศบัญญัติที่ได้ออกโดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติจัด

ระเบียบเทศบำล พุทธศักรำช ๒๔๗๖ พระรำชบัญญัติ เทศบำล พุทธศักรำช ๒๔๘๑ และ
พระรำชบัญญัติเทศบำล พุทธศักรำช ๒๔๘๖ หรือโดยอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำยอื่น ให้คงใช้บังคับได้ 

ในกรณีที่ผู้กระท ำผิดเทศบัญญัติดังกล่ำวในวรรคก่อนไม่ช ำระค่ำปรับ ให้น ำ
บทบัญญัติมำตรำ ๖๐ วรรคท้ำยแห่งพระรำชบัญญัตินี้มำใช้บังคับ 

 
ส่วนที่ ๑ 

กำรจัดตั้งเทศบำล 
   

 
มำตรำ ๗  เมื่อท้องถิ่นใดมีสภำพอันสมควรยกฐำนะเป็นเทศบำล ให้จัดตั้งท้องถิ่น

นั้น ๆ เป็นเทศบำลต ำบล เทศบำลเมือง หรือเทศบำลนคร ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
ให้เทศบำลเป็นทบวงกำรเมือง มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้และกฎหมำย

อ่ืน 
 
มำตรำ ๘๓  เมื่อมีกำรจัดตั้งเทศบำลตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือกฎหมำยว่ำด้วยสภำ

ต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้เลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรีตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นภำยในสี่สิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้จัดตั้งเป็น
เทศบำล 

ในระหว่ำงที่ไม่มีนำยกเทศมนตรี ให้ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลซึ่งด ำรงต ำแหน่ง
อยู่ก่อนวันที่จัดตั้งเทศบำลปฏิบัติหน้ำที่ปลัดเทศบำล และให้ปฏิบัติหน้ำที่นำยกเทศมนตรีเท่ำที่จ ำ
เป็นได้เป็นกำรชั่วครำว จนถึงวันประกำศผลกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี 

 
มำตรำ ๙๔  เทศบำลต ำบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีประกำศกระทรวงมหำดไทยยกฐำนะ

ขึ้นเป็นเทศบำลต ำบล ประกำศกระทรวงมหำดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตเทศบำลไว้ด้วย 
 
มำตรำ ๑๐๕  เทศบำลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศำลำกลำงจังหวัด หรือ

ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีรำษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรำยได้พอควรแก่กำรที่จะปฏิบัติหน้ำที่อัน
ต้องท ำตำมพระรำชบัญญัตินี้  และซึ่งมีประกำศกระทรวงมหำดไทยยกฐำนะเป็นเทศบำลเมือง 
ประกำศกระทรวงมหำดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบำลไว้ด้วย 

 
                                                 

๓ มำตรำ ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔ มำตรำ ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕ มำตรำ ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๑๑๖  เทศบำลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีรำษฎรตั้งแต่ห้ำหมื่นคนขึ้นไป 
ทั้งมีรำยได้พอควรแก่กำรที่จะปฏิบัติหน้ำที่ อันต้องท ำตำมพระรำชบัญญัตินี้  และซึ่งมีประกำศ
กระทรวงมหำดไทยยกฐำนะเป็นเทศบำลนคร ประกำศกระทรวงมหำดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของ
เทศบำลไว้ด้วย 

 
มำตรำ ๑๒๗  ภำยใต้บังคับมำตรำ ๙ มำตรำ ๑๐ และมำตรำ ๑๑ กำรเปลี่ยนชื่อ

เทศบำลหรือกำรเปลี่ยนแปลงเขตเทศบำล ให้กระท ำโดยประกำศกระทรวงมหำดไทย 
ในกรณีที่ เป็นกำรเปลี่ยนแปลงเขตเทศบำลเมืองหรือเทศบำลนคร ให้ก ำนัน 

ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน แพทย์ประจ ำต ำบล และสำรวัตรก ำนัน ในท้องถิ่นที่ได้เปลี่ยนแปลงเขต
เป็นเทศบำลตำมควำมในวรรคหนึ่งสิ้นสุดอ ำนำจหน้ำที่เฉพำะในเขตที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นเมื่อพ้น
ก ำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกำศกระทรวงมหำดไทยเปลี่ยนแปลงเขตเทศบำลใช้บังคับเป็นต้นไป 

 
มำตรำ ๑๓๘  ภำยใต้บังคับมำตรำ ๙ มำตรำ ๑๐ มำตรำ ๑๑ และมำตรำ ๑๒ 

ท้องถิ่นซึ่งได้ยกฐำนะเป็นเทศบำลแล้วอำจถูกเปลี่ยนแปลงฐำนะหรือยุบเลิกได้โดยท ำเป็นประกำศ
กระทรวงมหำดไทย 

ท้องถิ่นที่ได้เปลี่ยนแปลงฐำนะตำมควำมในวรรคหนึ่ง ให้พ้นจำกสภำพแห่งเทศบำล
เดิมนับแต่วันที่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงฐำนะเป็นต้นไป บรรดำทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และสิทธิเรียกร้องของ
เทศบำลเดิมให้โอนไปเป็นของเทศบำลใหม่ในขณะเดียวกันนั้น และบรรดำเทศบัญญัติที่ได้ใช้บังคับอยู่
ก่อนแล้วคงให้ใช้บังคับต่อไป 

ใน ก ำรยุ บ เลิ ก เท ศ บ ำล  ให้ ร ะบุ ถึ ง วิ ธี ก ำ ร จั ด ท รั พ ย์ สิ น ไว้ ใน ป ระก ำศ
กระทรวงมหำดไทยนั้นด้วย 

 
ส่วนที่ ๒ 

องค์กำรเทศบำล 
   

 
มำตรำ ๑๔๙  องค์กำรเทศบำลประกอบด้วยสภำเทศบำล และนำยกเทศมนตรี 
 

บทที่ ๑ 
สภำเทศบำล 

   
 

                                                 
๖ มำตรำ ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๗ มำตรำ ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๘ มำตรำ ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๙ มำตรำ ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๑๕๑๐  สภำเทศบำลประกอบด้วยสมำชิกสภำเทศบำลซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้ง
โดยตรงของประชำชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นตำม
จ ำนวน ดังต่อไปนี้ 

(๑) สภำเทศบำลต ำบล ประกอบด้วยสมำชิกจ ำนวนสิบสองคน 
(๒) สภำเทศบำลเมือง ประกอบด้วยสมำชิกจ ำนวนสิบแปดคน 
(๓) สภำเทศบำลนคร ประกอบด้วยสมำชิกจ ำนวนยี่สิบสี่คน 
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำเทศบำลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น๑๑ 
ในกรณีที่ต ำแหน่งสมำชิกสภำเทศบำลว่ำงลงไม่ว่ำด้วยเหตุใดและยังมิได้มีกำร

เลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลขึ้นแทนต ำแหน่งที่ว่ำง ให้สภำเทศบำลประกอบด้วยสมำชิกสภำเทศบำล
เท่ำท่ีมีอยู่ 

ควำมในวรรคหนึ่งมิให้น ำมำใช้บังคับแก่กรณีที่ได้จัดให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นเพรำะเหตุที่มีผู้ได้รับเลือกตั้ง
ไม่ครบจ ำนวน ถ้ำในกำรจัดให้มีกำรเลือกตั้งใหม่นั้นยังได้ไม่ครบจ ำนวนอีก ให้ถือว่ำสภำเทศบำลนั้น
ประกอบด้วยจ ำนวนสมำชิกเท่ำที่มีอยู่จนกว่ำจะครบอำยุของสภำเทศบำล เว้นแต่จะมีจ ำนวนสมำชิก
ไม่ถึงสองในสำมของจ ำนวนตำมวรรคหนึ่ง๑๒ 

 
มำตรำ ๑๖๑๓  สมำชิกสภำเทศบำลให้อยู่ในต ำแหน่งได้ครำวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 

ถ้ำต ำแหน่งสมำชิกสภำเทศบำลว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระหรือมีกำรยุบสภำ 
ให้เลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลขึ้นแทนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น 

สมำชิกสภำเทศบำลผู้เข้ำมำแทนให้อยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระของผู้ซึ่งตนแทน 
 
มำตรำ ๑๗  ก่อนเข้ำรับหน้ำที่ สมำชิกสภำเทศบำลต้องปฏิญำณตนในที่ประชุมสภำ

เทศบำลว่ำ จะรักษำไว้และปฏิบัติตำมซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและ
ปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น 

 
มำตรำ ๑๘  สมำชิกสภำเทศบำลย่อมเป็นผู้แทนของปวงชนในเขตเทศบำลนั้น และ

ต้องปฏิบัติหน้ำที่ตำมควำมเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในควำมผูกมัดแห่งอำณัติมอบหมำยใด ๆ 
 
มำตรำ ๑๘ ทวิ๑๔  (ยกเลิก) 
 
มำตรำ ๑๙๑๕  สมำชิกภำพของสมำชิกสภำเทศบำลสิ้นสุดลงเมื่อ 

                                                 
๑๐ มำตรำ ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๑ มำตรำ ๑๕ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๒ มำตรำ ๑๕ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๓ มำตรำ ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๔ มำตรำ ๑๘ ทวิ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๑) ถึงครำวออกตำมวำระ หรือมีกำรยุบสภำเทศบำล 
(๒) ตำย 
(๓) ลำออก โดยยื่นหนังสือลำออกต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
(๔) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๕ วรรคสอง 
(๕) ขำดประชุมสภำเทศบำลสำมครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(๖)๑๖ กระท ำกำรอันต้องห้ำมตำมมำตรำ ๔๘ จตุทศ วรรคสำม 
(๗) สภำเทศบำลมีมติให้พ้นจำกต ำแหน่ง โดยเห็นว่ำมีควำมประพฤติในทำงที่จะ

น ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียหรือก่อควำมไม่สงบเรียบร้อยแก่เทศบำลหรือกระท ำกำรอันเสื่อมเสีย
ประโยชน์ของสภำเทศบำล โดยมีสมำชิกสภำเทศบำลจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวน
สมำชิกสภำเทศบำลทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่เข้ำชื่อเสนอให้สภำเทศบำลพิจำรณำ และมติดังกล่ำวต้องมี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนสมำชิกสภำเทศบำลทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่  ทั้งนี้ ให้สมำชิก
ภำพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่สภำเทศบำลมีมติ 

(๘) รำษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบำลมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มำลงคะแนนเสียง เห็นว่ำสมำชิกสภำเทศบำลผู้ใดไม่สมควรด ำรงต ำแหน่งต่อไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมำชิกภำพของสมำชิกสภำเทศบำลผู้ใดสิ้นสุดลงตำม (๔) (๕) 
หรือ (๖) หรือเมื่อได้รับแจ้งจำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำสมำชิกภำพของสมำชิกสภำเทศบำลผู้ใด
สิ้นสุดลงตำม (๔) ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสอบสวนให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัย
หรือได้รับแจ้งจำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี และด ำเนินกำรวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภำยใน
สำมสิบวันนับแต่วันที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลกำรสอบสวนจำก
คณะกรรมกำรสอบสวน แม้ว่ำสมำชิกสภำเทศบำลผู้นั้นจะได้พ้นจำกต ำแหน่งไปแล้วไม่ว่ำด้วยเหตุใด 
เว้นแต่เพรำะเหตุตำย หรือพ้นจำกต ำแหน่งไปแล้วเกินสองปี ในกรณีที่มีกำรตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนและไม่สำมำรถด ำเนินกำรสอบสวนกรณีตำม (๔) หรือ (๖) ให้แล้วเสร็จได้ภำยในก ำหนดเวลำ
ดังกล่ำว ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอำจขยำยเวลำกำรสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสำมสิบวัน   ทั้งนี้ 
กำรด ำเนินกำรสอบสวนและวินิจฉัยให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในกฎกระทรวง๑๗ 

ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดวินิจฉัยว่ำสมำชิกภำพของสมำชิกสภำเทศบำลผู้นั้น
สิ้นสุดลงตำม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดประกำศค ำวินิจฉัยให้ทรำบทั่วกัน ไม่ว่ำผู้นั้นจะ
ได้พ้นจำกต ำแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตำม โดยในค ำวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ท ำให้พ้นจำกต ำแหน่งไว้ 
และให้สมำชิกภำพของสมำชิกสภำเทศบำลผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่มีเหตุตำม (๔) (๕) หรือ (๖) แต่ไม่
กระทบต่อกำรด ำเนินงำนและกำรรับค่ำตอบแทนที่ได้กระท ำไปก่อนวันที่มีกำรประกำศค ำวินิจฉัย 
ถ้ำในขณะที่ประกำศค ำวินิจฉัยดังกล่ำวผู้นั้นก ำลังด ำรงต ำแหน่งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ท้องถิ่นอันเป็นผลจำกกำรเลือกตั้งต่ำงวำระหรือต่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจำก
ต ำแหน่งที่ก ำลังด ำรงอยู่ด้วยและในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ำมใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิ

                                                                                                                                            
๑๕ มำตรำ ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๖ มำตรำ ๑๙ วรรคหนึ่ง (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๗ มำตรำ ๑๙ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

เลือกตั้ง ให้ถือว่ำวันที่ประกำศค ำวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลำต้องห้ำมดังกล่ำว  ทั้งนี้ ค ำวินิจฉัย
ของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำมมำตรำนี้ให้เป็นที่สุด๑๘ 

ในกรณีที่สมำชิกภำพของสมำชิกสภำเทศบำลสิ้นสุดลงตำม (๘) พร้อมกันทั้งหมดให้
ถือว่ำเป็นกำรยุบสภำเทศบำล๑๙ 

 
มำตรำ ๒๐  สภำเทศบำลมีประธำนสภำคนหนึ่ง และรองประธำนสภำคนหนึ่ง ซึ่ง

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแต่งตั้งจำกสมำชิกสภำเทศบำลตำมมติของสภำเทศบำล 
ประธำนสภำเทศบำลและรองประธำนสภำเทศบำลด ำรงต ำแหน่งจนครบอำยุของ

สภำเทศบำล๒๐ 
 
มำตรำ ๒๐ ทวิ๒๑  นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๒๐ วรรคสอง 

ประธำนสภำเทศบำลและรองประธำนสภำเทศบำลพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 
(๑) ลำออก โดยยื่นหนังสือลำออกต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
(๒) สิ้นสุดสมำชิกภำพของสมำชิกสภำเทศบำล 
(๓) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๗๓ 
(๔) สภำเทศบำลมีมติให้พ้นจำกต ำแหน่ง โดยเห็นว่ำมีควำมประพฤติในทำงที่จะ

น ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต ำแหน่งหรือสภำเทศบำล ปฏิบัติกำรฝ่ำฝืนต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือ
สวัสดิภำพของประชำชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติกำรหรือปฏิบัติกำรไม่ชอบด้วยอ ำนำจหน้ำที่ โดยมี
สมำชิกสภำเทศบำลจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนสมำชิกสภำเทศบำลทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่
เข้ำชื่อเสนอให้สภำเทศบำลพิจำรณำ และมติดังกล่ำวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของ
จ ำนวนสมำชิกสภำเทศบำลทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่  ทั้งนี้ ให้พ้นจำกต ำแหน่งนับแต่วันที่สภำเทศบำลมีมติ 

ผู้ซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งประธำนสภำเทศบำลหรือรองประธำนสภำเทศบำลตำม (๓) 
หรือ (๔) จะด ำรงต ำแหน่งประธำนสภำเทศบำลหรือรองประธำนสภำเทศบำลอีกไม่ได้ตลอดอำยุของ
สภำเทศบำลนั้น 

ให้ประธำนสภำเทศบำล หรือรองประธำนสภำเทศบำลที่ได้รับเลือกใหม่อยู่ใน
ต ำแหน่งตำมวำระของผู้ซึ่งตนแทน 

 
มำตรำ ๒๐ ตรี๒๒  ในกรณีที่ต ำแหน่งประธำนสภำเทศบำลหรือรองประธำนสภำ

เทศบำลว่ำงลงเพรำะเหตุใดเหตุหนึ่งตำมมำตรำ ๒๐ ทวิ ให้สภำเทศบำลเลือกสมำชิกสภำเทศบำลขึ้น
แทนต ำแหน่งที่ว่ำงภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ต ำแหน่งว่ำงลง 

 
มำตรำ ๒๑  ประธำนสภำเทศบำล มีหน้ำที่ด ำเนินกิจกำรของสภำเทศบำลให้เป็นไป

ตำมระเบียบข้อบังคับกำรประชุมสภำเทศบำล 

                                                 
๑๘ มำตรำ ๑๙ วรรคสำม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๙ มำตรำ ๑๙ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๐ มำตรำ ๒๐ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๑ มำตรำ ๒๐ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๒ มำตรำ ๒๐ ตรี เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

รองประธำนสภำเทศบำล มีหน้ำที่กระท ำกิจกำรแทนประธำนสภำเทศบำลในเมื่อ
ประธำนสภำเทศบำลไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 

 
มำตรำ ๒๒  ในเมื่อประธำนและรองประธำนสภำเทศบำลไม่อยู่ในที่ประชุม ให้

สมำชิกสภำเทศบำลเลือกตั้งกันเองเป็นประธำนเฉพำะในครำวประชุมนั้น 
 
มำตรำ ๒๓  ให้กระทรวงมหำดไทยวำงระเบียบข้อบังคับกำรประชุมสภำเทศบำลไว้ 
 
มำตรำ ๒๔๒๓  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสำมัญสี่สมัย สมัยประชุมสำมัญครั้งแรก

และวันเริ่มประชุมสมัยสำมัญประจ ำปีให้สภำเทศบำลก ำหนด 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดต้องก ำหนดให้สมำชิกสภำเทศบำลได้มำประชุมสภำเทศบำลครั้ง

แรกภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล และให้ที่ประชุมเลือก
ประธำนสภำเทศบำลและรองประธำนสภำเทศบำล๒๔ 

กรณีที่สภำเทศบำลไม่อำจจัดให้มีกำรประชุมครั้งแรกได้ตำมก ำหนดเวลำในวรรค
สอง หรือมีกำรประชุมสภำเทศบำลแต่ไม่อำจเลือกประธำนสภำเทศบำลได้ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอำจ
เสนอรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยให้มีค ำสั่งยุบสภำเทศบำล 

สมัยประชุมสำมัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก ำหนดไม่เกินสำมสิบวัน แต่ถ้ำจะขยำยเวลำ
ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญำตจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

 
มำตรำ ๒๕  โดยปกติให้ประธำนสภำเทศบำลเป็นผู้เรียกประชุมสภำเทศบำลตำม

สมัยประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม 
ในกรณีที่ยังไม่มีประธำนสภำเทศบำล หรือประธำนสภำเทศบำลไม่เรียกประชุมตำม

กฎหมำย ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม 
 
มำตรำ ๒๖  นอกจำกสมัยประชุมสำมัญแล้ว เมื่อเห็นว่ำเป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือ

ประโยชน์แห่งเทศบำล ประธำนสภำเทศบำลก็ดี หรือนำยกเทศมนตรีก็ดี หรือสมำชิกสภำเทศบำลมี
จ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกท่ีอยู่ในต ำแหน่งก็ดี อำจท ำค ำร้องยื่นต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ขอให้เปิดประชุมวิสำมัญให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำ ถ้ำเห็นสมควรก็ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเรียก
ประชุมวิสำมัญได ้

สมัยประชุมวิสำมัญให้มีก ำหนดไม่เกินสิบห้ำวัน แต่ถ้ำจะขยำยเวลำออกไปอีก 
จะต้องได้รับอนุญำตจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

 
มำตรำ ๒๗๒๕  กำรประชุมสภำเทศบำล ต้องมีสมำชิกสภำเทศบำลมำประชุมไม่น้อย

กว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกเท่ำท่ีมีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 

                                                 
๒๓ มำตรำ ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๔ มำตรำ ๒๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๕ มำตรำ ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

7



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๘ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๒๘  กำรลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษำนั้น ให้ถือเอำเสียงข้ำงมำกเป็นประมำณ 
เว้นแต่จะมีบัญญัติไว้เป็นอย่ำงอ่ืนในพระรำชบัญญัตินี้ 

สมำชิกสภำเทศบำลคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน ถ้ำมีจ ำนวนลงเสียง
ลงคะแนนเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด 

 
มำตรำ ๒๙  ห้ำมมิให้สภำเทศบำลประชุมปรึกษำหำรือในเรื่องนอกเหนืออ ำนำจ

หน้ำที่ หรือเรื่องที่ฝ่ำฝืนกฎหมำย หรือเรื่องกำรเมืองแห่งรัฐ 
 
มำตรำ ๓๐  กำรประชุมของสภำเทศบำลย่อมเป็นกำรเปิดเผยตำมลักษณะที่จะได้

ก ำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับกำรประชุมสภำเทศบำล 
เมื่อนำยกเทศมนตรี หรือสมำชิกสภำเทศบำลรวมกันไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของ

จ ำนวนสมำชิกที่มำประชุมร้องขอให้ท ำกำรประชุมลับ ก็ให้ประธำนสภำเทศบำลด ำเนินกำรประชุมลับ
ได้ โดยไม่ต้องขอมติที่ประชุม๒๖ 

 
มำตรำ ๓๑๒๗  ในที่ประชุมสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำลมีสิทธิตั้งกระทู้ถำม

นำยกเทศมนตรีหรือรองนำยกเทศมนตรีในข้อควำมใด ๆ อันเกี่ ยวกับกำรงำนในหน้ำที่ได้ แต่
นำยกเทศมนตรีหรือรองนำยกเทศมนตรีมีสิทธิที่จะไม่ตอบ เมื่อเห็นว่ำข้อควำมนั้น ๆ ยังไม่ควรเปิดเผย
เพรำะเก่ียวกับควำมปลอดภัยหรือประโยชน์ส ำคัญของเทศบำล 

 
มำตรำ ๓๒๒๘  สภำเทศบำลมีอ ำนำจเลือกสมำชิกสภำเทศบำลตั้งเป็นคณะกรรมกำร

สำมัญของสภำเทศบำล และมีอ ำนำจเลือกบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมำชิกตั้งเป็นคณะกรรมกำร
วิสำมัญของสภำเทศบำล เพ่ือกระท ำกิจกำรหรือพิจำรณำสอบสวนหรือศึกษำเรื่องใด ๆ อันอยู่ใน
อ ำนำจหน้ำที่ของสภำเทศบำล แล้วรำยงำนต่อสภำเทศบำล 

ในกำรตั้งคณะกรรมกำรวิสำมัญตำมวรรคหนึ่ง นำยกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล
ผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมำชิก เพ่ือให้สภำเทศบำลแต่งตั้งเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรวิสำมัญได้ไม่เกิน
หนึ่งในสี่ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 

คณะกรรมกำรที่สภำเทศบำลตั้งขึ้นตำมวรรคหนึ่ง จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพ่ือ
พิจำรณำหรือปฏิบัติกำรในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำยก็ได้ 

 
มำตรำ ๓๒ ทวิ๒๙  ในกรณีกิจกำรอ่ืนใดอำจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของเทศบำล

หรือประชำชนในท้องถิ่น สมำชิกสภำเทศบำลจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกเท่ำที่มีอยู่
หรือนำยกเทศมนตรีอำจเสนอต่อประธำนสภำเทศบำลเพ่ือให้มีกำรออกเสียงประชำมติในท้องถิ่ นได้ 
และประกำศให้ประชำชนทรำบ 

                                                 
๒๖ มำตรำ ๓๐ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๗ มำตรำ ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๘ มำตรำ ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๙ มำตรำ ๓๒ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๙ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

กำรออกเสียงประชำมติต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในกำรขอปรึกษำควำมเห็นของ
ประชำชนว่ำจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกิจกำรส ำคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตำมวรรคหนึ่ง ซึ่งมิใช่เรื่องที่
ขัดหรือแย้งต่อกฎหมำย กำรออกเสียงประชำมติที่เกี่ยวกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะบุคคลใด
คณะบุคคลหนึ่งโดยเฉพำะจะกระท ำมิได้ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลย่อมมีสิทธิออกเสียงประชำมติ 
กำรออกเสียงประชำมติตำมมำตรำนี้ให้มีผลเป็นเพียงกำรให้ค ำปรึกษำแก่สภำ

เทศบำลหรือนำยกเทศมนตรีในเรื่องนั้น 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรออกเสียงประชำมติให้ เป็นไปตำมกฎหมำยประกอบ

รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรออกเสียงประชำมติ 
 
มำตรำ ๓๓  กำรประชุมคณะกรรมกำรตำมมำตรำ ๓๒ ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่

ต่ ำกว่ำกึ่งจ ำนวนของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ระเบียบกำรประชุมของคณะกรรมกำรให้ใช้ระเบียบข้อบังคับกำรประชุมสภำ

เทศบำลโดยอนุโลม 
 
มำตรำ ๓๔๓๐  (ยกเลิก) 
 
มำตรำ ๓๕๓๑  (ยกเลิก) 
 

บทที่ ๒ 
คณะเทศมนตรี๓๒ 
   

 
มำตรำ ๓๖๓๓  (ยกเลิก) 
 
มำตรำ ๓๗๓๔  (ยกเลิก) 
 
มำตรำ ๓๘๓๕  (ยกเลิก) 
 
มำตรำ ๓๙๓๖  (ยกเลิก) 

                                                 
๓๐ มำตรำ ๓๔ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๑ มำตรำ ๓๕ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๒ บทที่ ๒ คณะเทศมนตรี มำตรำ ๓๖ ถึง มำตรำ ๔๘ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล 

(ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๓ มำตรำ ๓๖ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๔ มำตรำ ๓๗ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๕ มำตรำ ๓๘ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๖ มำตรำ ๓๙ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๐ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
มำตรำ ๔๐๓๗  (ยกเลิก) 
 
มำตรำ ๔๑๓๘  (ยกเลิก) 
 
มำตรำ ๔๒๓๙  (ยกเลิก) 
 
มำตรำ ๔๓๔๐  (ยกเลิก) 
 
มำตรำ ๔๔๔๑  (ยกเลิก) 
 
มำตรำ ๔๕๔๒  (ยกเลิก) 
 
มำตรำ ๔๖๔๓  (ยกเลิก) 
 
มำตรำ ๔๗๔๔  (ยกเลิก) 
 
มำตรำ ๔๘๔๕  (ยกเลิก) 
 

บทที่ ๒ ทวิ 
นำยกเทศมนตรี๔๖ 
   

 
มำตรำ ๔๘ ทวิ๔๗  ให้เทศบำลมีนำยกเทศมนตรีคนหนึ่งซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้ง

โดยตรงของประชำชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
 
มำตรำ ๔๘ ตรี๔๘  (ยกเลิก) 

                                                 
๓๗ มำตรำ ๔๐ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๘ มำตรำ ๔๑ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๙ มำตรำ ๔๒ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๐ มำตรำ ๔๓ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๑ มำตรำ ๔๔ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๒ มำตรำ ๔๕ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๓ มำตรำ ๔๖ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๔ มำตรำ ๔๗ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๕ มำตรำ ๔๘ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๖ บทที่  ๒  ทวิ นำยกเทศมนตรี  มำตรำ ๔๘ ทวิ ถึง มำตรำ ๔๘ ปัญจวีสติ  เพิ่ มโดย

พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๔๗ มำตรำ ๔๘ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๑ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
มำตรำ ๔๘ จัตวำ๔๙  (ยกเลิก) 
 
มำตรำ ๔๘ เบญจ๕๐  บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนำยกเทศมนตรีต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสำมสิบห้ำปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
(๒) ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ หรือเคยเป็นสมำชิกสภำ

ท้องถิ่นผู้บริหำรท้องถิ่น หรือสมำชิกรัฐสภำ 
 
มำตรำ ๔๘ ฉ๕๑  (ยกเลิก) 
 
มำตรำ ๔๘ สัตต๕๒  นำยกเทศมนตรีมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 

แต่จะด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันเกินสองวำระไม่ได ้
ในกรณีที่นำยกเทศมนตรีด ำรงต ำแหน่งไม่ครบระยะเวลำสี่ปีก็ให้ถือว่ำเป็นหนึ่งวำระ 

และเมื่อได้ด ำรงต ำแหน่งสองวำระติดต่อกันแล้วจะด ำรงต ำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลำสี่ปีนับแต่วัน
พ้นจำกต ำแหน่ง 

 
มำตรำ ๔๘ อัฏฐ๕๓  นำยกเทศมนตรีอำจแต่งตั้งรองนำยกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมำชิก

สภำเทศบำลเป็นผู้ช่วยเหลือในกำรบริหำรรำชกำรของเทศบำลตำมที่นำยกเทศมนตรีมอบหมำยได้
ตำมเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เทศบำลต ำบล ให้แต่งตั้งรองนำยกเทศมนตรีได้ไม่เกินสองคน 
(๒) เทศบำลเมือง ให้แต่งตั้งรองนำยกเทศมนตรีได้ไม่เกินสำมคน 
(๓) เทศบำลนคร ให้แต่งตั้งรองนำยกเทศมนตรีได้ไม่เกินสี่คน 
นำยกเทศมนตรีอำจแต่งตั้งที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีและเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี

ซึ่งมิใช่สมำชิกสภำเทศบำลได้ โดยในกรณีเทศบำลต ำบลให้แต่งตั้งได้จ ำนวนรวมกันไม่เกินสองคน ใน
กรณีเทศบำลเมืองให้แต่งตั้งได้จ ำนวนรวมกันไม่เกินสำมคน และในกรณีเทศบำลนครให้แต่งตั้งได้
จ ำนวนรวมกันไม่เกินห้ำคน 

 
มำตรำ ๔๘ นว๕๔  รองนำยกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม

ตำมมำตรำ ๔๘ เบญจ เว้นแต่กำรนับอำยุและกำรนับระยะเวลำของคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ำม
อย่ำงอ่ืนให้นับถึงวันแต่งตั้ง 

                                                                                                                                            
๔๘ มำตรำ ๔๘ ตรี ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๙ มำตรำ ๔๘ จัตวำ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕๐ มำตรำ ๔๘ เบญจ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕๑ มำตรำ ๔๘ ฉ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕๒ มำตรำ ๔๘ สัตต แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕๓ มำตรำ ๔๘ อัฎฐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
มำตรำ ๔๘ ทศ๕๕  ก่อนนำยกเทศมนตรีเข้ำรับหน้ำที่ ให้ประธำนสภำเทศบำลเรียก

ประชุมสภำเทศบำลเพ่ือให้นำยกเทศมนตรีแถลงนโยบำยต่อสภำเทศบำล โดยไม่มีกำรลงมติ  ทั้งนี้ 
ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันประกำศผลกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี 

กรณีที่ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งประธำนสภำเทศบำลและรองประธำนสภำเทศบำลหรือ
สภำเทศบำลถูกยุบตำมมำตรำ ๒๔ หำกมีกรณีที่ส ำคัญและจ ำเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้ำไปจะ
กระทบต่อประโยชน์ส ำคัญของรำชกำรหรือรำษฎร นำยกเทศมนตรีจะด ำเนินกำรไปพลำงก่อนเท่ำที่
จ ำเป็นก็ได้ เมื่อได้มีกำรเลือกประธำนสภำเทศบำลแล้วให้ประธำนสภำเทศบำลเรียกประชุมสภำ
เทศบำลเพื่อให้นำยกเทศมนตรีแถลงนโยบำยโดยไม่มีกำรลงมติภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่มีกำรเลือก
ประธำนสภำเทศบำล 

กำรประชุมเพ่ือแถลงนโยบำยของนำยกเทศมนตรีให้กระท ำโดยเปิดเผย โดย
นำยกเทศมนตรีต้องจัดท ำนโยบำยเป็นลำยลักษณ์อักษรแจกให้สมำชิกสภำเทศบำลทุกคนที่มำประชุมด้วย 

หำกนำยกเทศมนตรีไม่สำมำรถแถลงนโยบำยต่อสภำเทศบำลได้ ให้ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดแจ้งให้นำยกเทศมนตรีจัดท ำนโยบำยแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมำชิกสภำเทศบำลทุกคนภำยใน
เจ็ดวัน โดยให้น ำวิธีกำรแจ้งค ำสั่งทำงปกครองเป็นหนังสือตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำง
ปกครองมำใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่ำนำยกเทศมนตรีได้แถลงนโยบำยต่อสภำเทศบำลแล้ว 

ให้นำยกเทศมนตรีจัดท ำรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภำเทศบำลเป็นประจ ำทุกปี 

ค ำแถลงนโยบำยของนำยกเทศมนตรีและรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนให้ประกำศ
ไว้โดยเปิดเผยที่ส ำนักงำนเทศบำลด้วย 

 
มำตรำ ๔๘ เอกำทศ๕๖  นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี หรือผู้ซึ่งนำยกเทศมนตรี

มอบหมำย มีสิทธิเข้ำประชุมสภำเทศบำลและมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มำตรำ ๔๘ ทวำทศ๕๗  สมำชิกจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนสมำชิก

เท่ำท่ีมีอยู่มีสิทธิเข้ำชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรำยทั่วไปในที่ประชุมสภำเทศบำลเพ่ือให้นำยกเทศมนตรี
แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงควำมเห็นในปัญหำอันเกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรเทศบำลโดยไม่มีกำรลงมติ 

ญัตติตำมวรรคหนึ่งให้ยื่นต่อประธำนสภำเทศบำล และให้ประธำนสภำเทศบำล
ก ำหนดวันส ำหรับกำรอภิปรำยทั่วไป ซึ่งต้องไม่เร็วกว่ำห้ำวันและไม่ช้ำกว่ำสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับ
ญัตติ แล้วแจ้งให้นำยกเทศมนตรีทรำบ 

 
มำตรำ ๔๘ เตรส๕๘  นำยกเทศมนตรีมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

                                                                                                                                            
๕๔ มำตรำ ๔๘ นว แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕๕ มำตรำ ๔๘ ทศ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕๖ มำตรำ ๔๘ เอกำทศ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๕๗ มำตรำ ๔๘ ทวำทศ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๕๘ มำตรำ ๔๘ เตรส เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๑)๕๙ ก ำหนดนโยบำยโดยไม่ขัดต่อกฎหมำย และรับผิดชอบในกำรบริหำรรำชกำร
ของเทศบำลให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบำย 

(๒) สั่ง อนุญำต และอนุมัติเก่ียวกับรำชกำรของเทศบำล 
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และ

เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 
(๔) วำงระเบียบเพื่อให้งำนของเทศบำลเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
(๕) รักษำกำรให้เป็นไปตำมเทศบัญญัติ 
(๖) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้และกฎหมำยอ่ืน 
 
มำตรำ ๔๘  จตุทศ ๖๐  น ำยก เทศมนตรี  รอ งนำยก เทศมนตรี  ที่ ป รึ กษ ำ

นำยกเทศมนตรี และเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ต้องไม่กระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑)๖๑ ด ำรงต ำแหน่งหรือปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนใดในส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐหรือ

รัฐวิสำหกิจเว้นแต่ต ำแหน่งที่ด ำรงตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย หรือเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือ
ประโยชน์ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินหรือตำมนโยบำยของรัฐบำล 

(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจำกส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือ
รัฐวิสำหกิจ นอกเหนือไปจำกที่ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลใน
ธุรกิจกำรงำนตำมปกติ 

(๓)๖๒ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญำหรือกิจกำรที่กระท ำหรือจะกระท ำกับหรือให้แก่
เทศบำลนั้นหรือมีส่วนได้เสียในสัญญำหรือกิจกำรที่กระท ำหรือจะกระท ำกับหรือให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน โดยมีพฤติกำรณ์แสดงให้เห็นว่ำเป็นกำรต่ำงตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตน
ระหว่ำงกัน  ทั้งนี้ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม๖๓ 

บทบัญญัติตำมมำตรำนี้มิให้ใช้บังคับกับกรณีท่ีบุคคลดังกล่ำวตำมวรรคหนึ่งได้รับเบี้ย
หวัดบ ำเหน็จบ ำนำญหรือเงินปีพระบรมวงศำนุวงศ์ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้
บังคับกับกรณีท่ีบุคคลดังกล่ำวตำมวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่ำเบี้ยประชุมหรือเงินอ่ืนใดเนื่องจำกกำร
ด ำรงต ำแหน่งกรรมำธิกำรของรัฐสภำหรือวุฒิสภำหรือสภำผู้แทนรำษฎรหรือสภำเทศบำลหรือสภำ
ท้องถิ่นอ่ืน หรือกรรมกำรที่มีกฎหมำยบัญญัติให้เป็นโดยต ำแหน่ง 

ให้น ำควำมใน (๓) มำใช้บังคับแก่สมำชิกสภำเทศบำลด้วยโดยอนุโลม๖๔ 
 
มำตรำ ๔๘ ปัญจทศ๖๕  นำยกเทศมนตรีพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 

                                                 
๕๙ มำตรำ ๔๘ เตรส (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖๐ มำตรำ ๔๘ จตุทศ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๖๑ มำตรำ ๔๘ จตุทศ วรรคหนึ่ง (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญตัิเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖๒ มำตรำ ๔๘ จตุทศ วรรคหนึ่ง (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖๓ มำตรำ ๔๘ จตุทศ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 
๖๔ มำตรำ ๔๘ จตุทศ วรรคสำม เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖๕ มำตรำ ๔๘ ปัญจทศ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๑) ถึงครำวออกตำมวำระ 
(๒) ตำย 
(๓) ลำออก โดยยื่นหนังสือลำออกต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
(๔) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๔๘ เบญจ 
(๕) กระท ำกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๘ จตุทศ 
(๖) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๖๒ ตรี 

วรรคห้ำ หรือมำตรำ ๗๓ 
(๗) ถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก 
(๘) รำษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบำลมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนผู้

มีสิทธิเลือกตั้งที่มำลงคะแนนเสียง เห็นว่ำนำยกเทศมนตรีไม่สมควรด ำรงต ำแหน่งต่อไปตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับควำมเป็นนำยกเทศมนตรีผู้ใดสิ้นสุดลงตำม (๔) หรือ (๕) หรือ
เมื่อได้รับแจ้งจำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำควำมเป็นนำยกเทศมนตรีผู้ใดสิ้นสุดลงตำม (๔) ให้ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดสอบสวนให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือได้รับแจ้งจำก
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี และด ำเนินกำรวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่
วันที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลกำรสอบสวนจำกคณะกรรมกำรสอบสวน 
แม้ว่ำนำยกเทศมนตรีผู้นั้นจะได้พ้นจำกต ำแหน่งไปแล้วไม่ว่ำด้วยเหตุใด เว้นแต่เพรำะเหตุตำย หรือพ้น
จำกต ำแหน่งไปแล้วเกินสองปี ในกรณีที่มีกำรตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนและไม่สำมำรถด ำเนินกำร
สอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอำจขยำยเวลำกำรสอบสวน
ออกไปได้อีกไม่เกินสำมสิบวัน  ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรสอบสวนและวินิจฉัยให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ก ำหนดในกฎกระทรวง๖๖ 

ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดวินิจฉัยว่ำนำยกเทศมนตรีพ้นจำกต ำแหน่งตำม (๔) 
หรือ (๕) ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดประกำศค ำวินิจฉัยให้ทรำบทั่วกัน ไม่ว่ำผู้นั้นจะได้พ้นจำกต ำแหน่งไป
ก่อนแล้วหรือไม่ก็ตำม โดยในค ำวินิจฉัยนั้น ให้ระบุ เหตุที่ท ำให้ พ้นจำกต ำแหน่ งไว้  และให้
นำยกเทศมนตรีผู้นั้นพ้นจำกต ำแหน่งตั้งแต่วันที่มีเหตุตำม (๔) หรือ (๕) แต่ไม่กระทบต่อกำร
ด ำเนินงำนและกำรรับค่ำตอบแทนที่ได้กระท ำไปก่อนวันที่มีกำรประกำศค ำวินิจฉัย ถ้ำในขณะที่
ประกำศค ำวินิจฉัยดังกล่ำวผู้นั้นก ำลังด ำรงต ำแหน่งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นอันเป็นผล
จำกกำรเลือกตั้งต่ำงวำระหรือต่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจำกต ำแหน่งที่ก ำลังด ำรง
อยู่ด้วย และในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ำมใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ถือว่ำวันที่
ประกำศค ำวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลำต้องห้ำมดังกล่ำว  ทั้งนี้  ค ำวินิจฉัยของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ตำมมำตรำนี้ให้เป็นที่สุด๖๗ 

ในระหว่ำงที่ไม่มีนำยกเทศมนตรี ให้ปลัดเทศบำลปฏิบัติหน้ำที่ของนำยกเทศมนตรี
เท่ำท่ีจ ำเป็นได้เป็นกำรชั่วครำวจนถึงวันประกำศผลกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี๖๘ 

 
                                                 

๖๖ มำตรำ ๔๘ ปัญจทศ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖๗ มำตรำ ๔๘ ปัญจทศ วรรคสำม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. 

๒๕๖๒ 
๖๘ มำตรำ ๔๘ ปัญจทศ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๔๘ โสฬส๖๙  รองนำยกเทศมนตรีพ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อ 
(๑) นำยกเทศมนตรีพ้นจำกต ำแหน่ง 
(๒) นำยกเทศมนตรีมีค ำสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่ง 
(๓) ตำย 
(๔) ลำออก โดยยื่นหนังสือลำออกต่อนำยกเทศมนตรี 
(๕)๗๐ ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๔๘ นว 
(๖) กระท ำกำรฝ่ำฝืนตำมมำตรำ ๔๘ จตุทศ 
(๗) ถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก 
(๘) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยพิจำรณำสอบสวนและสั่งให้ออกจำก

ต ำแหน่งตำมมำตรำ ๗๓ 
ให้น ำควำมใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มำใช้บังคับกับกำรพ้นจำกต ำแหน่งของ

ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีและเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีด้วยโดยอนุโลม๗๑ 
ให้น ำควำมในมำตรำ ๔๘ ปัญจทศ วรรคสองและวรรคสำม มำใช้บังคับแก่

รองนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีด้วยโดยอนุโลม๗๒ 
 
มำตรำ ๔๘ สัตตรส๗๓  ให้นำยกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในกำรบริหำร

กิจกำรของเทศบำลและเป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำงเทศบำล 
 
มำตรำ ๔๘ อัฏฐำรส๗๔  เทศบำลแบ่งส่วนรำชกำร ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส ำนักปลัดเทศบำล 
(๒) ส่วนรำชกำรอ่ืนตำมที่นำยกเทศมนตรีประกำศก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของ

กระทรวงมหำดไทย 
กำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักปลัดเทศบำลและส่วนรำชกำรอ่ืนตำมวรรคหนึ่ง 

ให้เป็นไปตำมท่ีนำยกเทศมนตรีประกำศก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของกระทรวงมหำดไทย 
 
มำตรำ ๔๘ เอกูนวีสติ๗๕  ให้มีปลัดเทศบำลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำน

เทศบำลและลูกจ้ำงเทศบำลรองจำกนำยกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลรำชกำรประจ ำของ
เทศบำลให้ เป็นไปตำมนโยบำย และมีอ ำนำจหน้ำที่ อ่ืนตำมที่มีกฎหมำยก ำหนดหรือตำมที่
นำยกเทศมนตรีมอบหมำย 

กำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำลให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น 

                                                 
๖๙ มำตรำ ๔๘ โสฬส เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗๐ มำตรำ ๔๘ โสฬส (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๗๑ มำตรำ ๔๘ โสฬส วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 
๗๒ มำตรำ ๔๘ โสฬส วรรคสำม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗๓ มำตรำ ๔๘ สัตตรส เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗๔ มำตรำ ๔๘ อัฏฐำรส เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗๕ มำตรำ ๔๘ เอกูนวีสติ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

15



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
มำตรำ ๔๘ วีสติ๗๖  อ ำนำจหน้ำที่ ในกำรสั่ งหรือกำรปฏิบัติรำชกำรของรอง

นำยกเทศมนตรี ให้เป็นไปตำมท่ีนำยกเทศมนตรีมอบหมำย 
ในกรณีที่นำยกเทศมนตรีไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ ให้รองนำยกเทศมนตรี ตำมล ำดับ

ที่นำยกเทศมนตรีจัดไว้เป็นผู้รักษำรำชกำรแทน ถ้ำไม่มีรองนำยกเทศมนตรีหรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติ
รำชกำรได้ ให้ปลัดเทศบำลเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน 

อ ำนำจในกำรสั่ง กำรอนุญำต กำรอนุมัติ หรือกำรปฏิบัติรำชกำรที่นำยกเทศมนตรี
จะพึงปฏิบัติหรือด ำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือค ำสั่งใด 
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ำกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือ
ค ำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไม่ได้ก ำหนดในเรื่องกำรมอบอ ำนำจไว้เป็นอย่ำงอ่ืน 
นำยกเทศมนตรีอำจมอบอ ำนำจโดยท ำเป็นหนังสือให้รองนำยกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติรำชกำรแทน
นำยกเทศมนตรีก็ได้ แต่ถ้ำมอบให้ปลัดเทศบำลหรือรองปลัดเทศบำลปฏิบัติรำชกำรแทน ให้ท ำเป็น
ค ำสั่งและประกำศให้ประชำชนทรำบ 

กำรปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกเทศมนตรีตำมวรรคสำม ต้องกระท ำภำยใต้กำรก ำกับ
ดูแลและกรอบนโยบำยที่นำยกเทศมนตรีก ำหนดไว้ 

 
มำตรำ ๔๘ เอกวีสติ๗๗  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ให้นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี 

และพนักงำนเทศบำลเป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 
 
มำตรำ ๔๘ ทวำวีสติ๗๘  ถ้ำในเขตเทศบำลใด รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

เห็นเป็นกำรสมควรให้นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ปลัดเทศบำล รองปลัดเทศบำล หรือ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรในเขตเทศบำลนั้นมีอ ำนำจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติได้ ให้รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

ในกำรเปรียบเทียบคดีตำมวรรคหนึ่ง ให้น ำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมอำญำมำใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อได้เปรียบเทียบคดีใดแล้ว ให้รีบส่ งบันทึกกำร
เปรียบเทียบพร้อมด้วยส ำนวนไปยังพนักงำนสอบสวนผู้รับผิดชอบแห่งเขตท้องที่ซึ่งเทศบำลนั้นตั้งอยู่
เพ่ือด ำเนินกำรต่อไปตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำโดยไม่ชักช้ำ 

 
มำตรำ ๔๘ เตวีสติ๗๙  เมื่อพ้นก ำหนดเวลำหนึ่ งปีนับแต่วันที่ ได้มีประกำศ

กระทรวงมหำดไทยยกฐำนะท้องถิ่นใดเป็นเทศบำลแล้ว ให้นำยกเทศมนตรีมีอ ำนำจหน้ำที่อย่ำง
เดียวกับอ ำนำจหน้ำที่ของก ำนันและผู้ใหญ่บ้ำน บรรดำที่บัญญัติไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยลักษณะปกครอง
ท้องที่ หรือกฎหมำยอื่น  ทั้งนี้ ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

                                                 
๗๖ มำตรำ ๔๘ วีสติ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗๗ มำตรำ ๔๘ เอกวีสติ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗๘ มำตรำ ๔๘ ทวำวีสติ เพิม่โดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗๙ มำตรำ ๔๘ เตวีสติ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ในกรณีที่ เทศบำลต ำบลใดมีทั้งนำยกเทศมนตรี และก ำนัน ผู้ใหญ่ บ้ำน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้ำน แพทย์ประจ ำต ำบล และสำรวัตรก ำนัน ให้บุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยลักษณะปกครองท้องที่หรือกฎหมำยอื่นในเขตเทศบำลต ำบลตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 
มำตรำ ๔๘  จตุ วี สติ ๘๐  เงิน เดื อนและประโยชน์ ตอบแทนอย่ ำง อ่ืนของ

นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ให้
เป็นไปตำมระเบียบที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

 
มำตรำ ๔๘ ปัญจวีสติ๘๑  ในกรณีที่บทบัญญัติมำตรำใดในพระรำชบัญญัตินี้กล่ำวถึง

คณะเทศมนตรี ให้หมำยถึงนำยกเทศมนตรี บทบัญญัติมำตรำใดกล่ำวถึงเทศมนตรี ให้หมำยถึง
รองนำยกเทศมนตรี เว้นแต่บทบัญญัติมำตรำใดมีข้อควำมเป็นอย่ำงเดียวกันหรือขัดแย้งกันกับ
บทบัญญัติในบทนี้ ให้ใช้บทบัญญัติในบทนี้แทน 

บรรดำบทบัญญัติแห่งกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ 
ประกำศ หรือค ำสั่งใดที่อ้ำงถึงคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีให้ถือว่ำบทบัญญัติแห่งกฎหมำย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ประกำศ หรือค ำสั่งนั้น อ้ำงถึงนำยกเทศมนตรีตำมบทนี้  
ทั้งนี้ เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งบทนี้ 

 
ส่วนที่ ๓ 

หน้ำที่ของเทศบำล 
   

บทที่ ๑ 
เทศบำลต ำบล 

   
 

มำตรำ ๔๙๘๒  (ยกเลิก) 
 
มำตรำ ๕๐๘๓  ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำลต ำบลมีหน้ำที่ต้องท ำในเขต

เทศบำล ดังต่อไปนี้ 
(๑) รักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน 
(๒) ให้มีและบ ำรุงทำงบกและทำงน้ ำ 
(๒/๑)๘๔ รักษำควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย กำรดูแลกำรจรำจร และส่งเสริม สนับสนุน

หน่วยงำนอื่นในกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว 

                                                 
๘๐ มำตรำ ๔๘ จตุวีสติ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๘๑ มำตรำ ๔๘ ปัญจวีสติ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๘๒ มำตรำ ๔๙ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๘๓ มำตรำ ๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวำคม 

พุทธศักรำช ๒๕๑๕ 
๘๔ มำตรำ ๕๐ วรรคหนึ่ง (๒/๑) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๘ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๓) รักษำควำมสะอำดของถนน หรือทำงเดินและที่สำธำรณะ รวมทั้งกำรก ำจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
(๕) ให้มีเครื่องใช้ในกำรดับเพลิง 
(๖)๘๕ จัดกำร ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ศำสนำ และกำรฝึกอบรม 

ให้แก่ประชำชน รวมทั้งกำรจัดกำรหรือสนับสนุนกำรดูแลและพัฒนำเด็กเล็ก 
(๗)๘๖ ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร 
(๘)๘๗ บ ำรุงศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๙)๘๘ หน้ำที่อื่นตำมที่กฎหมำยบัญญัติให้เป็นหน้ำที่ของเทศบำล 
กำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ สุขของ

ประชำชนโดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำร
จัดท ำแผนพัฒนำเทศบำล กำรจัดท ำงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรตรวจสอบ กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับว่ำด้วยกำร
นั้น และหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด๘๙ 

 
มำตรำ ๕๑๙๐  ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำลต ำบลอำจจัดท ำกิจกำรใด ๆ ในเขต

เทศบำล ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้มีน้ ำสะอำดหรือกำรประปำ 
(๒) ให้มีโรงฆ่ำสัตว์ 
(๓) ให้มีตลำด ท่ำเทียบเรือและท่ำข้ำม 
(๔) ให้มีสุสำนและฌำปนสถำน 
(๕) บ ำรุงและส่งเสริมกำรท ำมำหำกินของรำษฎร 
(๖) ให้มีและบ ำรุงสถำนที่ท ำกำรพิทักษ์รักษำคนเจ็บไข้ 
(๗) ให้มีและบ ำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน 
(๘) ให้มีและบ ำรุงทำงระบำยน้ ำ 
(๙) เทศพำณิชย์ 
 

บทที่ ๒ 
เทศบำลเมือง 

   
 

มำตรำ ๕๒๙๑  (ยกเลิก) 

                                                 
๘๕ มำตรำ ๕๐ วรรคหนึ่ง (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๘๖ มำตรำ ๕๐ (๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๘๗ มำตรำ ๕๐ (๘) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๘๘ มำตรำ ๕๐ (๙) เพิ่มโดยพระรำชบญัญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๘๙ มำตรำ ๕๐ วรรคสอง เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๙๐ มำตรำ ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๙ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
มำตรำ ๕๓๙๒  ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำลเมืองมีหน้ำที่ต้องท ำในเขต

เทศบำล ดังต่อไปนี้ 
(๑) กิจกำรตำมที่ระบุไว้ในมำตรำ ๕๐ 
(๒) ให้มีน้ ำสะอำดหรือกำรประปำ 
(๓) ให้มีโรงฆ่ำสัตว์ 
(๔) ให้มีและบ ำรุงสถำนที่ท ำกำรพิทักษ์และรักษำคนเจ็บไข้ 
(๕) ให้มีและบ ำรุงทำงระบำยน้ ำ 
(๖) ให้มีและบ ำรุงส้วมสำธำรณะ 
(๗) ให้มีและบ ำรุงกำรไฟฟ้ำ หรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน 
(๘) ให้มีกำรด ำเนินกิจกำรโรงรับจ ำน ำหรือสถำนสินเชื่อท้องถิ่น 
(๙)๙๓ จัดระเบียบกำรจรำจร หรือร่วมมือกับหน่วยงำนอ่ืนในกำรปฏิบัติหน้ำที่

ดังกล่ำว 
 
มำตรำ ๕๔๙๔  ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำลเมืองอำจจัดท ำกิจกำรใด ๆ ในเขต

เทศบำล ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้มีตลำด ท่ำเทียบเรือและท่ำข้ำม 
(๒) ให้มีสุสำนและฌำปนสถำน 
(๓) บ ำรุงและส่งเสริมกำรท ำมำหำกินของรำษฎร 
(๔) ให้มีและบ ำรุงกำรสงเครำะห์มำรดำและเด็ก 
(๕) ให้มีและบ ำรุงโรงพยำบำล 
(๖) ให้มีกำรสำธำรณูปกำร 
(๗) จัดท ำกิจกำรซึ่งจ ำเป็นเพื่อกำรสำธำรณสุข 
(๘) จัดตั้งและบ ำรุงโรงเรียนอำชีวศึกษำ 
(๙) ให้มีและบ ำรุงสถำนที่ส ำหรับกำรกีฬำและพลศึกษำ 
(๑๐) ให้มีและบ ำรุงสวนสำธำรณะ สวนสัตว์และสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(๑๑) ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษำควำมสะอำดเรียบร้อยของท้องถิ่น 
(๑๒) เทศพำณิชย์ 
 

บทที่ ๓ 
เทศบำลนคร 

   
 

มำตรำ ๕๕๙๕  (ยกเลิก) 
                                                                                                                                            

๙๑ มำตรำ ๕๒ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๙๒ มำตรำ ๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
๙๓ มำตรำ ๕๓ (๙) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๙๔ มำตรำ ๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๐ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
มำตรำ ๕๖  ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำลนครมีหน้ำที่ต้องท ำในเขตเทศบำล 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) กิจกำรตำมที่ระบุไว้ในมำตรำ ๕๓ 
(๒) ให้มีและบ ำรุงกำรสงเครำะห์มำรดำและเด็ก 
(๓) กิจกำรอย่ำงอ่ืนซึ่งจ ำเป็นเพื่อกำรสำธำรณสุข 
(๔)๙๖ กำรควบคุมสุขลักษณะและอนำมัยในร้ำนจ ำหน่ำยอำหำร โรงมหรสพ และ

สถำนบริกำรอ่ืน 
(๕)๙๗ จัดกำรเกี่ยวกับที่อยู่อำศัยและกำรปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 
(๖)๙๘ จัดให้มีและควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม และท่ีจอดรถ 
(๗)๙๙ กำรวำงผังเมืองและกำรควบคุมกำรก่อสร้ำง 
(๘)๑๐๐ กำรส่งเสริมกิจกำรกำรท่องเทีย่ว 
 
มำตรำ ๕๗  เทศบำลนครอำจจัดท ำกิจกำรอ่ืน ๆ ตำมมำตรำ ๕๔ ได้ 
 

บทที่ ๓ ทวิ 
กำรท ำกำรนอกเขตเทศบำล 

และกำรท ำกำรร่วมกับบุคคลอ่ืน๑๐๑ 
   

 
มำตรำ ๕๗ ทวิ๑๐๒  เทศบำลอำจท ำกิจกำรนอกเขต เมื่อ 
(๑) กำรนั้นจ ำเป็นต้องท ำและเป็นกำรที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกำรที่ด ำเนินตำมอ ำนำจ

หน้ำที่อยู่ภำยในเขตของตน 
(๒) ได้รับควำมยินยอมจำกสภำเทศบำล คณะกรรมกำรสุขำภิบำล สภำจังหวัด หรือ

สภำต ำบลแห่งท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และ 
(๓) ได้รับอนุมัติจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
 
มำตรำ ๕๗ ตรี๑๐๓  เทศบำลอำจท ำกำรร่วมกับบุคคลอื่นโดยก่อตั้งบริษัทจ ำกัด หรือ

ถือหุ้นในบริษทัจ ำกัด เมื่อ 
                                                                                                                                            

๙๕ มำตรำ ๕๕ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๙๖ มำตรำ ๕๖ (๔) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๙๗ มำตรำ ๕๖ (๕) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๙๘ มำตรำ ๕๖ (๖) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๙๙ มำตรำ ๕๖ (๗) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๐๐ มำตรำ ๕๖ (๘) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๐๑ บทที่ ๓ ทวิ กำรท ำกำรนอกเขตเทศบำลและกำรท ำกำรร่วมกับบุคคลอื่น มำตรำ ๕๗ ทวิ ถึง 

มำตรำ ๕๗ ตรี เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
๑๐๒ มำตรำ ๕๗ ทวิ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
๑๐๓ มำตรำ ๕๗ ตรี เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๑ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๑) บริษัทจ ำกัดนั้นมีวัตถุประสงค์เฉพำะเพ่ือกิจกำรค้ำขำยอันเป็นสำธำรณูปโภค 
(๒) เทศบำลต้องถือหุ้นเป็นมูลค่ำเกินกว่ำร้อยละห้ำสิบของทุนที่บริษัทนั้นจด

ทะเบียนไว้ ในกรณีที่มีหลำยเทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือ
สุขำภิบำล ถือหุ้นอยู่ในบริษัทเดียวกันให้นับหุ้นที่ถือนั้นรวมกัน และ 

(๓) ได้รับอนุมัติจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
กำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนหุ้นที่เทศบำลถืออยู่ในบริษัทจ ำกัดต้องได้รับอนุมัติจำก

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
ควำมใน (๑) และ (๒) ของวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับในกรณีที่บริษัทจ ำกัดที่เทศบำลร่วม

ก่อตั้งหรือถือหุ้นนั้น ไม่มีเอกชนถือหุ้นอยู่ด้วย 
 

บทที่ ๔ 
สหกำร 

   
 

มำตรำ ๕๘  ถ้ำมีกิจกำรใดอันอยู่ภำยในอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลตั้งแต่สองแห่งขึ้น
ไปที่จะร่วมกันท ำเพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่ำงยิ่ง ก็ให้จัดตั้งเป็นองค์กำรขึ้นเรียกว่ำสหกำร มีสภำพเป็น
ทบวงกำรเมือง และมีคณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยผู้แทนของเทศบำลที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วย 

กำรจัดตั้งสหกำรจะท ำได้ก็แต่โดยตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำซึ่งจะได้ก ำหนดชื่อ 
อ ำนำจหน้ำที่ และระเบียบกำรด ำเนินงำนไว้ 

กำรยุบเลิกสหกำรให้ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำโดยก ำหนดวิธีกำรจัดทรัพย์สินไว้ด้วย 
 
มำตรำ ๕๙  สหกำรอำจได้รับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล และอำจกู้เงินได้ภำยใต้บังคับ

มำตรำ ๖๖ (๕) หรือ (๖) 
 

ส่วนที่ ๔ 
เทศบัญญัติ 

   
 

มำตรำ ๖๐๑๐๔  เทศบำลมีอ ำนำจตรำเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมำย
ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(๑) เพ่ือปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมหน้ำที่ของเทศบำลที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ 
(๒) เมื่อมีกฎหมำยบัญญัติให้เทศบำลตรำเทศบัญญัติหรือให้มีอ ำนำจตรำเทศบัญญัติ 
ในเทศบัญญัตินั้น จะก ำหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ำมมิให้

ก ำหนดเกินกว่ำหนึ่งพันบำท 
 

                                                 
๑๐๔ มำตรำ ๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๖๑๑๐๕  เทศพำณิชย์ของเทศบำล ให้ตรำเป็นเทศบัญญัติ กิจกำรใดท่ีเทศบำล
มีรำยได้หรือผลพลอยได้อันเกิดจำกกำรกระท ำตำมอ ำนำจหน้ำที่ จะไม่ตรำเป็นเทศบัญญัติก็ได้ 

 
มำตรำ ๖๑ ทวิ๑๐๖  ร่ำงเทศบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดย 
(๑) นำยกเทศมนตรี 
(๒) สมำชิกสภำเทศบำล หรือ 
(๓) รำษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเข้ำชื่อเสนอ

ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ในกรณีที่สมำชิกสภำเทศบำลเป็นผู้เสนอร่ำงเทศบัญญัติต้องมีสมำชิกสภำเทศบำลลง

นำมรับรองไม่น้อยกว่ำสองคน 
ร่ำงเทศบัญญัติเกี่ยวกับกำรเงิน สมำชิกสภำเทศบำลจะเสนอได้ต่อเมื่อมีค ำรับรอง

ของนำยกเทศมนตรี 
 
มำตรำ ๖๑ ตรี๑๐๗  ร่ำงเทศบัญญัติเกี่ยวกับกำรเงิน หมำยควำมถึงร่ำงเทศพำณิชย์ 

หรือร่ำงเทศบัญญัติว่ำด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) กำรจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวำงระเบียบ กำรบังคับอัน

เกี่ยวกับภำษีอำกร 
(๒) กำรเก็บรักษำเงิน กำรจ่ำยเงิน หรือกำรโอนงบประมำณของเทศบำล 
(๓) กำรกู้เงิน กำรค้ ำประกัน หรือกำรใช้เงินกู้ 
(๔) กำรคลัง กำรงบประมำณ กำรเงิน ทรัพย์สิน กำรจัดหำผลประโยชน์จำก

ทรัพย์สิน กำรจ้ำง และกำรพัสดุ 
ในกรณีเป็นที่สงสัยว่ำร่ำงเทศบัญญัติใดเป็นร่ำงเทศบัญญัติเกี่ยวกับกำรเงินที่จะต้อง

มีค ำรับรองของนำยกเทศมนตรี ให้ประธำนสภำเทศบำลเป็นผู้วินิจฉัย 
 
มำตรำ ๖๒๑๐๘  ภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภำเทศบำลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่ำง

เทศบัญญัติใด ในกรณีเทศบำลต ำบล ให้ประธำนสภำเทศบำลส่งร่ำงเทศบัญญัติไปยังนำยอ ำเภอเพ่ือ
ส่งไปยังผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำ ในกรณีเทศบำลเมืองและเทศบำลนคร ให้ประธำนสภำเทศบำล
ส่งไปยังผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำ 

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดต้องพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติตำมวรรคหนึ่งให้เสร็จและส่งคืน
ประธำนสภำเทศบำลภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับร่ำงเทศบัญญัตินั้น ถ้ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดไม่
พิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้ถือว่ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่ำงเทศ
บัญญัติดังกล่ำว 

                                                 
๑๐๕ มำตรำ ๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวำคม 

พุทธศักรำช ๒๕๑๕ 
๑๐๖ มำตรำ ๖๑ ทวิ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๐๗ มำตรำ ๖๑ ตรี เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๐๘ มำตรำ ๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่ำงเทศบัญญัติตำมวรรคหนึ่ง ให้ส่ง
นำยกเทศมนตรีลงนำมใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป แต่ถ้ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดไม่เห็นชอบด้วย ให้ส่ง
ร่ำงเทศบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลคืนไปยังสภำเทศบำล และให้สภำเทศบำลพิจำรณำใหม่ภำยใน
สำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่ำงเทศบัญญัติคืนมำ ถ้ำสภำเทศบำลมีมติยืนยันตำมร่ำงเทศบัญญัติเดิม
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของสมำชิกสภำเทศบำลเท่ำที่มีอยู่ ให้ประธำนสภำเทศบำลส่ง
ร่ำงเทศบัญญัตินั้นให้นำยกเทศมนตรีลงนำมใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ และแจ้งให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ทรำบต่อไป แต่ถ้ำสภำเทศบำลไม่ยืนยันภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่ำงเทศบัญญัติคืนจำกผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัด หรือยืนยันตำมร่ำงเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ำสองในสำมของสมำชิก
สภำเทศบำลเท่ำที่มีอยู่ ให้ร่ำงเทศบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป๑๐๙ 

 
มำตรำ ๖๒ ทวิ๑๑๐  (ยกเลิก) 
 
มำตรำ ๖๒ ตรี๑๑๑  ในกรณีที่สภำเทศบำลไม่รับหลักกำรแห่งร่ำงเทศบัญญัติ

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีหรือเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตั้ง
คณะกรรมกำรคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวนสิบห้ำคน เพ่ือพิจำรณำหำข้อยุติควำมขัดแย้ง 
โดยแก้ไข ปรับปรุง หรือยืนยันสำระส ำคัญในร่ำงเทศบัญญัตินั้น  ทั้งนี้ ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตำม
กฎหมำย ระเบียบที่เก่ียวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและประชำชนเป็นส ำคัญ 

คณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสมำชิกสภำเทศบำลซึ่งสภำเทศบำล
เสนอจ ำนวนเจ็ดคน และบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมำชิกสภำเทศบำลซึ่งนำยกเทศมนตรีเสนอ
จ ำนวนเจ็ดคน โดยให้แต่งตั้งภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภำเทศบำลมีมติไม่รับหลักกำร และให้
กรรมกำรทั้งสิบสี่คนร่วมกันปรึกษำและเสนอบุคคล ซึ่งมิได้เป็นนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี 
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และมิได้เป็นสมำชิกสภำเทศบำลคนหนึ่ง ท ำหน้ำที่
เป็นประธำนกรรมกำรดังกล่ำวภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่กรรมกำรครบจ ำนวนสิบสี่คน 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถเสนอบุคคลที่จะท ำหน้ำที่เป็นกรรมกำรหรือประธำนกรรมกำร
ได้ภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคสอง หรือกรรมกำรหรือประธำนกรรมกำรไม่ปฏิบัติ หรือไม่อำจปฏิบัติ
หน้ำที่ได้ ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตั้งบุคคลซึ่งมิได้เป็นนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี เลขำนุกำร
นำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และมิได้เป็นสมำชิกสภำเทศบำลท ำหน้ำที่กรรมกำรหรือ
ประธำนกรรมกำรดังกล่ำวให้ครบตำมจ ำนวน 

ให้คณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติให้แล้วเสร็จภำยในสิบห้ำวัน
นับตั้งแต่วันที่ได้แต่งตั้งประธำนกรรมกำรในครำวแรก แล้วรำยงำนต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ในกรณีที่
คณะกรรมกำรไม่สำมำรถพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้ประธำนกรรมกำร
รวบรวมผลกำรพิจำรณำแล้ววินิจฉัยชี้ขำดโดยเร็ว แล้วรำยงำนต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดส่งร่ำงเทศบัญญัติที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรหรือ
ประธำนกรรมกำรในวรรคสี่ให้นำยกเทศมนตรีโดยเร็ว แล้วให้นำยกเทศมนตรีเสนอร่ำงเทศบัญญัติ
ดังกล่ำวต่อสภำเทศบำลตำมมำตรำ ๖๑ ทวิ ภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับร่ำงเทศบัญญัติจำกผู้ว่ำ
                                                 

๑๐๙ มำตรำ ๖๒ วรรคสำม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๑๐ มำตรำ ๖๒ ทวิ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๑๑ มำตรำ ๖๒ ตรี แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

รำชกำรจังหวัด หำกนำยกเทศมนตรีไม่เสนอร่ำงเทศบัญญัตินั้นต่อสภำเทศบำลภำยในเวลำที่ก ำหนด 
ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดรำยงำนต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยเพ่ือสั่งให้นำยกเทศมนตรีพ้นจำก
ต ำแหน่ง 

 
มำตรำ ๖๒ จัตวำ๑๑๒  ให้สภำเทศบำลพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย

ตำมมำตรำ ๖๒ ตรี วรรคห้ำ ให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่ำงเทศบัญญัติจำก
นำยกเทศมนตรี หำกสภำเทศบำลพิจำรณำไม่แล้วเสร็จภำยในก ำหนดหรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตรำเทศ
บัญญัตินั้น ให้ร่ำงเทศบัญญัตินั้นตกไป และให้ใช้เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยในปีงบประมำณปีที่
แล้วไปพลำงก่อน ในกรณีเช่นว่ำนี้ ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเสนอรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยให้มี
ค ำสั่งยุบสภำเทศบำล 

ในกำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยของสภำเทศบำล กำรเสนอ กำร
แปรญัตติ หรือกำรกระท ำด้วยประกำรใด ๆ ที่มีผลให้สมำชิกมีส่วนไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมในกำรใช้
งบประมำณรำยจ่ำย จะกระท ำมิได้ 

 
มำตรำ ๖๓  นอกจำกที่ได้มีกฎหมำยบัญญัติไว้เป็นอย่ำงอ่ืน เทศบัญญัตินั้นให้ใช้

บังคับได้ เมื่อประกำศไว้โดยเปิดเผยที่ส ำนักงำนเทศบำลแล้วเจ็ดวัน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน ถ้ำมีควำม
ระบุไว้ในเทศบัญญัตินั้นว่ำให้ใช้บังคับทันที ก็ให้ใช้บังคับในวันที่ได้ประกำศนั้น 

 
มำตรำ ๖๔  ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภำเทศบำลให้ทันท่วงทีมิได้ คณะ

เทศมนตรีอำจออกเทศบัญญัติชั่วครำวได้เมื่อได้รับอนุมัติจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และเมื่อได้ประกำศ
ไว้โดยเปิดเผยที่ส ำนักงำนเทศบำลแล้วก็ให้ใช้บังคับได้ 

ในกำรประชุมสภำเทศบำลครำวต่อไป ให้น ำเทศบัญญัติชั่วครำวนั้นเสนอต่อสภำ
เทศบำลเพ่ืออนุมัติ ถ้ำสภำเทศบำลอนุมัติแล้ว เทศบัญญัติชั่วครำวนั้นก็เป็นเทศบัญญัติต่อไป ถ้ำสภำ
เทศบำลไม่อนุมัติ เทศบัญญัติชั่วครำวนั้นก็เป็นอันตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบถึงกิจกำรที่ได้เป็นไปใน
ระหว่ำงที่ใช้เทศบัญญัติชั่วครำวนั้น 

ค ำอนุมัติและไม่อนุมัติของสภำเทศบำลที่กล่ำวนี้ ให้ท ำเป็นเทศบัญญัติ 
 

ส่วนที่ ๕ 
กำรคลังและทรัพย์สินของเทศบำล 

   
 

มำตรำ ๖๕  งบประมำณประจ ำปีของเทศบำลต้องตรำขึ้นเป็นเทศบัญญัติ ถ้ำเทศบัญญัติ
งบประมำณออกไม่ทันปีใหม่ ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมำณปีก่อนนั้นไปพลำง 

ถ้ำในปีใดจ ำนวนเงินซึ่งได้อนุญำตไว้ตำมงบประมำณปรำกฏว่ำไม่พอส ำหรับกำรใช้
จ่ำยประจ ำปีก็ดี หรือมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องตั้งรำยรับหรือรำยจ่ำยขึ้นใหม่ในระหว่ำงปีก็ดี ให้ตรำขึ้น
เป็นเทศบัญญัติงบประมำณเพ่ิมเติม 

                                                 
๑๑๒ มำตรำ ๖๒ จัตวำ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
มำตรำ ๖๖๑๑๓  เทศบำลอำจมีรำยได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ภำษีอำกรตำมแต่จะมีกฎหมำยก ำหนดไว้ 
(๒) ค่ำธรรมเนียม ค่ำใบอนุญำต และค่ำปรับ ตำมแต่จะมีกฎหมำยก ำหนดไว้ 
(๓) รำยได้จำกทรัพย์สินของเทศบำล 
(๔) รำยได้จำกกำรสำธำรณูปโภคและเทศพำณิชย์ 
(๕) พันธบัตร หรือเงินกู้ ตำมแต่จะมีกฎหมำยก ำหนดไว้ 
(๖) เงินกู้จำกกระทรวง ทบวง กรม องค์กำร หรือนิติบุคคลต่ำง ๆ 
(๗) เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลหรือองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
(๘) เงินและทรัพย์สินอย่ำงอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้ 
(๙) รำยได้อ่ืนใดตำมแต่จะมีกฎหมำยก ำหนดไว้ 
กำรกู้เงินตำม (๖) เทศบำลจะกระท ำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญำตจำกสภำเทศบำล 

และได้รับอนุมัติจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยแล้ว 
 
มำตรำ ๖๗๑๑๔  เทศบำลอำจมีรำยจ่ำย ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินเดือน 
(๒) ค่ำจ้ำง 
(๓) เงินตอบแทนอ่ืน ๆ 
(๔) ค่ำใช้สอย 
(๕) ค่ำวัสดุ 
(๖) ค่ำครุภัณฑ์ 
(๗) ค่ำท่ีดิน สิ่งก่อสร้ำง และทรัพย์สินอื่น ๆ 
(๘) เงินอุดหนุน 
(๙)๑๑๕ รำยจ่ำยอ่ืนใดที่จ ำเป็นต้องจ่ำยในกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือตำมข้อผูกพัน หรือ

รำยจ่ำยตำมที่มีกฎหมำยหรือระเบียบของกระทรวงมหำดไทยก ำหนดไว้ 
กำรจ่ำยเงินของเทศบำลตำมวรรคหนึ่ง หรือกำรน ำเงินของกิจกำรที่เทศบำลเป็น

เจ้ำของหรือเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในกิจกำรนั้น ไปใช้จ่ำยเพ่ือกำรฝึกอบรมหรือดูงำนในต่ำงประเทศ
ของนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 
ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล หรือสมำชิกสภำเทศบำล จะกระท ำมิได้ เว้นแต่เป็น
กรณีที่มีข้อตกลงหรือควำมร่วมมือกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศหรือกำรฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงำน
ของรัฐที่ก ำหนดให้มีกำรฝึกอบรมหรือดูงำนในต่ำงประเทศ  ทั้งนี้ ตำมที่กระทรวงมหำดไทยประกำศ
ก ำหนด๑๑๖ 

 

                                                 
๑๑๓ มำตรำ ๖๖ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘ 
๑๑๔ มำตรำ ๖๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๑๑๕ มำตรำ ๖๗ (๙) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๑๖ มำตรำ ๖๗ วรรคสอง เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๖๗ ทวิ๑๑๗  กำรจ่ำยเงินตำมมำตรำ ๖๗ (๘) และกำรจ่ำยเงินเพ่ือกำรลงทุน 
เทศบำลจะกระท ำได้เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำเทศบำลและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอนุมัติแล้ว 

 
มำตรำ ๖๗ ตรี๑๑๘  กำรจ่ำยเงินตำมมำตรำ ๖๗ (๙) ถ้ำเป็นกำรช ำระเงินกู้เมื่อถึง

ก ำหนดช ำระ เทศบำลจะต้องช ำระเงินกู้นั้นจำกทรัพย์สินของเทศบำลไม่ว่ำจะตั้งงบประมำณรำยจ่ำย
ประเภทนี้ไว้หรือไม ่

 
มำตรำ ๖๘๑๑๙  กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนแก่ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำ

เทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล และกำรจ่ำยเงินค่ำเบี้ยประชุมให้แก่กรรมกำรที่สภำเทศบำลแต่งตั้งขึ้น 
ให้เป็นไปตำมระเบียบที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

 
มำตรำ ๖๙  ให้กระทรวงมหำดไทยตรำระเบียบข้อบังคับว่ำด้วยกำรคลังรวมตลอด

ถึงวิธีกำรงบประมำณ กำรรักษำทรัพย์สิน กำรจัดหำประโยชน์จำกทรัพย์สิน กำรจัดหำพัสดุและกำร
จ้ำงเหมำขึ้นไว้ 

 
มำตรำ ๗๐  โดยปกติให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยจัดให้มีกำรตรวจสอบ

กำรคลัง กำรบัญชี หรือกำรเงินอื่น ๆ ของเทศบำลปีละครั้ง 
 

ส่วนที่ ๖ 
กำรก ำกับดูแล๑๒๐ 
   

 
มำตรำ ๗๑๑๒๑  ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีอ ำนำจหน้ำที่ก ำกับดูแลเทศบำลในจังหวัดนั้น

ให้ปฏิบัติกำรตำมอ ำนำจหน้ำที ่โดยถูกต้องตำมกฎหมำย กฎ และระเบียบข้อบังคับของทำง
รำชกำร ในกำรนี้ ให้มีอ ำนำจหน้ำที่ชี้แจง แนะน ำ หรือตักเตือนเทศบำล และตรวจสอบกิจกำร เรียก
รำยงำนและเอกสำรหรือสถิติใด ๆ จำกเทศบำลมำตรวจ ตลอดจนเรียกสมำชิกสภำเทศบำลหรือ
พนักงำนเทศบำลมำชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้ 

อ ำนำจหน้ำที่ของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำมวรรคหนึ่ง และตำมมำตรำ ๑๙ วรรคสอง
และวรรคสำม และมำตรำ ๔๘ ปัญจทศ วรรคสองและวรรคสำม ส ำหรับเทศบำลเมืองและเทศบำล
ต ำบลผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจะมอบหมำยให้นำยอ ำเภอปฏิบัติกำรแทนส ำหรับเทศบำลที่อยู่ในอ ำเภอนั้น
โดยจะก ำหนดเงื่อนไขในกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ 

 

                                                 
๑๑๗ มำตรำ ๖๗ ทวิ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๑๑๘ มำตรำ ๖๗ ตรี เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๑๑๙ มำตรำ ๖๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๒๐ ช่ือของส่วนที่ ๖ กำรก ำกับดูแล แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๒๑ มำตรำ ๗๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๗๒๑๒๒  เพ่ือประโยชน์ในกำรก ำกับดูแลตำมมำตรำ ๗๑ ในกรณีที่ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดหรือนำยอ ำเภอซึ่งได้รับมอบหมำยตำมมำตรำ ๗๑ วรรคสอง เห็นว่ำ กำรปฏิบัติกำร
ของเทศบำลเป็นไปในทำงที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่เทศบำล หรือเสียหำยแก่รำชกำร ให้ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดหรือนำยอ ำเภอมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรชี้แจง แนะน ำ หรือตักเตือนผู้ด ำรงต ำแหน่งที่มี
อ ำนำจหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว หรือในกรณีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนกำรกระท ำหรือให้ระงับ
กำรปฏิบัติของผู้ด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำวไว้ก็ได้ และในกรณีที่สั่งเพิกถอนหรือระงับ ให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งที่
ได้รับค ำสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับค ำสั่งดังกล่ำว โดยในกรณีนำยอ ำเภอมี
ค ำสั่งให้ อุทธรณ์ต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และกรณีผู้ว่ำรำช กำรจังหวัดมีค ำสั่ ง ให้ อุทธรณ์ต่อ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดต้อง
วินิ จฉัยให้ แล้ ว เสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ ได้ รับ อุทธรณ์  และเมื่ อรัฐมนตรีว่ ำกำร
กระทรวงมหำดไทยหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด แล้วแต่กรณี วินิจฉัยเป็นประกำรใดให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
หรือนำยอ ำเภอและผู้ที่ เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำมค ำวินิจฉัยนั้น ค ำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดให้เป็นที่สุด 

 
มำตรำ ๗๓๑๒๓  เมื่อควำมปรำกฏโดยมีหลักฐำนตำมสมควรต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

หรือนำยอ ำเภอซึ่งได้รับมอบหมำยตำมมำตรำ ๗๑ วรรคสอง ว่ำ นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี 
ประธำนสภำเทศบำล หรือรองประธำนสภำเทศบำลผู้ใด จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติกำรตำม
อ ำนำจหน้ำที่อันจะเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง หรือปฏิบัติกำรไม่ชอบด้วยอ ำนำจ
หน้ำที่ หรือประพฤติตนฝ่ำฝืนต่อควำมสงบเรียบร้อย หรือฝ่ำฝืนค ำสั่งของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือ
นำยอ ำเภอที่สั่งกำรตำมมำตรำ ๗๒ ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือนำยอ ำเภอด ำเนินกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนโดยพลันและให้คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรสอบสวนไม่สำมำรถด ำเนินกำรสอบสวนให้แล้วเสร็จได้
ภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคหนึ่ง ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือนำยอ ำเภออำจขยำยเวลำกำรสอบสวน
ออกไปได้อีกไม่เกินสำมสิบวัน 

เมื่ อนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี  ประธำนสภำเทศบำล หรือรอง
ประธำนสภำเทศบำลผู้ใดถูกตั้งกรรมกำรสอบสวนแล้ว ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือนำยอ ำเภอจะสั่งให้ผู้นั้น
หยุดปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือรอฟังผลกำรสอบสวนก็ได้ หำกเห็นว่ำกำรคงอยู่ในหน้ำที่ของผู้นั้นต่อไปอำจเกิด
กำรเสียหำยแก่เทศบำลหรือเสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง หรือมีพฤติกำรณ์ที่แสดงว่ำจะเป็น
อุปสรรคต่อกำรสอบสวนหรือจะก่อให้เกิดควำมไม่สงบเรียบร้อย หรือเป็นกรณีควำมผิดที่ปรำกฏขึ้น
โดยชัดแจ้ง  ทั้งนี้ หำกผลกำรสอบสวนปรำกฏว่ำบุคคลดังกล่ำวไม่มีควำมผิด และผู้นั้นยังมิได้พ้นจำก
ต ำแหน่งไปก่อนให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือนำยอ ำเภอสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ำปฏิบัติหน้ำที่ และให้ผู้นั้น
ได้รับเงินเดือน ค่ำตอบแทน รวมถึงสิทธิประโยชน์อ่ืนใดในช่วงที่หยุดปฏิบัติหน้ำที่โดยถือเสมือนว่ำผู้นั้น
ได้ปฏิบัติหน้ำที่ตลอดระยะเวลำที่หยุดปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว ในกรณีที่ผู้นั้นพ้นจำกต ำแหน่งไปก่อน
ปรำกฏผลกำรสอบสวนดังกล่ำว กำรจ่ำยเงินเดือน ค่ำตอบแทน รวมถึงสิทธิประโยชน์อ่ืนใด ให้จ่ำย
จนถึงวันก่อนวันที่พ้นจำกต ำแหน่ง 
                                                 

๑๒๒ มำตรำ ๗๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๒๓ มำตรำ ๗๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๘ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

กำรอุทธรณ์ค ำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้ำที่ตำมวรรคสำม ให้ผู้ที่ได้รับค ำสั่งมีสิทธิอุทธรณ์
ได้ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับค ำสั่งดังกล่ำว โดยในกรณีนำยอ ำเภอมีค ำสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดและกรณีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีค ำสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
ซึ่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และเมื่อรัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงมหำดไทยหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
แล้วแต่กรณี วินิจฉัยเป็นประกำรใดให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือนำยอ ำเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมค ำวินิจฉัยนั้น ค ำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดให้เป็น
ที่สุด 

 
มำตรำ ๗๓/๑๑๒๔  เมื่อผลกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๗๓ ปรำกฏว่ำ ผู้ถูกกล่ำวหำ

กระท ำควำมผิดตำมที่ถูกสอบสวน ถ้ำเป็นกำรด ำเนินกำรสอบสวนของนำยอ ำเภอ ให้นำยอ ำเภอ
รำยงำนให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำและสั่งให้ผู้ถูกสอบสวนพ้นจำกต ำแหน่ง ถ้ำเป็นกำรด ำเนินกำร
สอบสวนของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดรำยงำนให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
พิจำรณำและสั่งให้ผู ้ถูกสอบสวนพ้นจำกต ำแหน่ง ไม่ว่ำผู ้นั ้นจะได้พ้นจำกต ำแหน่งไปก่อนแล้ว
หรือไม่ก็ตำม เว้นแต่เพรำะเหตุตำย หรือพ้นจำกต ำแหน่งไปแล้วเกินสองปี โดยในค ำสั่งดังกล่ำวให้
ระบุเหตุที่ท ำให้พ้นจำกต ำแหน่งไว้ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยมีค ำสั่ง แต่ไม่กระทบต่อกำรด ำเนินงำนและกำรรับค่ำตอบแทนที่ได้กระท ำไปก่อน
วันที่มีค ำสั่งนั้นถ้ำในขณะที่มีค ำสั่งดังกล่ำวผู้นั้นก ำลังด ำรงต ำแหน่งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ท้องถิ่นอันเป็นผลจำกกำรเลือกตั้งต่ำงวำระหรือต่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจำก
ต ำแหน่งที่ก ำลังด ำรงอยู่ด้วย และให้ถือว่ำวันที่สั่งให้พ้นจำกต ำแหน่งดังกล่ำวเป็นวันเริ่มนับระยะเวลำ
ต้องห้ ำมกำรใช้สิทธิสมัครรับ เลื อกตั้ ง   ทั้ งนี้  ให้ ผู้ ว่ ำรำชกำรจั งหวัดหรือรัฐมนตรีว่ ำกำร
กระทรวงมหำดไทยสั่งกำรภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรำยงำน 

ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยเห็นควรให้มี
กำรสอบสวนเพ่ิมเติมจำกรำยงำนตำมวรรคหนึ่ง จะสั่งให้คณะกรรมกำรสอบสวนท ำกำรสอบสวน
เพ่ิมเติมก่อนสั่งกำรก็ได้ ซึ่งคณะกรรมกำรสอบสวนต้องด ำเนินกำรสอบสวนเพ่ิมเติม ให้แล้วเสร็จ
ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับค ำสั่ งให้สอบสวนเพ่ิมเติม และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยต้องสั่งกำรภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรำยงำนกำรสอบสวน
เพ่ิมเติมนั้น 

ค ำสั่งของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยตำมวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นที่สุด 

 
มำตรำ ๗๔๑๒๕  เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชำชนในเขตเทศบำลหรือประโยชน์

ของประเทศเป็นส่วนรวม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจะรำยงำนเสนอควำมเห็นต่อรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยเพ่ือยุบสภำเทศบำลก็ได้ 

เมื่อมีกรณีตำมวรรคหนึ่ งหรือกรณี อ่ืนตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยมีอ ำนำจยุบสภำเทศบำลและให้แสดงเหตุผลไว้ในค ำสั่งด้วย 
                                                 

๑๒๔ มำตรำ ๗๓/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๒๕ มำตรำ ๗๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๙ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

เมื่อมีกำรยุบสภำเทศบำลหรือถือว่ำมีกำรยุบสภำเทศบำลตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้มี
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลขึ้นใหม่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลภำยในสี่
สิบห้ำวัน 

 
มำตรำ ๗๕๑๒๖  (ยกเลิก) 
 

ส่วนที่ ๗ 
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำล๑๒๗ 

   
 

มำตรำ ๗๕  ทวิ๑๒๘  ให้ มี คณ ะกรรมกำรที่ ป รึกษำกำรเทศบำลคณ ะหนึ่ ง 
ประกอบด้วยปลัดกระทรวงมหำดไทยเป็นประธำน อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น * อธิบดี
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง* อธิบดีกรมต ำรวจ อธิบดีกรมสำมัญศึกษำ อธิบดีกรมวิสำมัญศึกษำ อธิบดี
กรมกำรแพทย์ อธิบดีกรมอนำมัย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ ผู้อ ำนวยกำรส่วนกำรปกครอง
ท้องถิ่น กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น * เป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่ง และกรรมกำรอ่ืนซึ่ ง
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยแต่งตั้งอีกไม่เกินห้ำคน 

ให้ผู้อ ำนวยกำรส่วนกำรปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น* เป็น
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำล 

ให้คณะกรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำลมีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำและเสนอข้อแนะน ำแก่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยเก่ียวกับกิจกำรเทศบำลโดยทั่วไป 

 
มำตรำ ๗ ๕  ตรี๑๒๙  กรรมกำรที่ ป รึกษ ำกำรเทศบำลซึ่ งรั ฐมนตรีว่ ำก ำร

กระทรวงมหำดไทยแต่งตั้งอยู่ในต ำแหน่งครำวละสี่ปี 
กรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำลซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
 
มำตรำ ๗๕ จัตวำ๑๓๐  นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระตำมมำตรำ ๗๕ ตรี 

กรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำลพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 
(๑) ตำย 
(๒) ลำออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลำย 
(๔) เป็นบุคคลไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 

                                                 
๑๒๖ มำตรำ ๗๕ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๒๗ ส่วนที่ ๗ คณะกรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำล มำตรำ ๗๕ ทวิ ถึง มำตรำ ๗๕ ฉ เพิ่มโดย

พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๑๒๘ มำตรำ ๗๕ ทวิ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๑๒๙ มำตรำ ๗๕ ตรี เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๑๓๐ มำตรำ ๗๕ จัตวำ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓๐ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๕) ได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่คดีควำมผิดที่เป็นลหุโทษ
หรือควำมผิดอันได้กระท ำโดยประมำท 

เมื่อกรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำลพ้นจำกต ำแหน่งก่อนวำระ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยอำจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้ 

กรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำลผู้ได้รับแต่งตั้งตำมควำมในวรรคก่อน อยู่ในต ำแหน่ง
ตำมวำระเท่ำผู้ที่ตนแทน 

 
มำตรำ ๗๕ เบญจ๑๓๑  ในกำรประชุมของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำล ถ้ำ

ประธำนกรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำลไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรที่
ปรึกษำกำรเทศบำลที่มำประชุมเลือกกรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำลคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม 

 
มำตรำ ๗๕ ฉ๑๓๒  กำรประชุมทุกครำวต้องมีกรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำลมำ

ประชุมไม่ต่ ำกว่ำกึ่งจ ำนวนของกรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำลทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก 
กรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำลคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน ถ้ำคะแนน

เสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด 
 

บทเฉพำะกำล 
   

 
มำตรำ ๗๖  ให้สมำชิกสภำเทศบำลและคณะเทศมนตรีแห่งเทศบำลที่ได้จัดตั้งอยู่

แล้วในวันใช้พระรำชบัญญัตินี้ พ้นจำกต ำแหน่ง และให้ด ำเนินกำรเลือกตั้งและแต่งตั้งสมำชิกสภำ
เทศบำลใหม่ภำยในก ำหนดเวลำเก้ำสิบวันนับแต่วันใช้พระรำชบัญญัตินี้ แต่ให้คณะเทศมนตรีที่พ้นจำก
ต ำแหน่งด ำเนินกิจกำรในหน้ำที่ของคณะเทศมนตรีต่อไปจนกว่ำคณะเทศมนตรีที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ำ
รับหน้ำที่ เว้นแต่เทศบำลใดรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยได้สั่งแต่งตั้งเจ้ำพนักงำนเท่ำจ ำนวน
คณะเทศมนตรีแห่งเทศบำลนั้นเข้ำด ำเนินกิจกำรแทน ก็ให้คณะเทศมนตรีนั้นพ้นจำกหน้ำที่ 

 
กำรรักษำพระรำชบัญญัติ 

   
 

มำตรำ ๗๗  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
และให้มีอ ำนำจออกกฎกระทรวงหรือระเบียบข้อบังคับ เพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร 
                                                 

๑๓๑ มำตรำ ๗๕ เบญจ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๑๓๒ มำตรำ ๗๕ ฉ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓๑ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

จอมพล ป.  พิบูลสงครำม 
นำยกรัฐมนตรี 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘๑๓๓ 
 
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 
๒๔๙๖ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในเวลำนี้บำงมำตรำยังไม่เหมำะสม เช่น ให้เทศบำลกู้เงินได้เฉพำะจำก
กระทรวง ทบวง กรมหรือองค์กำรต่ำง ๆ เท่ำนั้น และบำงกรณีก็มิได้ก ำหนดควำมรับผิดชอบผูกพัน
กำรช ำระเงินกู้ที่กระทรวงกำรคลังค้ ำประกันไว้ให้แน่นอน  จึงจ ำเป็นต้องปรับปรุงเพ่ือให้เหมำะสม
และรัดกุมยิ่งข้ึน 
 
พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙๑๓๔ 
 

มำตรำ ๑๐  สมำชิกสภำเทศบำลประเภทที่สองแห่งเทศบำลที่ด ำรงต ำแหน่งอยู่แล้ว 
ในวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงอยู่ในต ำแหน่งได้ต่อไปจนถึงครำวออกตำมวำระ และถ้ำ
ต ำแหน่งว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนก่อนถึงครำวออกตำมวำระจะแต่งตั้งสมำชิกขึ้นแทนต่อไป ตำมมำตรำ 
๑๖ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ได ้
 
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจำกสมควรที่จะยกเลิกสมำชิก
สภำเทศบำลประเภทที่สอง เพ่ือให้มีแต่สมำชิกสภำเทศบำลซึ่งรำษฎรเป็นผู้เลือกตั้งแต่ประเภทเดียว 
กับแก้ไขเพ่ิมเติมไม่ต้องให้มีกำรแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติ และวิทยฐำนะเป็นสมำชิกสภำเทศบำลในฐำนะ
เป็นผู้เริ่มกำรส ำหรับท้องถิ่นที่เป็นสุขำภิบำลอยู่ก่อนแล้วจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบำล เพรำะท้องถิ่นที่เป็น
สุขำภิบำลอยู่ก่อนแล้วนั้นได้มีกำรปฏิบัติหน้ำที่ของท้องถิ่นต่อเนื่องกันมำโดยมีกรรมกำรเลือกตั้งจำก
รำษฎรเข้ำสมทบเป็นกรรมกำรสุขำภิบำลอยู่แล้ว จึงไม่จ ำเป็นต้องให้มีสมำชิกสภำเทศบำลในฐำนะ
เป็นผู้เริ่มกำรอีก นอกจำกนี้ กำรเปลี่ยนชื่อเทศบำลยังไม่มีบทบัญญัติระบุไว้ชัดแจ้งว่ำจะกระท ำได้โดย
วิธีใดเพ่ือไม่ให้มีปัญหำจึงสมควรจะได้มีบทบัญญัติไว้เสียให้ชัดว่ำ กำรเปลี่ยนชื่อเทศบำลให้ตรำเป็น
พระรำชกฤษฎีกำ  จึงจ ำเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ บำงมำตรำ 
 
พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕๑๓๕ 
 

มำตรำ ๖  ในกรณีที่เห็นสมควรกระทรวงมหำดไทยอำจแต่งตั้งข้ำรำชกำรไปด ำรง
ต ำแหน่งหรือปฏิบัติกิจกำรของเทศบำลใดเป็นกำรชั่วครำวได้ โดยไม่ขำดจำกควำมเป็นข้ำรำชกำรและ
คงได้รับเงินเดือนทำงสังกัดเดิม ถ้ำแต่งตั้งข้ำรำชกำรสังกัดกระทรวงอ่ืน ให้กระทรวงมหำดไทยท ำ
ควำมตกลงกับกระทรวงเจ้ำสังกัดก่อนแต่งตั้ง 

ให้ข้ำรำชกำรผู้ได้รับแต่งตั้งมีฐำนะอย่ำงเดียวกับพนักงำนเทศบำลทุกประกำร 
 

มำตรำ ๗  กำรจัดท ำกิจกำรตำมมำตรำ ๕๑ มำตรำ ๕๔ หรือมำตรำ ๕๗ แห่ง
พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ของเทศบำลใดให้เป็นไปตำมประกำศของกระทรวงมหำดไทย 
                                                 

๑๓๓ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๗๒/ตอนท่ี ๙๘/หน้ำ ๑๖๒๕/๒๗ ธันวำคม ๒๔๙๘ 
๑๓๔ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๗๔/ตอนท่ี ๑๑/หน้ำ ๓๔๕/๒๙ มกรำคม ๒๕๐๐ 
๑๓๕ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๗๙/ตอนท่ี ๑๘/หน้ำ ๒๐๐/๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๐๕ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ควำมในวรรคก่อนไม่กระทบกระทั่งกิจกำรใด ๆ ที่ เทศบำลจัดท ำอยู่ ในวันที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ประกำศของกระทรวงมหำดไทยตำมมำตรำนี้ให้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือแก้ไขข้อขัดข้องทำงปฏิบัติตำม
พระรำชบัญญัติเทศบำล และเพ่ือก ำหนดรำยจ่ำยของเทศบำลให้สอดคล้องกับหลักกำรงบประมำณ 
 
พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐๑๓๖ 
 
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ เนื่ องจำกกำรปฏิบัติตำม
พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ยังมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับกำรมอบหมำยอ ำนำจของคณะ
เทศมนตรีและนำยกเทศมนตรีในกำรปฏิบัติงำนประจ ำทั้งกำรเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติและ
อัตรำค่ำปรับคดีละเมิดเทศบัญญัติก็ยังไม่อยู่ในระดับที่สมควร  จึงเห็นสมควรแก้ไขพระรำชบัญญัติ
เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ดังนี้ 

๑. ให้คณะเทศมนตรีมอบอ ำนำจให้นำยกเทศมนตรี เทศมนตรี หรือพนักงำน
เทศบำล หรือนำยกเทศมนตรีจะมอบอ ำนำจให้เทศมนตรีหรือพนักงำนเทศบำลท ำกิจกำรใด ๆ ซึ่งมี
ลักษณะเป็นงำนประจ ำตำมปกติ ซึ่งกฎหมำยระบุว่ำเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะเทศมนตรีหรือ
นำยกเทศมนตรีได ้

๒. แก้ไขบทบัญญัติ เกี่ยวกับอ ำนำจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติของ
นำยกเทศมนตรีและเทศมนตรี เพ่ือให้มีอ ำนำจสั่งเรียกพยำนมำเพ่ือบันทึกถ้อยค ำประกอบกำร
พิจำรณำเปรียบเทียบคดีได้ ถ้ำไม่มำให้ถือว่ำเป็นกำรขัดค ำสั่งเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

๓. แก้ไขอัตรำค่ำปรับคดีละเมิดเทศบัญญัติให้สูงขึ้นจำกหนึ่งร้อยบำท เป็นหนึ่งพันบำท 
 
พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑๑๓๗ 
 
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันเทศบำลยังไม่อำจจัดท ำกิจกำรในหน้ำที่บำงอย่ำงนอกเขต
เทศบำล หรือลงทุนร่วมกับรำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือกับบุคคลอ่ืนได้  ฉะนั้น เพ่ือให้เทศบำลด ำเนิน
กิจกำรดังกล่ำวให้เป็นประโยชน์แก่ประชำชนในท้องถิ่นยิ่งขึ้น  จึงต้องแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมำยว่ำด้วย
เทศบำลบำงมำตรำเสียใหม่ 
 
ประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวำคม พุทธศักรำช ๒๕๑๕๑๓๘ 
 

โดยที่คณะปฏิวัติพิจำรณำเห็นว่ำ เทศบำลเป็นหน่วยบริหำรรำชกำรของท้องถิ่น 
ควรจะได้ปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมุ่งขจัดปัญหำควำมเดือดร้อนบ ำบัด
                                                 

๑๓๖ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๘๔/ตอนท่ี ๒๖/หน้ำ ๑๔๘/๒๑ มีนำคม ๒๕๑๐ 
๑๓๗ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๘๕/ตอนท่ี ๔๖/หน้ำ ๒๖๖/๒๑ พฤษภำคม ๒๕๑๑ 
๑๓๘ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๘๙/ตอนท่ี ๑๙๐/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๒๐๒/๑๓ ธันวำคม ๒๕๑๕ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ทุกข์บ ำรุงสุขของประชำชนอย่ำงแท้จริง  จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วย
เทศบำลบำงมำตรำให้รัดกุมและชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗๑๓๙ 
 

มำตรำ ๔  ให้เทศบำลเมือง และเทศบำลนคร ซึ่งยังไม่มีโรงรับจ ำน ำหรือสถำน
สินเชื่อท้องถิ่น จัดตั้งโรงรับจ ำน ำหรือสถำนสินเชื่อท้องถิ่นขึ้นภำยในก ำหนดสำมปีนับแต่วันที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แต่ถ้ำมีเหตุอันสมควรรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยอำจอนุญำตให้
ขยำยเวลำต่อไปได้อีกไม่เกินสองปี 
 
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจำกพระรำชบัญญัติเทศบำล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้ก ำหนดหน้ำที่ต่ำง ๆ ให้เทศบำลต้องจัดท ำภำยในเขตเทศบำล แต่กิจกำรบำงอย่ำงที่
เป็นประโยชน์แก่ประชำชนผู้ยำกจน คือกิจกำรโรงรับจ ำน ำและกิจกำรสถำนสินเชื่อเทศบำลยังมิได้มี
หน้ำที่ที่จ ำต้องจัดท ำขึ้นตำมพระรำชบัญญัตินี้ และโดยที่พิจำรณำเห็นว่ำกิจกำรโรงรับจ ำน ำและ
กิจกำรสถำนสินเชื่อธนำภิบำลเป็นแหล่งที่อ ำนวยช่วยเหลือประชำชนผู้ยำกจนในกรณีที่มีควำมจ ำเป็น
เกี่ยวกับกำรเงินเพ่ือยังชีพของครอบครัว สมควรก ำหนดให้เทศบำลมีหน้ำที่ต้องจัดให้มีกำรด ำเนิน
กิจกำรโรงรับจ ำน ำหรือกิจกำรสถำนสินเชื่อธนำภิบำลภำยในเขตเทศบำลเมืองและเทศบำลนครทุก
แห่งเพ่ือช่วยเหลือประชำชนผู้ยำกจนต่อไป  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ขึ้น 
 
พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๙๑๔๐ 
 
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจำกพระรำชบัญญัติเทศบำล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ บำงมำตรำยังไม่เหมำะสม โดยเฉพำะในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรพิจำรณำร่ ำงเทศบัญญัติ
งบประมำณ ได้ก ำหนดให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดต้องส่งร่ำงเทศบัญญัติที่สภำเทศบำลไม่รับหลักกำร 
และผู ้ว่ำรำชกำรจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยกับสภำเทศบำลที่ไม่รับหลักกำร เพ่ือให้รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยพิจำรณำ ซึ่งท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำและไม่คล่องตัวในกำรบริหำร งำนท้องถิ่น 
สมควรแก้ไขให้เหมำะสม  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ขึ้น 
 
พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๓๑๔๑ 
 
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจำกในปัจจุบันนี้ กิจกำรงำน
ของเทศบำลเมืองได้เพิ่มภำระและควำมรับผิดชอบต่อสังคมมำกขึ้น เนื่องจำกกำรคมนำคม 
กำรเศรษฐกิจ กำรศึกษำ กำรผังเมืองกำรสำธำรณูปโภค และกำรบริกำรแก่สำธำรณะ แต่จ ำนวน
เทศมนตรีของเทศบำล ยังมีจ ำนวน ๒ คน เท่ำกับเทศบำลต ำบลที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ ๔๙ ควำม
รับผิดชอบในภำระต่ำง ๆ ปัจจุบันเท่ำกับเทศบำลนครซึ่งมีเทศมนตรีถึง ๔ คน ด้วยเหตุดังกล่ำว  จึงสมควร
                                                 

๑๓๙ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๙๑/ตอนท่ี ๒๐๒/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๗/๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๑๗ 
๑๔๐ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๙๓/ตอนท่ี ๑๕๖/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๓๗/๒๔ ธันวำคม ๒๕๑๙ 
๑๔๑ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๙๗/ตอนท่ี ๑๓๑/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๕/๒๓ สิงหำคม ๒๕๒๓ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

แก้ไขเพ่ิมจ ำนวนเทศมนตรีตำมสัดส่วนของจ ำนวนสมำชิกสภำเทศบำลและควำมรับผิดชอบในภำระ
ต่ำง ๆ ที่นับวันยิ่งสลับซับซ้อนขึ้น 
 
พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒๑๔๒ 
 

มำตรำ ๑๔  บรรดำกิจกำรทั้งหลำยที่สมำชิกสภำเทศบำลและคณะเทศมนตรี ซึ่งพ้น
จำกต ำแหน่งตำมผลของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยได้กระท ำไปก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ หรือจนถึงวันที่มีกำรยุบสภำเทศบำลให้เป็นอันใช้บังคับได้และมีผลผูกพันเทศบำล 

 
มำตรำ ๑๕  กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลที่ได้ก ำหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง 

และวันเลือกตั้งไว้แล้วก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปตำมระยะเวลำที่ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดประกำศก ำหนด 
 
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
ไทยได้ก ำหนดหลักกำรในกำรจัดระเบียบกำรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นใหม่เพ่ือให้ เป็นไปตำมหลักแห่ง
กำรปกครองตนเองตำมเจตนำรมณ์ของประชำชนในท้องถิ่น จึงสมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วย
เทศบำลในส่วนของวำระกำรด ำรงต ำแหน่งสมำชิกสภำเทศบำล ข้อห้ำมและกำรสิ้นสุดสมำชิกภำพ
ของสมำชิกสภำเทศบำล กำรพ้นจำกต ำแหน่งเทศมนตรีและคณะเทศมนตรี กำรยุบสภำเทศบำล 
รวมทั้งอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่ำว  จึงจ ำเป็นต้อง
ตรำพระรำชบัญญัตินี้ 
 
พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓๑๔๓ 
 

มำตรำ ๒๐  บรรดำสมำชิกสภำเทศบำลและคณะเทศมนตรีซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ใน
วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำจะครบวำระตำมพระรำชบัญญัติ
เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

 
มำตรำ ๒๑  ให้น ำมำตรำ ๑๔ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไข

เพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้มำใช้บังคับกับเทศบำลทุกแห่งนับแต่วันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป 
เว้นแต่กรณีท่ีบัญญัติไว้โดยเฉพำะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ต้องมีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลนครหรือสมำชิกสภำเทศบำล
เมืองแห่งใด โดยเป็นกำรเลือกตั้งทั่วไปเพรำะเหตุมีกำรยุบสภำหรือถึงครำวออกตำมวำระ และเป็น
กำรเลือกตั้งของเทศบำลแห่งนั้นในครั้งแรกนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ด ำเนินกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรีตำมบทที่ ๒ ทวิ นำยกเทศมนตรีในครำวเดียวกัน โดยมิให้น ำ
มำตรำ ๑๔ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้มำใช้
บังคับ แต่เมื่อสมำชิกสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรีที่มำจำกกำรเลือกตั้งในครั้งดังกล่ำวเข้ำรับ
                                                 

๑๔๒ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๑๕ ก/หน้ำ ๑/๑๐ มีนำคม ๒๕๔๒ 
๑๔๓ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๔๑ ก/หน้ำ ๑๒/๑๒ พฤษภำคม ๒๕๔๓ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ต ำแหน่งแล้ว ให้น ำมำตรำ ๑๔ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระรำชบัญญัตินี้มำใช้บังคับกับเทศบำลแห่งนั้น 

(๒) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงฐำนะเทศบำลต ำบลแห่งใดเป็นเทศบำลเมืองก่อนถึง
วันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๕๐ ให้น ำควำมใน (๑) มำใช้บังคับกับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและ
นำยกเทศมนตรีของเทศบำลเมืองนั้นด้วยโดยอนุโลม 

กำรบริหำรเทศบำลต ำบลให้ด ำเนินกำรบริหำรในรูปแบบคณะเทศมนตรี ตำมบทที่ 
๒ คณะเทศมนตรี ต่อไป  ทั้งนี้ จนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขึ้นใหม่เป็นกำร
เลือกตั้ งทั่ วไป หลังจำกวันที่  ๑  มกรำคม ๒๕๕๐ ในกรณี เช่นว่ำนี้ ให้น ำมำตรำ ๑๔ แห่ ง
พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้มำใช้บังคับส ำหรับกำร
เลือกตั้งครั้งท่ีจะจัดให้มีข้ึนนั้น 

 
มำตรำ ๒๒  ในกรณีที่ เทศบำลใดได้ก ำหนดวันเลือกตั้งไว้แล้วก่อนวันจัดท ำ

ประชำมติตำมมำตรำ ๒๑ แห่งพระรำชบัญญัตินี้ ให้ด ำเนินกำรเลือกตั้งในรูปแบบคณะเทศมนตรี
ต่อไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ก่อนกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ 

 
มำตรำ ๒๓  ในระหว่ำงที่ไม่มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหำรท้องถิ่นให้น ำกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลมำใช้บังคับกับกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำเทศบำลหรือนำยกเทศมนตรีเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัตินี้ 

ในกำรสมัครรับเลือกตั้งเป็นนำยกเทศมนตรี ให้เทศบำลเรียกเก็บค่ำสมัครเป็นเงิน
จ ำนวนห้ำพันบำท 

ในกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี ให้ถือเขตเทศบำลเป็นเขตเลือกตั้ง 
ในกรณีที่มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรีในครำวเดียวกันให้

ใช้หน่วยเลือกตั้งที่เลือกตั้ง เจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้ง คณะกรรมกำรตรวจคะแนน เจ้ำหน้ำที่
คะแนน และบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมกันก็ได้ 

ใบสมัครและบัตรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลหรือนำยกเทศมนตรี ให้เป็นไปตำมที่
กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรเลือกตั้งให้เป็นไปโดยเรียบร้อย กระทรวงมหำดไทย
อำจออกระเบียบก ำหนดวิธีปฏิบัติในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลหรือนำยกเทศมนตรีเท่ำที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลได้ 
 
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
ไทยก ำหนดให้คณะผู้บริหำรท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงของประชำชน
หรือมำจำกควำมเห็นชอบของสภำท้องถิ่น และกำรเลือกตั้งคณะผู้บริหำรท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น
ที่มำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงของประชำชนให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ สมควร
ปรับปรุงรูปแบบกำรบริหำรเทศบำลจำกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่ให้นำยกเทศมนตรีมำจำกกำรเลือก
กันเองของสมำชิกสภำเทศบำล เป็นให้นำยกเทศมนตรีมำจำกกำรเลือกตั้งของรำษฎรในเขตเทศบำล 
เพ่ือให้รำษฎรได้มีส่วนร่วมในกำรปกครองตนเองตำมเจตนำรมณ์ของรำษฎรในท้องถิ่นโดยตรง 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

นอกจำกนี้ สมควรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของสภำเทศบำลให้เหมำะสมและสอดคล้องกันด้วย  จึงจ ำเป็นต้อง
ตรำพระรำชบัญญัตินี้ 
 
*พระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไป
ตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๔๔ 
 

มำตรำ ๖๓  ในพระรำชบัญญัติเทศบำล พุทธศักรำช ๒๔๙๖ ให้แก้ไขค ำว่ำ 
“กรมมหำดไทย” เป็น “กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น” และค ำว่ำ “อธิบดีกรมโยธำเทศบำล” 
เป็น “อธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมือง” 
 
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ คือ โดยที่พระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนรำชกำรขึ้นใหม่โดยมีภำรกิจใหม่ ซึ่งได้มี
กำรตรำพระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้ เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจำกพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้
บัญญัติให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำร รัฐมนตรีผู้ด ำรงต ำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ในส่วน
รำชกำรเดิมมำเป็นของส่วนรำชกำรใหม่ โดยให้มีกำรแก้ไขบทบัญญัติต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับอ ำนำจ
หน้ำที่ที่โอนไปด้วย  ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตำมหลักกำรที่ปรำกฏในพระรำชบัญญัติและพระรำช
กฤษฎีกำดังกล่ำว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมำยให้สอดคล้องกับกำรโอนส่วนรำชกำร 
เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีควำมชัดเจนในกำรใช้กฎหมำยโดยไม่ต้องไปค้นหำในกฎหมำยโอนอ ำนำจหน้ำที่ว่ำ
ตำมกฎหมำยใดได้มีกำรโอนภำรกิจของส่วนรำชกำรหรือผู้รับผิดชอบตำมกฎหมำยนั้นไปเป็นของ
หน่วยงำนใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมำยให้มีกำรเปลี่ยนชื่อส่วนรำชกำร รัฐมนตรี 
ผู้ด ำรงต ำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้ตรงกับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ และเพ่ิมผู้แทน
ส่วนรำชกำรในคณะกรรมกำรให้ตรงตำมภำรกิจที่มีกำรตัดโอนจำกส่วนรำชกำรเดิมมำเป็นของส่วน
รำชกำรใหม่รวมทั้งตัดส่วนรำชกำรเดิมที่มีกำรยุบเลิกแล้วซึ่งเป็นกำรแก้ไขให้ตรงตำมพระรำชบัญญัติ
และพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำว  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชกฤษฎีกำนี้ 
 
พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖๑๔๕ 
 

มำตรำ ๔๖  บรรดำสมำชิกสภำเทศบำล คณะเทศมนตรี นำยกเทศมนตรี รอง
นำยกเทศมนตรี ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำ
จะครบวำระหรือมีกำรยุบสภำเทศบำล ในกรณีเช่นว่ำนี้ ให้บทบัญญัติในส่ วนที่ ๒ บทที่ ๑ สภำ
เทศบำล และบทที่ ๒ คณะเทศมนตรี ในส่วนที่ ๔ เทศบัญญัติ และในส่วนที่ ๖ กำรควบคุมเทศบำล 
แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ก่อนกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ยังคงใช้บังคับ
ต่อไปได้เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัตินี้ 

 

                                                 
๑๔๔ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน้ำ ๖๖/๘ ตุลำคม ๒๕๔๕ 
๑๔๕ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๐/ตอนท่ี ๑๒๔ ก/หน้ำ ๑/๒๒ ธันวำคม ๒๕๔๖ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓๘ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๔๗  ในวำระเริ่มแรกเป็นเวลำสี่ปีนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มิให้
น ำบทบัญญัติในมำตรำ ๔๘ เบญจ (๒) แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระรำชบัญญัตินี้ มำใช้บังคับกับกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี 

 
มำตรำ ๔๘  บรรดำบทบัญญัติแห่งกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับที่ก ำหนดกำร

จ่ำยเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืนของนำยกเทศมนตรี เทศมนตรี 
รองนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี กำรจ่ำยเงินค่ำป่วยกำรแก่
ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล และกำรจ่ำยเงินค่ำเบี้ยประชุม
ให้แก่กรรมกำรที่สภำเทศบำลแต่งตั้งขึ้น ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้ต่อไป
จนกว่ำจะได้มีกำรออกระเบียบตำมมำตรำ ๔๘ จตุวีสติ และมำตรำ ๖๘ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ 
 
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจำกพระรำชบัญญัติเทศบำล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ ก ำหนดรูปแบบกำรบริหำรเทศบำลเป็นสองรูปแบบ คือ รูปแบบคณะเทศมนตรีและ
รูปแบบนำยกเทศมนตรี เพ่ือให้กำรบริหำรเทศบำลเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน โดยให้นำยกเทศมนตรี
มำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงของประชำชน และเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น ประกอบกับมีบทบัญญัติบำงมำตรำยังไม่เหมำะสมกับกำร
บริหำรงำนของเทศบำล เพ่ือให้กำรบริหำรงำนของเทศบำลเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภำพ  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ 
 
พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒๑๔๖ 
 
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระรำชบัญญัติเทศบำล 
มีบทบัญญัติบำงประกำรไม่เหมำะสมกับสภำวะในปัจจุบันเป็นกำรจ ำกัดสิทธิของประชำชน ทั้งสิทธิ
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งและสิทธิของประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมควรเปิดกว้ำงให้เป็นดุลพินิจของ
ประชำชนโดยเสรี  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ 
 
พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒๑๔๗ 

 
มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ

เป็นต้นไป 
 
มำตรำ ๒๘  บรรดำข้อกล่ำวหำหรือกำรด ำเนินกำรใด ๆ ตำมมำตรำ ๑๙ วรรคสอง 

มำตรำ ๔๘ ปัญจทศ วรรคสำม มำตรำ ๔๘ โสฬส วรรคสำม หรือมำตรำ ๗๓ แห่งพระรำชบัญญัติ
เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
แล ้วแต่กรณี  ที่อยู่ ระหว่ำงกำรสอบสวนหรือสอบสวนเสร็จแล้วแต่ยังมิได้มีค ำสั่ง ก่อนวันที่
                                                 

๑๔๖ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๖/ตอนท่ี ๘๕ ก/หน้ำ ๗/๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๕๒ 
๑๔๗ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๕๐ ก/หน้ำ ๑๖๔/๑๖ เมษำยน ๒๕๖๒ 

38



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓๙ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ด ำเนินกำรต่อไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ จนกว่ำจะแล้วเสร็จ 
 

มำตรำ ๒๙  ให้นำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล
และสมำชิกสภำเทศบำล ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตำมประกำศ
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง กำรได้มำซึ่งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ท้องถิ่นเป็นกำรชั่วครำว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๗ และค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำติที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง กำรได้มำซึ่งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นกำร
ชั่วครำว ลงวันที่ ๒๕ ธันวำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๗ ยังคงด ำรงต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งจะประกำศก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี หรือสมำชิกสภำเทศบำลของเทศบำลนั้น 
โดยให้พ้นจำกต ำแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง หรือจนกว่ำ
จะพ้นจำกต ำแหน่งด้วยเหตุอ่ืนตำมประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติและค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำติดังกล่ำว 

เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประกำศก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีหรือ
สมำชิกสภำเทศบำลของเทศบำลใด ให้ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ และค ำสั่งหัวหน้ำคณะ
รักษำควำมสงบแห่งชำติตำมวรรคหนึ่ง เฉพำะในส่วนที่เกี่ยวกับเทศบำลนั้นเป็นอันยกเลิก 
 

มำตรำ ๓๐  บทบัญญัติมำตรำ ๔๘ สัตต แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ มิให้ใช้บังคับกับนำยกเทศมนตรีซึ่งด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรง
ต ำแหน่งอยู่ก่อนวันเลือกตั้งครั้งแรกภำยหลังพระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 

มำตรำ ๓๑  ให้นำยกเทศมนตรี สมำชิกสภำเทศบำล หรือผู้มีต ำแหน่งในเทศบำลเฉพำะ
บรรดำที่ถูกระงับกำรปฏิบัติรำชกำรหรือหน้ำที่ในเทศบำลโดยไม่ได้รับค่ำตอบแทนตำมค ำสั่งหัวหน้ำ
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่เกี่ยวข้อง พ้นจำกต ำแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประกำศก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีหรือสมำชิกสภำเทศบำลของเทศบำลนั้น แต่ไม่
กระทบต่อกำรด ำเนินกำรต่อไปตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำตินั้นกับบุคคลดังกล่ำว 
 

มำตรำ ๓๒  ระเบียบของกระทรวงมหำดไทยที่ออกตำมมำตรำ ๖๗ (๙) แห่ง
พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ จะก ำหนดให้ควำม
คุ้มครองกำรจ่ำยเงินที่เทศบำลได้จ่ำยไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบในเรื่องนั้นใช้บังคับก็ได้ แต่ให้คุ้มครอง
ได้เฉพำะที่ได้จ่ำยไปโดยสุจริตและเป็นไปตำมหนังสือสั่งกำรหรือหนังสือก ำหนดแนวทำงปฏิบัติของ
กระทรวงมหำดไทยที่ออกก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ระเบียบของกระทรวงมหำดไทยที่ออกตำมมำตรำ ๖๗ (๙) แห่งพระรำชบัญญัติ
เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และมีกำร
ก ำหนดให้ควำมคุ้มครองกำรจ่ำยเงินที่เทศบำลได้จ่ำยไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบดังกล่ำวใช้บังคับ
เฉพำะที่ได้จ่ำยไปโดยสุจริตและเป็นไปตำมหนังสือสั่งกำรหรือหนังสือก ำหนดแนวทำงปฏิบัติของ
กระทรวงมหำดไทยให้มีผลใช้บังคับได้ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๔๐ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๓๓  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
 
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำ
เทศบำลและนำยกเทศมนตรี และจ ำนวนสมำชิกสภำเทศบำลให้สอดคล้องกับกฎหมำยว่ำด้วยกำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมกำรสิ้นสุดสมำชิกภำพของ
สมำชิกสภำเทศบำล กำรพ้นจำกต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำ
นำยกเทศมนตรี และเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี รวมทั้งกำรกระท ำอันเป็นกำรต้องห้ำมของ
นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี และ
สมำชิกสภำเทศบำล ตลอดจนอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลและกำรก ำกับดูแลเทศบำล เพ่ือให้ได้มำซึ่ง
สมำชิกสภำเทศบำล นำยกเทศมนตรี และผู้ท ำหน้ำที่ช่วยเหลือในกำรบริหำรรำชกำรของเทศบำลที่
เหมำะสมแก่กำรปฏิบัติหน้ำที่ มีควำมซื่อสัตย์สุจริต สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือประโยชน์แก่ส่วนรวม
เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล และมีประสิทธิภำพ  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๔๑ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

นุสรำ/ปรับปรุง 
๒๒ เมษำยน ๒๕๖๒ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ิ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจบุัน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับใดๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด

เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

“กรรมการ” หมายความวา กรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๑๔ ก/หนา ๔๘/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 
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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 
 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา  ๕   ใหนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว าการกระทรวงการคลัง  และ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เก่ียวกับอํานาจ
และหนาที่ของตนและมีอํานาจออกกฎกระทรวง และระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับ
ได 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   

 
มาตรา ๖  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” ประกอบดวย 
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปน

ประธาน 
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และอธิบดีกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน* 

(๓) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวนสิบสองคน ประกอบดวยผูบริหาร
องคการบริหารสวนจังหวัดสองคน ผูบริหารเทศบาลสามคน ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหา
คน และผูบริหารกรุงเทพมหานคร ผูบริหารเมืองพัทยาหรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งข้ึนรวมสองคน ทั้งนี้ โดยใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ประเภทเลือกกันเองตามหลักเกณฑและวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 

(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสองคน ประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรูความ
เช่ียวชาญในดานการบริหารราชการแผนดิน ดานการพัฒนาทองถ่ิน ดานเศรษฐศาสตร ดานการ
ปกครองสวนทองถ่ินในสาขารัฐศาสตรหรือรัฐประศาสนศาสตร และดานกฎหมาย ทั้งนี้ การสรร
หาผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 

ใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนเลขานุการคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๗  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

ดังตอไปนี ้
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ 
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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 
 

(๓) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจาง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เวนแตเปน
ผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(๕) ไมเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
(๖) ไมเปนเจาหนาที่หรือผูมีตําแหนงใดๆ ในพรรคการเมือง 
 
มาตรา ๘  กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) พนจากตําแหนงเมื่อลาออก โดยยื่น

หนังสือลาออกตอประธานกรรมการหรือพนจากการเปนผูบริหารทองถ่ิน 
 
มาตรา ๙  กรรมการตามมาตรา ๖ (๔) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และ

อาจไดรับสรรหาเปนกรรมการอีกไดไมเกินสองวาระติดตอกัน 
ถากรรมการตามวรรคหนึ่งวางลง ใหสรรหากรรมการแทน และใหผูซึ่งไดรับสรร

หาอยูในตําแหนงเทากับระยะเวลาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 
ในระหวางที่ยังมิไดสรรหากรรมการแทนตําแหนงที่วางตามวรรคสอง และยังมี

กรรมการเหลืออยูเกินกึ่งหนึ่ง ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได 
 
มาตรา ๑๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพน

จากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
 
มาตรา ๑๑  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ

หนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง 
ช้ีขาด 

 
มาตรา ๑๒  ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

แผนปฏิบัติการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานตอรัฐสภา 
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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 
 

(๒) กําหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตามอํานาจและหนาที่ระหวางรัฐ
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเอง 

(๓) ปรับปรุงสัดสวนภาษีและอากร และรายไดระหวางรัฐกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเอง โดยคํานึงถึงภาระหนาที่ของรัฐ
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเองเปนสําคัญ 

(๔) กําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการถายโอนภารกิจจากราชการสวนกลางและ
ราชการสวนภูมิภาคใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๕) ประสานการถายโอนขาราชการ ขาราชการสวนทองถ่ิน และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจระหวางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับคณะกรรมการ
พนักงานสวนทองถ่ินหรือหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือใหสอดคลองกับการกําหนดอํานาจและหนาที่
การจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน เงินงบประมาณที่ราชการสวนกลางโอนใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และการถายโอนภารกิจตาม (๒) (๓) และ (๔) 

(๖) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใหมีการกระจายอํานาจการอนุมัติหรือการ
อนุญาตตามที่มีกฎหมายบัญญัติใหตองขออนุมัติหรือขออนุญาตไปใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยคํานึงถึงความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการประชาชน และการกํากับดูแลใหเปนไปตาม
กฎหมายนั้นๆ เปนสําคัญ 

(๗) เสนอแนะมาตรการดานการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณ
และการรักษาวินัยทางการเงิน การคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๘) เสนอแนะการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง
ประกาศ ขอบังคับ ระเบียบ และคําส่ังที่จําเปนเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามแผนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอคณะรัฐมนตรี 

(๙) เรงรัดใหมีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ขอบังคับ
ระเบียบ และคําส่ังที่จําเปนเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(๑๐) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในการจัดสรรเงินงบประมาณที่จัดสรรเพิ่มขึ้น
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เนื่องจากการถายโอนภารกิจจากสวนกลาง 

(๑๑) พิจารณาหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามความจําเปน 

(๑๒) เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีสวนรวมของประชาชนใน
ทองถ่ิน 

(๑๓) เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการในกรณีที่ปรากฏวา
สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไมดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

(๑๔) เสนอรายงานเกี่ยวกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
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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 
 

(๑๕) ออกประกาศกําหนดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
ประกาศของคณะกรรมการตาม (๑๕) เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว

ใหใชบังคับได 
 
มาตรา ๑๓  คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการใดๆ 

ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๑ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดย

อนุโลม 
 
มาตรา ๑๔  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจ

ออกคําส่ังเปนหนังสือเรียกใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเจาหนาที่ของรัฐ สง
ขอมูลหรือเอกสารใดๆ ที่เก่ียวของมาเพื่อใชประกอบการพิจารณาได ในการนี้อาจเรียกบุคคลใดๆ 
มาชี้แจงดวยก็ได 

 
มาตรา ๑๕  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 
(๒) รวบรวมขอมูล ศึกษา และวิเคราะหเก่ียวกับการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และขอมูลตางๆ เก่ียวกับงานของคณะกรรมการ 
(๓) รวมมือและประสานงานกับราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(๕) ปฏิบัติหนาที่ อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานักงาน

คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 

 
หมวด ๒ 

การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจดัระบบการบริการสาธารณะ 
   

 
มาตรา ๑๖  ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและ

หนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี ้
(๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
(๒) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
(๓) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ 
(๔) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ 
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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 
 

(๕) การสาธารณูปการ 
(๖) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ 
(๗) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 
(๘) การสงเสริมการทองเที่ยว 
(๙) การจัดการศึกษา 
(๑๐) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผูดอยโอกาส 
(๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอัน

ดีของทองถ่ิน 
(๑๒) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 
(๑๓) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
(๑๔) การสงเสริมกีฬา 
(๑๕) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๑๖) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
(๑๘) การกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ําเสีย 
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๒๐) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
(๒๒) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรง

มหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ 
(๒๔) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
(๒๕) การผังเมือง 
(๒๖) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
(๒๘) การควบคุมอาคาร 
(๒๙) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและ

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
(๓๑) กิจการอ่ืนใดที่ เปนผลประโยชนของประชาชนในทอง ถ่ินตามที่

คณะกรรมการประกาศกําหนด 
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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 
 

มาตรา ๑๗  ภายใตบังคับมาตรา ๑๖ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ 

(๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

(๒) การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในการพัฒนาทองถ่ิน 
(๓) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินอื่น 
(๔) การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอื่น 
(๕) การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 
(๖) การจัดการศึกษา 
(๗) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๘) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
(๙) การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
(๑๐) การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
(๑๑) การกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลรวม 
(๑๒) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 
(๑๓) การจัดการและดูแลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา 
(๑๔) การสงเสริมการทองเที่ยว 
(๑๕) การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการ

เองหรือรวมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ 
(๑๖) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เช่ือมตอระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอื่น 
(๑๗) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
(๑๘) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
(๑๙) การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอ 
(๒๐) การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหต ุ
(๒๑) การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๒) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๒๓) การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด 
(๒๔) จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อ่ืนที่อยูในเขต และกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นรวมกันดําเนินการ
หรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
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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 
 

(๒๕) สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น
ในการพัฒนาทองถ่ิน 

(๒๖) การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น 

(๒๗) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส 

(๒๘) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
กําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 

(๒๙) กิจการอื่นใดที่ เปนผลประโยชนของประชาชนในทอง ถ่ินตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๘  ใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการ

สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ 
 
มาตรา ๑๙  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเปน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษไมเต็มพื้นที่จังหวัด มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองตามมาตรา ๑๖ 

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษเต็มพื้นที่จังหวัด มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ 

 
มาตรา ๒๐  ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจ

และหนาที่เก่ียวกับการใหบริการสาธารณะอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกันใหคณะกรรมการมี
อํานาจกําหนดวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจและหนาที่รับผิดชอบในสวนใด 

 
มาตรา ๒๑  บรรดาอํานาจและหนาที่ที่อยูในความรับผิดชอบของรัฐตาม

กฎหมาย รัฐอาจมอบอํานาจและหนาที่ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการแทนได 
ในการดําเนินงานตามอํานาจและหนาที่ที่ระบุไวในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา

๑๘ และมาตรา ๑๙ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจรวมมือกันดําเนินการหรืออาจรองขอใหรัฐ
หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น แลวแตกรณี ดําเนินการแทนได 

 
มาตรา ๒๒  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหเอกชนดําเนินการตาม

อํานาจและหนาที่แทนได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด ๓ 
การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากร 
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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 
 

 
มาตรา ๒๓  เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลอาจมีรายไดจาก

ภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายไดดังตอไปนี้ 
(๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
(๒) ภาษีบํารุงทองที่ตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที ่
(๓) ภาษีปายตามกฎหมายวาดวยภาษีปาย 
(๔) ภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรที่ไดรับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวม

กับการจัดสรรตามมาตรา ๒๔ (๓) และมาตรา ๒๕ (๖) แลวไมเกินรอยละสามสิบของ
ภาษีมูลคาเพ่ิมที่จัดเก็บไดหักสวนที่ตองจายคืนแลว โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

(๕) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นใน
อัตราซ่ึงเมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา ๒๔ (๔) แลวไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บ
ตามประมวลรัษฎากร โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

(๖) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมาย
วาดวยสุรา และคาแสตมปยาสูบตามกฎหมายวาดวยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการคาในเขตเทศบาล เมือง
พัทยา และองคการบริหารสวนตําบล โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไมเกินรอยละ
สามสิบของอัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ และใหถือเปนภาษีและคาแสตมปตามกฎหมายวา
ดวยการนั้น โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บ 

(๗) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวยรถยนต
ภาษีรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเล่ือนตามกฎหมายวาดวย
ลอเล่ือน 

(๘) ภาษีการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน 
(๙) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
(๑๐) อากรการฆาสัตวและผลประโยชนอ่ืนอันเกิดจากการฆาสัตวตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 
(๑๑) อากรรังนกอีแอนตามกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน 
(๑๒) คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแรหลังจากหักสงเปนรายไดของรัฐใน

อัตรารอยละสี่สิบแลวดังตอไปนี้ 
(ก) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพื้นที่ตาม

ประทานบัตร ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละยี่สิบของเงินคาภาคหลวงแรที่จัดเก็บไดภายใน
เขต 

(ข) องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลอื่นที่อยูภายในจังหวัดที่มีพ้ืนที่
ครอบคลุมพื้นที่ตามประทานบัตร ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละสิบของเงินคาภาคหลวงแรที่
จัดเก็บไดภายในเขต 

(ค) องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในจังหวัดอื่นใหไดรับการจัดสรรใน
อัตรารอยละสิบของเงินคาภาคหลวงแรที่จัดเก็บไดภายในเขต 
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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 
 

(๑๓) คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมหลังจากหักสงเปน
รายไดของรัฐในอัตรารอยละสี่สิบแลว ดังตอไปนี้ 

(ก) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพื้นที่ตาม
สัมปทาน ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละยี่สิบของเงินคาภาคหลวงปโตรเลียมที่จัดเก็บได
ภายในเขต 

(ข) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลอื่นที่อยูภายในจังหวัดที่มีพ้ืนที่
ครอบคลุมพื้นที่ตามสัมปทาน ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละสิบของเงินคาภาคหลวง
ปโตรเลียมที่จัดเก็บไดภายในเขต 

(ค) องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในจังหวัดอื่น ใหไดรับการจัดสรรใน
อัตรารอยละสิบของเงินคาภาคหลวงปโตรเลียมที่จัดเก็บไดภายในเขต 

(๑๔) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่
มีทุนทรัพยภายในเขต  ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายวาดวยอาคารชุด 

(๑๕) คาธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ ทั้งนี้ ให
เปนไปตามอัตราและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

(๑๖) คาธรรมเนียมดังตอไปนี้ โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไมเกิน
รอยละสิบของคาธรรมเนียมที่มีการจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

(ก) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา 
(ข) คาธรรมเนียมใบอนุญาตเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน 
(๑๗) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมาย

หนาที่ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลเปนเจาหนาที่ดําเนินการภายในเขต
ทองถ่ินนั้นๆ และใหตกเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาว ในกรณีกฎหมาย
กําหนดใหเทศบาลเปนผูจัดเก็บคาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ใหนํารายไดมาแบง
ใหแกองคการบริหารสวนตําบลที่อยูภายในเขตจังหวัดตามที่คณะกรรมการกําหนด 

(๑๘) คาใชน้ําบาดาลตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล ทั้งนี้ ใหเปนไปตามสัดสวน
ที่คณะกรรมการกําหนด 

(๑๙) คาธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากผูใชหรือไดรับประโยชนจากบริการ
สาธารณะที่จัดใหมีข้ึน 

(๒๐) รายไดอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนของเทศบาล เมืองพัทยา และ
องคการบริหารสวนตําบล 

 
มาตรา ๒๔  องคการบริหารสวนจังหวัดอาจมีรายไดจากภาษีอากรคาธรรมเนียม

และเงินรายได ดังตอไปนี้ 
(๑) ภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับน้ํามันเบนซินและน้ํามันที่

คลายกัน น้ํามันดีเซลและน้ํามันที่คลายกัน กาซปโตรเลียมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนตซึ่งเก็บ
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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 
 

จากการคาในเขตจังหวัด โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มไดไมเกินลิตรละสิบสตางคสําหรับน้ํามัน
และกิโลกรัมละไมเกินสิบสตางคสําหรับกาซปโตรเลียม 

(๒) ภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดสําหรับยาสูบ ซึ่งเก็บจากการคาในเขต
จังหวัดโดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มไดไมเกินมวนละสิบสตางค 

(๓) ภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรที่ไดรับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวม
กับอัตราตามมาตรา ๒๓ (๔) และมาตรา ๒๕ (๖) แลวไมเกินรอยละสามสิบของภาษีมูลคาเพ่ิมที่
จัดเก็บไดหักสวนที่ตองจายคืนแลว โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

(๔) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นใน
อัตราซึ่งเมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา ๒๓ (๕) แลวไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บ
ตามประมวลรัษฎากร โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

(๕) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวยรถยนต
ภาษีรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเล่ือนตามกฎหมายวาดวย
ลอเล่ือน 

(๖) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาต ิ
(๗) อากรรังนกอีแอนตามกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน 
(๘) คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแร ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละ

ย่ีสิบของคาภาคหลวงแรที่จัดเก็บไดภายในเขตขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้น 
(๙) คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมใหไดรับการจัดสรร

ในอัตรารอยละยี่สิบของคาภาคหลวงปโตรเลียมที่จัดเก็บไดภายในเขตขององคการบริหารสวน
จังหวัดนั้น 

(๑๐) คาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดโดยออกขอบัญญัติเรียกเก็บ
จากผูพักในโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 

(๑๑) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมาย
หนาที่ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนเจาหนาที่ดําเนินการภายในเขตองคการบริหารสวน
จังหวัดนั้น และใหตกเปนรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัด 

(๑๒) คาธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากผูใชหรือไดรับประโยชนจากบริการ
สาธารณะที่องคการบริหารสวนจังหวัดจัดใหมีข้ึน 

(๑๓) รายไดอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 
มาตรา ๒๕  กรุงเทพมหานครอาจมีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงิน

รายไดดังตอไปนี้ 
(๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
(๒) ภาษีบํารุงทองที่ตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที ่
(๓) ภาษีปายตามกฎหมายวาดวยภาษีปาย 
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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 
 

(๔) ภาษีบํารุงกรุงเทพมหานครสําหรับน้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คลายกัน น้ํามัน
ดีเซลและน้ํามันที่คลายกัน กาซปโตรเลียมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต ซึ่งเก็บจากการคาใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มไดไมเกินลิตรละสิบสตางคสําหรับน้ํามัน และ
ไมเกินกิโลกรัมละสิบสตางคสําหรับกาซปโตรเลียม 

(๕) ภาษีบํา รุงกรุงเทพมหานครสําหรับยาสูบซึ่ งเ ก็บจากการคาในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มไดไมเกินมวนละสิบสตางค 

(๖) ภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรที่ไดรับการจัดสรร ในอัตราซึ่งเมื่อรวม
กับอัตราตามมาตรา ๒๓ (๔) และมาตรา ๒๔ (๓) แลวไมเกินรอยละสามสิบของภาษีมูลคาเพ่ิมที่
จัดเก็บไดหักสวนที่ตองจายคืนแลว โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

(๗) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นใน
อัตราไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเปนหนาที่ของ
กรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

(๘) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมาย
วาดวยสุรา  และคาแสตมปยาสูบตามกฎหมายวาดวยยาสูบ  ซึ่ ง เ ก็บจากการคาในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่
กรมสรรพสามิตจัดเก็บ และใหถือเปนภาษีและคาแสตมปตามกฎหมายวาดวยการนั้นโดยเปน
หนาที่ของกรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บ 

(๙) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
(๑๐) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวยรถยนต

ภาษีรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเล่ือนตามกฎหมายวาดวย
ลอเล่ือน 

(๑๑) ภาษีการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน 
(๑๒) คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแรที่จัดเก็บภายในเขตของ

กรุงเทพมหานคร ในอัตรารอยละสี่สิบของคาภาคหลวงแรที่กรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บไดจริง 
(๑๓) คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมที่จัดเก็บภายใน

เขตของกรุงเทพมหานคร ในอัตรารอยละสี่สิบของคาภาคหลวงปโตรเลียมที่กรมทรัพยากรธรณี
จัดเก็บไดจริง 

(๑๔) อากรการฆาสัตว และผลประโยชนอ่ืนอันเกิดจากการฆาสัตวตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 

(๑๕) คาธรรมเนียมบํารุงกรุงเทพมหานคร โดยออกขอบัญญัติเรียกเก็บจากผู
พักในโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 

(๑๖) คาธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ ทั้งนี ้ใหเปนไป
ตามอัตราและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

(๑๗) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่
มีทุนทรัพยตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายวาดวยอาคารชุด 
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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 
 

(๑๘) คาธรรมเนียมดังตอไปนี้ โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไมเกิน
รอยละสามสิบของคาธรรมเนียมที่จัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

(ก) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา 
(ข) คาธรรมเนียมใบอนุญาตเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน 
(๑๙) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมาย

หนาที่ใหกรุงเทพมหานครเปนเจาหนาที่ดําเนินการภายในเขตของกรุงเทพมหานคร และใหตก
เปนรายไดของกรุงเทพมหานคร 

(๒๐) คาธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากผูใชหรือไดรับประโยชนจากบริการ
สาธารณะที่กรุงเทพมหานครจัดใหมีข้ึน 

(๒๑) รายไดอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนของกรุงเทพมหานคร 
 
มาตรา ๒๖  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกร

ปกครองรูปแบบพิเศษไมเต็มพื้นที่จังหวัด มีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายได
อ่ืนตามมาตรา ๒๓ 

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกรปกครอง
รูปแบบพิเศษเต็มพื้นที่จังหวัด มีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายไดอ่ืนตามมาตรา 
๒๓ และมาตรา ๒๔ 

 
มาตรา ๒๗  ภาษีและอากรประเภทอื่นนอกเหนือจากที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๓ 

มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ อาจกําหนดใหเปนภาษีและอากรรวมกันระหวางรัฐกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรืออาจกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดเก็บเพิ่มได เพ่ือให
สอดคลองกับการถายโอนภาระหนาที่และงบประมาณจากราชการสวนกลางมายังองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ทั้งนี้ ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรตามวรรคหนึ่งในแตละป ใหคณะกรรมการ
พิจารณากําหนดโดยคํานึงถึงภาระหนาที่ของรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเองเปนสําคัญ 

 
มาตรา ๒๘  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมีรายรับดังตอไปนี ้
(๑) รายไดจากทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๒) รายไดจากสาธารณูปโภค 
(๓) รายไดจากการพาณิชยและการทํากิจการ ไมวาจะดําเนินการเองหรือรวมกับ

บุคคลอื่น หรือจากสหการ 
(๔) ภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาปรับ คาตอบแทน หรือรายไดอ่ืน

ใดตามที่มีกฎหมายบัญญัติไวใหเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๕) คาบริการ 
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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 
 

(๖) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอื่น 

(๗) เงินชวยเหลือจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวาง
ประเทศ 

(๘) รายไดจากการจําหนายพันธบัตร 
(๙) เงินกูจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติบุคคลตางๆ 
(๑๐) เงินกูจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ 
(๑๑) เงินและทรัพยสินอยางอ่ืนที่มีผูอุทิศให 
(๑๒) เงินชวยเหลือหรือเงินคาตอบแทน 
(๑๓) รายไดจากทรัพยสินของแผนดิน หรือรายไดจากทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจ

ที่ดําเนินการเพื่อมุงหากําไรในเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๑๔) รายไดจากคาธรรมเนียมพิเศษ 
การออกพันธบัตรตาม (๘) การกูเงินจากองคการ หรือนิติบุคคลตางๆ ตาม (๙) 

การกูเงินตาม (๑๐) และรายไดตาม (๑๓) ใหออกเปนขอบัญญัติทองถ่ินโดยไดรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๒๙  การกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับรายไดตามหมวดนี้ 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข อัตราการจัดสรร การนําสงเงินรายไดและการไดรับเงิน
รายไดสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

ในกรณีที่การกําหนดรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเรื่องใดมีกฎหมาย
อ่ืนบัญญัติไวและเปนการกําหนดรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเรื่องเดียวกับที่บัญญัติ
ไวแลวในบทบัญญัติเก่ียวกับรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหมวดนี้ ใหใชบทบัญญัติ
ตามหมวดนี้บังคับแทนบทบัญญัติของกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ถาการกําหนดรายไดในเรื่องใดมี
กฎหมายกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข อัตราการจัดสรร การนําสงเงินรายไดและการไดรับ
เงินรายไดใชบังคับอยูแลว ใหใชบังคับตามกฎหมายเชนวานั้นไปพลางกอนจนกวาจะมีการ
ประกาศของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง แตถาการกําหนดรายไดในเรื่องใดยังไมมีกฎหมายเชน
วานั้น ใหการกําหนดรายไดตามบทบัญญัติในหมวดนี้มีผลใชบังคับเมื่อมีประกาศของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมอบใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอื่น จัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาตอบแทน หรือรายได
อ่ืนใด เพ่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นก็ได ทั้งนี้ โดยใหคิดคาใชจายไดตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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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 
 

หมวด ๔ 
แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   
 
มาตรา ๓๐  แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินให

ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ใหดําเนินการถายโอนภารกิจการใหบริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการอยูใน

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในกําหนดเวลา ดังนี้ 
(ก) ภารกิจที่เปนการดําเนินการซ้ําซอนระหวางรัฐและองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน หรือภารกิจที่รัฐจัดใหบริการในเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหดําเนินการใหเสร็จ
ส้ินภายในสี่ป 

(ข) ภารกิจที่รัฐจัดใหบริการในเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและกระทบ
ถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในสี่ป 

(ค) ภารกิจที่เปนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ใหดําเนินการใหเสร็จ
ส้ินภายในสี่ป 

(๒) กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการใหบริการสาธารณะของรัฐและของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเองตามอํานาจและ
หนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ใหชัดเจน โดยในระยะแรกอาจกําหนดภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหแตกตางกันได โดยใหเปนไปตามความพรอมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแตละแหง ซึ่งตองพิจารณาจากรายไดและบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น
จํานวนประชากร คาใชจายในการดําเนินงาน ตลอดจนคุณภาพในการใหบริการที่ประชาชนจะ
ไดรับ ทั้งนี้ ตองไมเกินระยะเวลาสิบป 

(๓) กําหนดแนวทางและหลักเกณฑใหรัฐทําหนาที่ประสานความรวมมือและ
ชวยเหลือการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

(๔)๒ กําหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายไดอ่ืนใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินแตละประเภทอยางเหมาะสม โดยตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนไป ให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดคิดเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐบาลไมนอยกวารอยละ
ย่ีสิบหา และโดยมีจุดมุงหมายที่จะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดเพ่ิมขึ้นคิดเปนสัดสวน
ตอรายไดสุทธิของรัฐบาลในอัตราไมนอยกวารอยละสามสิบหา โดยการจัดสรรสัดสวนที่เปนธรรม
แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และคํานึงถึงรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นดวย 

การเพิ่มสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอรายไดสุทธิของรัฐบาล
ตามวรรคหนึ่งใหเพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสมแกการพัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

                                                 
๒ มาตรา ๓๐ (๔) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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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 
 

สามารถดําเนินกิจการบริการสาธารณะไดดวยตนเอง และใหเปนไปตามภารกิจที่ถายโอนใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ถายโอนเพ่ิมขึ้นภายหลังปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป แต
ไมวากรณีจะเปนประการใดเงินอุดหนุนที่จัดสรรใหตองมีจํานวนไมนอยกวาเงินอุดหนุนที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(๕) การจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําปในสวนที่เก่ียวกับการบริการสาธารณะ
ในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนใหเปนไปตามความจําเปนและความ
ตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 

 
มาตรา ๓๑  ในการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ถามีกฎหมายใดบัญญัติไวในลักษณะที่เปนผลทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมอาจ
ดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ไดดวยตนเอง หรือมีลักษณะเปนการซ้ําซอนกับการปฏิบัติหนาที่
ในการใหบริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดวยกัน และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหมีการแกไขกฎหมายนั้น ให
คณะกรรมการรายงานตอรัฐมนตรีเพ่ือดําเนินการใหมีการแกไขกฎหมายดังกลาวตอไป 

 
มาตรา ๓๒  ใหคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือกําหนด

ข้ันตอนการกระจายอํานาจตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย
อยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดรายละเอียดของอํานาจหนาที่ในการใหบริการสาธารณะที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบจะตองกระทํา โดยในกรณีใดเปนอํานาจและหนาที่ที่เก่ียวของ
กับการดําเนินการของรัฐหรือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกัน ใหกําหนดแนวทางวิธี
ปฏิบัติเพ่ือประสานการดําเนินการใหเกิดประโยชนแกสวนรวม 

(๒) กําหนดหลักเกณฑและวิธีดําเนินการในการจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรให
เพียงพอแกการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ที่กําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งนี้ โดยตองคํานึงถึงภาระหนาที่ของรัฐในการใหบริการสาธารณะเปน
สวนรวมดวย 

(๓) รายละเอียดเก่ียวกับการเสนอใหแกไขหรือจัดใหมีกฎหมายที่จําเปนเพื่อ
ดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๔) จัดระบบการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนด
นโยบายและมาตรการการกระจายบุคลากรจากราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคไปสูสวน
ทองถ่ิน โดยการสรางระบบการถายเทกําลังคนสูทองถ่ิน และสรางระบบความกาวหนาสายอาชีพที่
เหมาะสม 

แผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งตองกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติ และกําหนด
หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ รวมทั้งระยะเวลาในการดําเนินการใหชัดเจนดวย 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๓  เมื่อคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามมาตรา ๓๒ แลว ให
เสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ แลวรายงานตอรัฐสภาเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช
บังคับตอไป 

แผนปฏิบัติการที่ประกาศใชบังคับตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐ
ที่เก่ียวของตองดําเนินการตามแผนปฏิบัติการนั้น 

ในกรณีที่สภาพการณเปลี่ยนแปลงไปในระหวางที่แผนปฏิบัติการใชบังคับ
คณะกรรมการอาจดําเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการใหเหมาะสมกับสภาพการณนั้นได 

ใหคณะกรรมการมีหนาที่ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและ
รายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบทุกป ในกรณีที่มีปญหาอุปสรรคไมอาจดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การได ใหคณะกรรมการรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบปญหาและอุปสรรค และแนวทางแกไข
ดวย 

 
มาตรา ๓๔  ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนการกําหนดอํานาจและหนาที่และ

การจัดสรรรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายหลังที่ไดดําเนินการตามแผนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไปแลว โดยตองพิจารณาทบทวนใหมทุกระยะเวลาไมเกิน
หาปนับแตวันที่มีการกําหนดอํานาจและหนาที่หรือวันที่มีการจัดสรรรายได ทั้งนี้ จะตองพิจารณา
ถึงความเหมาะสมของการกําหนดอํานาจและหนาที่และการจัดสรรรายได เพ่ือกระจายอํานาจ
เพ่ิมขึ้นใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๓๕  ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการจัดทําแผนตามมาตรา ๓๐ และ

แผนปฏิบัติการตามมาตรา ๓๒ ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่กรรมการเริ่มปฏิบัติหนาที่
ตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๓๖  ในวาระเริ่มแรก ใหนายกรัฐมนตรีจัดใหมีการเลือกผูแทนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและสรรหาผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๓๗  ในวาระเริ่มแรก เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่

ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ นายกรัฐมนตรีอาจมีคําส่ังใหหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ
ดําเนินการเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการไดตามที่เห็นสมควร 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นายกรัฐมนตร ี
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๘๔ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติใหมีกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจเพื่อพัฒนาการกระจายอํานาจใหแกทองถ่ินเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับ
การกําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ และการจัดสรรสัดสวนภาษีและ
อากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และใหมีคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูแทนของหนวย
ราชการที่เก่ียวของ ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูทรงคุณวุฒิ มีจํานวนฝายละ
เทากันเพื่อทําหนาที่ดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พรพิมล/แกไข 
๒๙ ส.ค ๒๕๔๔ 

A+B (C) 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๓ 

 
มาตรา ๓๗  ในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหแกไขคําวา “อธิบดีกรมการปกครอง” เปน “อธิบดี
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตรา 
พระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การปฏิบัติตามแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจในการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กําหนดไวไม
อาจดําเนินการไดตามกําหนดระยะเวลา ทําใหการกําหนดสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามมาตรา ๓๐ (๔) แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมสอดคลองกับขอเท็จจริงในการถายโอนภารกิจ 
สมควรแกไขเพิ่มเติมการกําหนดสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตาม

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๒ ก/หนา ๑/๘ มกราคม ๒๕๕๐ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สภาพขอเท็จจริงนั้น และยังคงเปาหมายการเพิ่มสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินให
ไดรับไมนอยกวารอยละสามสิบหาไวเชนเดิม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัชรินทร/เนติมา/ผูจัดทาํ 
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 

วาทินี/ปฐมพร/โสรศ/ปรับปรุง 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยวธิีการงบประมาณขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 

พ.ศ.  2563 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัต ิ
เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ 
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2563” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.  ๒๕๔1 
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2543 
(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2543 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“งบประมาณ”  หมายความว่า  แผนงาน  หรืองานส าหรับประมาณการด้านรายรับและรายจา่ย  

แสดงในรูปตัวเลข  จ านวนเงิน  การตั้งงบประมาณ  คือ  การแสดงแผนด าเนินงานออกเป็นตัวเลขจ านวนเงิน 
“แผนงาน”  หมายความว่า  ภารกิจแต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ 

ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 
“งาน”  หมายความว่า  กิจกรรมต่าง ๆ  ของหน่วยงานที่ก าหนดไว้ในแต่ละแผนงาน 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล   

องค์การบริหารส่วนต าบล 
“สภาท้องถิ่ น”   หมายความว่ า   สภาองค์การบริหารส่วนจั งหวัด   สภาเทศบาล   

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓
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“งบประมาณรายจ่าย”  หมายความว่า  งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบและ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ  แล้วแต่กรณี  ตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ  ทั้งนี้  รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและ
การโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณด้วย 

“เงินนอกงบประมาณ”  หมายความว่า  เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย 

“ปีงบประมาณ”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  ของปีหนึ่งถึงวันที่    
30  กันยายน  ของปีถัดไปและให้ใช้ปี  พ.ศ.  ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณนั้น 

“หนี้”  หมายความว่า  ข้อผูกพันที่ต้องจ่าย  หรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน  สิ่งของหรือบริการ  
ไม่ว่าจะเป็นข้อผูกพันอันเกิดจากการกู้ยืม  การค้ าประกัน  การซื้อ  หรือการจ้างโดยวิธีใช้เครดิต  
หรือจากการอื่นใด 

“หน่วยงาน”  หมายความว่า  ส านัก  กอง  หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามโครงสร้าง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี 
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

“เจ้าหน้าที่งบประมาณ”  หมายความว่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ปลัดเทศบาล 
และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ 5 บรรดารูปแบบและเอกสารใด ๆ  รายละเอียดของหมวดรายได้และงบรายจ่าย  
ตลอดจนระบบและวิธกีารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่นก าหนด 

ข้อ 6 ในกรณีที่งบประมาณรายจ่ายประจ าปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่  ให้ใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน 

การเบิกจ่ายเงินโดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ล่วงมาแล้วนั้น  ให้น าเงินงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมและที่ได้มีการโอนเพ่ิมหรือโอนลดรวมเข้าไปด้วย  โดยให้ถือเป็นยอดเงินสูงสุ ดจะพึง 
ถือจ่ายได้และให้กระท าได้เฉพาะรายจ่ายในงบกลาง  งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  และงบเงินอุดหนุน  
ที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาล  เช่น  ค่าอาหารกลางวัน 

ข้อ 7 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้และมีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหา
ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย  อาจมอบอ านาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคหนึ่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ 
 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓
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หมวด  1 
อ านาจหน้าทีข่องเจ้าหน้าทีง่บประมาณ 

 
 

ข้อ 8 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอ านาจหน้าที่จัดท างบประมาณกับปฏิบัติการอื่นตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  และให้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ  เสนอประมาณการรายรับ  และรายจ่ายตามแบบและหลักเกณฑ์  
พร้อมด้วยรายละเอียดที่ก าหนดตามระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 

(๒) วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงานต่าง ๆ 
(๓) สั่งการ  ควบคุม  ก ากับ  ดูแล  เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารงบประมาณ  และรวบรวมเป็น  

ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

หมวด  2 
ลักษณะของงบประมาณ 

 
 

ข้อ 9 เงินรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  และให้มีประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้วย 

ข้อ 10 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจจ าแนกเป็น
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

ข้อ 11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจจัดท างบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้  ทั้งนี้ 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบหรือนายอ าเภออนุมัติ  แล้วแต่กรณี
ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

ข้อ 12 ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็น  อาจสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายทั่วไปไปตั้งจ่าย 
ในงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  หรือสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการไปตั้งจ่ายในงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไปได้ 

ข้อ 13 งบประมาณรายจ่ายทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย  รายจ่ายงบกลาง   
และรายจ่ายตามแผนงาน 

ข้อ ๑4 รายจ่ายตามแผนงาน  จ าแนกเป็นสองลักษณะ  คือ 
(1) รายจ่ายประจ า  ประกอบด้วย 
 (ก) งบบุคลากร  หมายถึง  รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคลากรท้องถิ่น  

ได้แก่  รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน  ค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างชั่วคราว   
 (ข) งบด าเนินงาน  หมายถึง  รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ า  ได้แก่  

รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 
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 (ค) งบเงินอุดหนุน  หมายถึง  เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณอุดหนุน  
ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือให้ด าเนินการตามภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย 

 (ง) งบรายจ่ายอื่น  หมายถึง  รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง  
หรือรายจ่ายที่ก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 

(2) รายจ่ายเพ่ือการลงทุน  ได้แก่  งบลงทุน  ซึ่งเป็นรายจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

รายละเอียดประเภทรายจ่ายงบกลาง  งบรายจ่ายต่าง ๆ  และเงินนอกงบประมาณให้เป็นไป
ตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 

ข้อ 15 งบประมาณรายจ่ายซึ่งตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือเงินประเภทอื่นที่ต้องน ามา  
ตั้งงบประมาณรายจ่าย  ให้จ าแนกลักษณะรายจ่ายตามข้อ  ๑4 

ข้อ 16 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระท า
ตามที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ข้อ 17 ประมาณการรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย  หมวดรายได้ 
ซึ่งจ าแนกเป็น 

(1) หมวดภาษีอากร 
(2) หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 
(3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
(4) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค  และกิจการพาณิชย์ 
(5) หมวดเงินอุดหนุน 
(6) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
ข้อ 18 รายละเอียดของหมวดรายได้  และงบรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
ข้อ ๑9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะก าหนดให้มีเงินส ารองจ่ายในงบกลาง  เพ่ือกรณีฉุกเฉิน

ที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น  หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย  หรือคาดว่าจะเกิด  
สาธารณภัย  หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ 

การใช้เงินส ารองจ่ายตามวรรคหนึ่งเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้อ 20 งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมให้ตราเป็นงบประมาณรายจ่ายเช่นเดียวกับงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 
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ข้อ 21 การตรางบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  จะกระท าได้ต่อเมื่องบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติแล้วไม่พอแก่การใช้จ่าย  หรือมีความจ าเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่   
ทั้งนี้  ต้องแสดงให้ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวด้วยว่า  จะจ่ายจากเงินรายได้ที่มิได้ตั้งรับไว้  
ในประมาณการรายรับหรือจากเงินรายได้ที่เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับประจ าปี 

หมวด  3 
วิธีการจดัท างบประมาณ 

 
 

ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ  
ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท าประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง
รวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ  ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ  วิเคราะห์  และแก้ไขงบประมาณ
ในชั้นต้น  แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น  ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว   
ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง  
เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่  15  สิงหาคม 

ข้อ 24 ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถน าร่างงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นไดท้ันภายในวนัที่  15  สิงหาคม  ให้ผู้บริหารท้องถิน่รายงานให้สภาท้องถิน่ทราบ 
โดยอาจก าหนดระยะเวลาที่คาดหมายว่าจะเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สภาท้องถิ่น  
เพ่ือให้ความเห็นชอบด้วยก็ได้  แล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานให้ผู้ก ากับดูแลทราบด้วย  ทั้งนี้  เพ่ือให้  
ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีสามารถใช้บังคับได้ทันในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ 

ข้อ 25 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่นและการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอ านาจให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  ระเบียบ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

หมวด  4 
การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 
 

ข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  ที่ท าให้

ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ข้อ 28 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่าย 

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น 
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ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ที่ท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ข้อ 30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลา 
การเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว  จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้กันเงิน  หรือขยายเวลา  
การเบิกจ่ายเงิน 

ข้อ 31 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ไดก้่อหนี้ผูกพันไวแ้ล้วหากมิได้เพ่ิมวงเงนิ  
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น 

ข้อ 32 ภายใต้บังคับข้อ  38  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ค าชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้วให้ประกาศ 
โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ  แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ  ภายในสิบห้าวัน
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งแก่นายอ าเภอ 

หมวด  5 
การควบคมุงบประมาณ 

 
 

ข้อ 33 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น  และเจ้าหน้าที่งบประมาณรับผิดชอบร่วมกันในการควบคุม 
งบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ   
ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  โดยมีหัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นผู้ช่วยเหลือ 
และให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย  คือ 

(1) ควบคุมการรับ  และการเบิกจ่ายเงิน 
(2) ควบคุมบัญชี  รายงาน  และเอกสารอื่นเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน  และหนี้ 
(3) ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน  การขอเบิกเงิน  และการก่อหนี้ผูกพัน 
ข้อ 34 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงิน  หรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามข้อความที่ก าหนดไว้

ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ทั้งนี้  ต้องมีกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จ่าย  และมีเงินรายได้เพียงพอ  
ที่จะเบิกจ่ายได้ 

ข้อ 35 การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินสะสม  หรือเงินอุดหนุนจากกระทรวง  
ทบวง  กรม  หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีลักษณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามที่ระบุไว้  
เป็นการเฉพาะโดยไม่มีเงื่อนไข  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการตามที่ระบุไว้โดยไม่ต้องตรา 
เป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้   

เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหาย  หรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สิน  และจ าเป็นจะต้องจ่าย
เพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  หรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการ
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  โดยไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้ 
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เงินรายรับที่เป็นสถานพยาบาล  สถานศึกษา  หรือสถานอื่นใดที่อ านวยบริการเป็นสาธารณประโยชน์   
หรือประชาสงเคราะห์  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  หรือหนังสือสั่งการ 
เพื่อการนี้ 

ข้อ 36 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  หากงบประมาณรายจ่ายมีเหลืออยู่  และได้มีการกันเงิน 
หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว  ให้เบิกจ่ายได้โดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายฉบับเดิมต่อไปได้อีก
ภายในระยะเวลาที่ขอกันเงิน  หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้ 

ข้อ 37 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่ า 
หนึ่งปีงบประมาณได้  โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นโครงการที่ไม่อาจแยกงบประมาณตั้งจ่ายเพื่อด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณได้ 
(2) มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการในปีงบประมาณเดียว  หรือมีความจ าเป็นต้องก่อหนี้ผูกพัน

งบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ 
(3) จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอนของกฎหมาย  โดยจะต้องระบุในงบประมาณ

รายจ่ายปีปัจจุบัน  และงบประมาณรายจ่ายปีถัดไป  ที่จะก่อหนี้ผูกพันให้ชัดเจน 
(4) ให้ก่อหนี้ผูกพันได้ไม่เกินสามปีงบประมาณ  เว้นแต่  กฎหมาย  มติคณะรัฐมนตรี  ระเบียบ  

ประกาศของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

หมวด  6 
การรายงาน 

 
 

ข้อ 38 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดส่งส าเนางบประมาณรายจ่ายประจ าปีและ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมที่ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด  
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งนายอ าเภอ  เพ่ือทราบ  ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวัน   
นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปดิเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ  ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  
และให้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

ข้อ 39 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน 
ประจ าปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น  ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย   
ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้ประชาชนทราบภายในก าหนดสามสิบวันตามแบบ  
ที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด  แล้วส่งส าเนารายงานการรับ - จ่ายเงินดังกล่าวไปให ้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบและเก็บเป็นข้อมูลระดับจังหวัดภายในระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากนั้น   
แล้วให้จังหวัดรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ 
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บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ 40 วิธีการงบประมาณที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ  และยังไม่แล้วเสร็จ  ในวันที่ระเบียบนี้
ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบ  หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

ข้อ 41 บรรดารูปแบบและเอกสารใด ๆ  ตลอดจนระบบและวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่แล้วเสร็จ  ให้ใช้แบบเดิมไปพลางก่อน  จนกว่า 
จะได้ก าหนดให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  20  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๘
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการลาของผูบริหารทองถิ่น  ผูชวยผูบริหารทองถิ่น  และสมาชิกสภาทองถิ่น 

พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการลาของคณะผูบริหารทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น  ประธานสภา  รองประธานสภาและสมาชิกสภาทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ใหเหมาะสม
และสอดคลองกับโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  
มาตรา  ๗๗  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๖  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการลาของผูบริหารทองถิ่น  
ผูชวยผูบริหารทองถิ่น  และสมาชิกสภาทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการลาของคณะผูบริหารทองถิ่นหรือ

ผูบริหารทองถิ่น  ประธานสภา  รองประธานสภาและสมาชิกสภาทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่มีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้  หรือซ่ึงขัด

หรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  เมอืงพทัยา  

องคการบริหารสวนตําบล  และใหหมายความรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ังข้ึน 
“ผูบริหารทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  นายกเทศมนตรี  นายก

เมืองพัทยา  นายกองคการบริหารสวนตําบล  และใหหมายความรวมถึงตําแหนงผูบริหารทองถิ่นอื่น 
ที่มีกฎหมายจัดต้ังข้ึน 
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“ผูชวยผูบริหารทองถิ่น”  หมายความวา  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  เลขานกุารนายก
องคการบริหารสวนจังหวัด  ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด  รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการ
นายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  รองนายกเมืองพัทยา   เลขานุการนายกเมืองพัทยา  
ผูชวยเลขานุการนายกเมืองพัทยา  ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา  ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา   
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และใหความหมายรวมถึง
ตําแหนงที่กฎหมายกําหนดใหมีหนาที่ชวยเหลือผูบริหารทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ังข้ึน 

“สมาชิกสภาทองถิ่น”  หมายความวา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  สมาชกิสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเมืองพัทยา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  และใหหมายความรวมถึงสมาชิก 
สภาทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ังข้ึน 

ขอ ๕ เพื่อประโยชนแหงการลา  ใหผูมีหนาที่ชวยเหลือประธานสภาทองถิ่นตามกฎหมาย
หรือผูมีหนาที่ชวยเหลือประธานสภาทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ังปฏิบัติตามระเบียบนี้เชนเดียวกับ
สมาชิกสภาทองถิ่น 

ขอ ๖ ระเบียบนี้มิใหใชบังคับกับกรุงเทพมหานคร 
ขอ ๗ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้   

หมวด  ๑ 
การลาปวย 

 

 

ขอ ๘ ผูบริหารทองถิ่น  ผูชวยผูบริหารทองถิ่น  หรือสมาชิกสภาทองถิ่น  ผูใดประสงค 
จะลาปวยเพื่อรักษาตัว  ใหเสนอใบลากอนหรือในวันที่ลา  เวนแตในกรณีจําเปน  จะเสนอหรือจัดสง
ใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติงานก็ได 

ในกรณีมีอาการปวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได  จะใหผูอื่นลาแทนก็ได  แตเมื่อสามารถ
ลงชื่อไดแลวใหรีบเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว 

ขอ ๙ การลาปวยต้ังแตสิบหาวันข้ึนไป  ตองมีใบรับรองแพทยของแพทยซ่ึงไดรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบกับใบลา 
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ขอ ๑๐ ในการพิจารณาอนุญาต  แมการลาไมถึงกําหนดระยะเวลาซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทย
ตามขอ  ๙  ถาผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุญาตเห็นสมควรจะใหมีใบรับรองแพทย  หรือส่ังใหผูลา 
ไปรับการตรวจจากแพทยประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได 

หมวด  ๒ 
การลากิจสวนตัวและการลาพักผอน 

 
 

ขอ ๑๑ ผูบริหารทองถิ่น  ผูชวยผูบริหารทองถิ่น  หรือสมาชิกสภาทองถิ่น  ผูใดจะลากิจสวนตัว
หรือลาพักผอน  จะตองไดรับอนุญาตกอนจึงหยุดงานได  เวนแตการลากิจสวนตัวนั้นมีเหตุจําเปน 
และไมสามารถรอรับการอนุญาตไดทันจะเสนอใบลาแลวหยุดงานก็ได  แตจะตองรีบชี้แจงเหตุผล 
ใหผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาตทราบโดยเร็ว 

หมวด  ๓ 
การลาคลอดบุตร 

 
 

ขอ ๑๒ ผูบริหารทองถิ่น  ผูชวยผูบริหารทองถิ่น  หรือสมาชิกสภาทองถิ่น  ผูใดประสงค 
จะลาคลอดบุตร  ใหเสนอหรือจัดสงใบลากอนหรือในวันที่ลา  เวนแตไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได  
จะใหผูอื่นลาแทนก็ได  แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลวใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว  และมีสิทธิ 
ลาคลอดบุตรโดยไดรับเงินคาปวยการคร้ังหนึ่งไดเกาสิบวัน  โดยไมตองมีใบรับรองแพทย 

การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทอื่น  ซ่ึงยังไมครบกําหนดวันลาประเภทนั้น   
ใหถือวาการลาประเภทนั้นส้ินสุดลง  และใหนับเปนการลาคลอดบุตรต้ังแตวันเร่ิมลาคลอดบุตร 

หมวด  ๔ 
การลาเขารับการเตรียมพล 

 
 

ขอ ๑๓ ผูบริหารทองถิ่น  ผูชวยผูบริหารทองถิ่น  หรือสมาชิกสภาทองถิ่น  ผูใดที่ไดรับ
หมายเรียกเขารับการเตรียมพล  ใหย่ืนใบลาตอผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาตภายในย่ีสิบส่ีชั่วโมง  นับแต
ไดรับหมายเรียกเขารับการเตรียมพลเปนตนไป  และใหไปเขารับการเตรียมพลตามวัน  เวลาในหมายนั้น  
โดยไมตองรอคําส่ังอนุญาตแตอยางใด  และเมื่อพนจากการเขารับการเตรียมพลแลวและยังคงอยู 
ในตําแหนงตามวาระ  ใหรีบรายงานตัวตอผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาต 

110



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

หมวด  ๕ 
การลาไปตางประเทศ 

 
 

ขอ ๑๔ ผูบริหารทองถิ่น  ผูชวยผูบริหารทองถิ่น  หรือสมาชิกสภาทองถิ่น  ผูใดประสงค 
จะลาไปตางประเทศ  ไมวากรณีใดใหเสนอผูวาราชการจังหวัด  พรอมทั้งเหตุผลและความจําเปน
ประกอบกับการประเมินความคุมคาเพื่อสนับสนุนการพิจารณา  และใหผูวาราชการจังหวัดส่ังอนุญาต
ตามที่เห็นสมควร 

หมวด  ๖ 
การนับวันลา 

 
 

ขอ ๑๕ การนับวันลาใหนับตอเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการที่อยูในระหวางวันลา
ประเภทเดียวกันรวมเปนวันลาดวย  เวนแตการนับเพื่อประโยชนในการคํานวณวันลาสําหรับวันลาปวย
ที่มิใชวันลาปวยเนื่องจากผูนั้นไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติหนาที่  วันลากิจสวนตัว  
และวันลาพักผอน  ใหนับเฉพาะวันทําการ 

ขอ ๑๖ ผูบริหารทองถิ่น  ผูชวยผูบริหารทองถิ่น  หรือสมาชิกสภาทองถิ่น  ที่ถูกเรียกกลับมา
ปฏิบัติงานในระหวางลานั้นใหถือวาการลาเปนอันส้ินสุดเพียงกอนวันเดินทางกลับ  และวันปฏิบัติงาน
เร่ิมต้ังแตวันออกเดินทางกลับเปนตนไป 

เบ็ดเตล็ด 
 

 

ขอ ๑๗ การลาในลักษณะอยางเดียวกัน  ซ่ึงมีระยะเวลาตอเนื่องกันใหนับเปนการลาครั้งหนึ่ง 
ขอ ๑๘ ผูบริหารทองถิ่น  ผูชวยผูบริหารทองถิ่น  หรือสมาชิกสภาทองถิ่น  ผูใดที่ลาเดินทางไป

กรุงเทพมหานคร  และระหวางที่พํานักอยูในกรุงเทพมหานครมีความจําเปนจะตองลาตออีก  จะย่ืนใบลา
ตออธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นก็ได  ถาไดรับอนุญาตแลวใหแจงผูวาราชการจังหวัดทราบ 

ขอ ๑๙ การลาของผูบริหารทองถิ่น  ผูชวยผูบริหารทองถิ่น  หรือสมาชิกสภาทองถิ่น  หาก
ไดดําเนินการโดยชอบดวยระเบียบนี้ใหถือเปนวันปฏิบัติงาน 
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หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

การจายเงินคาปวยการหรือคาตอบแทนใหแกผูบริหารทองถิ่น  ผูชวยผูบริหารทองถิ่น  หรือ
สมาชิกสภาทองถิ่น  หากมีวันปฏิบัติงานต้ังแตย่ีสิบวันข้ึนไป  ใหจายเงินคาปวยการหรือเงินคาตอบแทน
เต็มเดือน  แตถามีวันปฏิบัติงานนอยกวาย่ีสิบวันใหจายเงินคาปวยการหรือเงินคาตอบแทนลดลงตามสวน 

ขอ ๒๐ การลาทุกประเภทของผูบริหารทองถิ่น  ผูชวยผูบริหารทองถิ่น  หรือสมาชิกสภาทองถิ่น  
เวนแตการลาตามขอ  ๑๔  ใหเปนอํานาจพิจารณาอนุญาตของผูดํารงตําแหนง  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูวาราชการจังหวัด  สําหรับผูบริหารทองถิ่นและประธานสภาทองถิ่นขององคการบริหาร
สวนจังหวัด  เทศบาลนคร  เทศบาลเมืองและเมืองพัทยา 

(๒) นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ  สําหรับผูบริหารทองถิ่นและ
ประธานสภาทองถิ่นของเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  แลวแตกรณี 

(๓) ประธานสภาทองถิ่น  สําหรับสมาชิกสภาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แตละประเภท   

(๔) ผูบริหารทองถิ่น  สําหรับผูชวยผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ
ประเภท 

ขอ ๒๑ การลาที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้ใหนําระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

ประชา  มาลีนนท 
รัฐมนตรีชวยวาการฯ  ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
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