




บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบญัญัติจดัตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเทศบาลตําบล 

พ.ศ. .... 
 
 

หลักการ 
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเทศบาลตําบล 

 
เหตุผล 

โดยที่ปัจจุบันการปกครองท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารสว่นตําบลไม่เหมาะสมท่ีจะรองรับการ
กระจายอํานาจที่เพ่ิมขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือลดการะกระจุกตัวของเมือง กระจายความเจริญ สร้าง
ความเท่าเทียมให้กับพ้ืนที่ชนบทได้รับโอกาสในการพัฒนามากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็น 
ประกอบกับการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีศกัยภาพในการให้บริการสาธารณะได้ครอบคลุมมากกว่า 
สมควรจัดต้ังองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมอียู่เดิมทั้งหมดขึ้นเป็นเทศบาลตําบล จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

จัดต้ังองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเทศบาลตําบล 
พ.ศ. .... 

 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 

........................................................................................................................................................
.............................................................................. 

โดยที่เป็นการสมควรจัดต้ังองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเทศบาลตําบล 
พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญติับางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล         

ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหก้ระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

........................................................................................................................................................
.............................................................................. 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดต้ังองค์การบริหารส่วนตําบลเป็น
เทศบาลตําบล พ.ศ. ....” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
(๒) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๘ 
(๓) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
(๔) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๖ 
(๕) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ 
(๖) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 
มาตรา ๔ ใหจ้ดัต้ังองค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหาร

ส่วนตําบลท่ีมอียู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับเป็นเทศบาลตําบลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล ต้ังแต่วันที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับเป็นต้นไป 
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ให้เทศบาลตําบลที่ได้รับการจัดต้ังตามวรรคหน่ึง มีช่ือและเขต ตามช่ือและเขตขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเดิม 

มาตรา ๕ บรรดาการกระทําใด ๆ ทีน่ายกองค์การบริหารสว่นตําบลและสภาองค์การบริหาร  
ส่วนตําบลได้กระทําไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้ 

มาตรา ๖ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หน้ี สิทธิ สิทธิเรียกร้องและงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตําบลท่ีมีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคบัไปเป็นของเทศบาลตําบลตามพระราชบัญญัติน้ี  

มาตรา ๗ ให้โอนบรรดาพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลท่ีมีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ไปเป็นพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล
ตําบลท่ีจัดต้ังขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติน้ี โดยให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างรวมท้ังสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ ไม่ตํ่า
กว่าที่ได้รับอยู่เดิม และเพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาทํางานให้ถือเวลาทํางานของบุคคลดังกล่าวในระหว่างที่เป็น
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเวลาทํางานของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลตามพระราชบัญญัติน้ี แล้วแต่กรณ ี

มาตรา ๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารสว่นตําบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ซึง่ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคบั เป็นนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ประธานสภา 
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล ของเทศบาลตําบลท่ีจัดต้ัง
จากองค์การบริหารส่วนตําบลตามพระราชบัญญัติน้ี จนกว่าจะครบอายุที่เหลืออยู่ของสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล หรือวาระที่เหลืออยู่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล โดยให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เงินประจํา
ตําแหน่ง และเงินตอบแทนพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๕๔  ไปพลางก่อน จนกว่าจะครบอายุที่เหลืออยู่ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือวาระที่
เหลืออยู่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  

ในกรณีทีส่มาชิกสภาเทศบาลตามวรรคหน่ึงว่างลง ให้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่  
เว้นแต่สมาชิกสภาเทศบาลเหลือไม่ถึงก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่มีอยู่เดิม ใหถ้ือว่าเป็นการยุบสภา
เทศบาลน้ัน และให้จัดใหม้ีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
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มาตรา ๙ บรรดาข้อบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ และคําสั่งที่ออกตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล คงมีผลบังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ีหรือ-  

 
กฎหมายว่าด้วยเทศบาล จนกว่าจะมีเทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ และคําสั่งทีอ่อกโดยเทศบาล
ที่ได้รับการจัดต้ังตามพระราชบัญญัติน้ี ซึ่งต้องไม่เกินหน่ึงปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

มาตรา ๑๐ ใหส้ํานักทะเบียนอําเภอตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเดิม คงมีหน้าที่ดังกล่าว
ในเขตเทศบาลตําบลท่ีจัดต้ังจากองค์การบริหารส่วนตําบลตามพระราชบัญญัติน้ี 

ในกรณีที่เทศบาลใดมีความพร้อมและประสงค์จะจัดต้ังสํานักทะเบียนท้องถิ่นตามกฎหมาย     
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ให้เสนอความเห็นต่อผู้อํานวยการทะเบียนกลาง ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
ราษฎร เพ่ือดําเนินการประกาศจัดต้ังสํานักทะเบียนท้องถิ่นต่อไป 

มาตรา ๑๑ ใหร้ัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 
................................................ 
 
 
 
 
 
 
 



สรปุสาระสาํคญั 
ร่าง 

พระราชบญัญติั 
จัดต้ังองค์การบริหารส่วนตําบลเปน็เทศบาลตําบล  

พ.ศ. .... 
   
           ๑. ช่ือร่างพระราชบัญญัติ   “ ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังองค์การบริหารส่วนตําบล 
เป็นเทศบาลตําบล พ.ศ. ....  ” 
           ๒. จัดต้ังองค์การบริหารส่วนตําบลทุกแห่ง เป็นเทศบาลตําบล 
  ๓. ให้โอนบรรดากิจการ งบประมาณ ทรัพย์สิน หน้ี สิทธิ สิทธิเรียกร้อง พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเดิม ไปเป็นของเทศบาลตําบลที่จัดต้ังขึ้น สทิธิ
ประโยชน์ต่างๆ ได้รับเช่นเดิม 
    ๔. ให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาลของเทศบาลตําบล
ที่ได้รับจัดต้ังจากองค์การบริหารส่วนตําบล อยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบอายุของสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลหรือวาระที่เหลืออยู่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
    ๕. ให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาลของเทศบาลตําบล
ที่ได้รับจัดต้ังจากองค์การบริหารส่วนตําบล ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เงินประจําตําแหน่งและเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษ ในอัตราขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีเคยได้รับเดิมไปพลางก่อน จนกว่าจะครบ
อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรอืวาระที่เหลืออยู่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
  ๖. กรณีสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับจัดต้ังจากองค์การบริหารส่วนตําบล ว่างลงก่อน
ครบอายุของสภา ให้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ เว้นแต่สมาชิกสภาเทศบาลเหลือไมถ่ึง
ก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่มอียู่เดิม ให้ถือว่าเป็นการยุบสภา และให้จัดมีการเลือกต้ังใหม่  
  ๗. ใหส้ํานักทะเบียนอําเภอปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรไปตามเดิมก่อน จนกว่าเทศบาล
ที่ได้รับการจัดต้ังจากองค์การบริหารส่วนตําบลมีความพร้อมจึงประกาศจัดต้ังสํานักทะเบียนท้องถิ่น 
 
 

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



เปรียบเทียบ 
องค์การบริหารส่วนตําบล กับ เทศบาลตําบล 

 
ที่ ประเด็น องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาลตําบล 
๑. จํานวนสมาชิกสภา หมู่บ้านละ ๒ คน ๑๒ คน  
๒. เขตเลือกต้ัง ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกต้ัง แบ่งเป็น ๒ เขตเลือกต้ัง 
๓. การเลือกต้ังสมาชิกสภา เลือกได้ไม่เกิน ๒ คน เลือกได้ไม่เกิน ๖ คน 
๔. ผู้กํากับดูแล นายอําเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมี

นายอําเภอเป็นผู้ช่วย 
๕. การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ ลดหย่อนได้ไม่เกิน ๕ ไร ่ ลดหย่อนได้ไม่เกิน ๑ ไร ่
๖. การกู้เงินสถาบันการเงิน ยังไม่สามารถกู้ได้ สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงิน

มาพัฒนาพ้ืนที่ได้ 
๗. การจ่ายเงินอุดหนุนและเงิน

เพ่ือการลงทุน 
ได้รับความเห็นชอบจากสภา ได้รับความเห็นชอบจากสภาและ

ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ 
๘. การใช้บังคับกฎหมายว่าด้วย

การขุดดินถมดิน 
จะต้องเสนอให้รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษาก่อน 

สามารถใช้บังคับได้เลย 

๙. เงินอุดหนุนทั่วไป ได้รับน้อยกว่าเทศบาล ตาม
สัดส่วนที่คณะกรรมการการ
กระจายอํานาจฯกําหนดในแต่
ละปี 

ได้รับมากกว่า อบต. ตามสัดส่วนที่
คณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ฯกําหนดในแต่ละปี 

๑๐. โครงสร้างส่วนราชการ กําหนดกรอบอัตรากําลังได้
จํากัด 

กําหนดกรอบอัตรากําลังได้
ครอบคลุมทุกภารกิจที่เป็นอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาล ทําให้มี
โครงสร้างอัตรากําลังที่ชัดเจนใน
การรองรับภารกิจ 
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