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พระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยเทศบาล
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล (ฉบั บ ที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น”
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มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖
“ความในวรรคหนึ่งมิให้นามาใช้บังคับแก่กรณีที่ได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามกฎหมายว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริ หารท้องถิ่นเพราะเหตุที่มีผู้ได้รับเลือกตั้งไม่ครบจานวน ถ้าใน
การจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นั้นยังได้ไม่ครบจานวนอีก ให้ถือว่าสภาเทศบาลนั้นประกอบด้วยจานวนสมาชิก
เท่าที่มีอยู่จนกว่าจะครบอายุของสภาเทศบาล เว้นแต่จะมีจานวนสมาชิกไม่ถึงสองในสามของจานวน
ตามวรรคหนึ่ง”
มาตรา ๕ ให้ ย กเลิ ก มาตรา ๑๘ ทวิ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน (๖) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“(๖) กระทาการอันต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ จตุทศ วรรคสาม”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๔) (๕) หรือ
(๖) หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสุดลง
ตาม (๔) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือได้รับแจ้ง
จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี และดาเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วเสร็จหรื อวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน
แม้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลผู้นั้นจะได้พ้นจากตาแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือ
พ้นจากตาแหน่งไปแล้วเกินสองปี ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถดาเนินการ
สอบสวนกรณีตาม (๔) หรือ (๖) ให้แล้วเสร็จได้ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัด
อาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน ทั้งนี้ การดาเนินการสอบสวนและวินิจฉัย
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
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ในกรณี ที่ผู้ ว่าราชการจัง หวัดวินิ จฉัย ว่าสมาชิ กภาพของสมาชิ กสภาเทศบาลผู้นั้นสิ้นสุด ลง
ตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศคาวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจาก
ตาแหน่ งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ต าม โดยในคาวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ทาให้พ้นจากตาแหน่งไว้ และ
ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม (๔) (๕) หรือ (๖) แต่ไม่กระทบ
ต่อการดาเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระทาไปก่อนวันที่มีการประกาศคาวินิจฉัย ถ้าในขณะที่
ประกาศคาวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นกาลังดารงตาแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผล
จากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งที่กาลังดารงอยู่ด้วย
และในกรณีที่เป็น ผลให้ ถูกห้ ามใช้สิ ทธิสมัครรับ เลือกตั้งหรื อใช้สิทธิ เลือกตั้ง ให้ถือว่าวันที่ประกาศ
คาวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว ทั้งนี้ คาวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรานี้
ให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖
“ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงตาม (๘) พร้อมกันทั้งหมดให้ถือว่า
เป็นการยุบสภาเทศบาล”
มาตรา ๙ ให้ ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล (ฉบั บ ที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกาหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก
ภายในสิ บห้ าวันนั บแต่วั นประกาศผลการเลือกตั้ งสมาชิ กสภาเทศบาล และให้ที่ประชุ มเลื อกประธาน
สภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๘ เบญจ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๘ เบญจ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และ
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ด้วย
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(๑) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง
(๒) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๘ สัตต แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๘ สั ต ต นายกเทศมนตรี มี ว าระอยู่ ใ นต าแหน่ ง คราวละสี่ ปี นั บ แต่ วั น เลื อ กตั้ ง
แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ในกรณีที่น ายกเทศมนตรีดารงตาแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระ และ
เมื่อได้ดารงตาแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะดารงตาแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันพ้นจาก
ตาแหน่ง”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๘ นว แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๘ นว รองนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘
เบญจ เว้นแต่การนับอายุและการนับระยะเวลาของคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นให้นับถึง
วันแต่งตั้ง”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๔๘ จตุทศ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) ดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
เว้ น แต่ ต าแหน่ ง ที่ ด ารงตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย หรื อ เป็ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ พื่ อ ประโยชน์ ใ น
การบริหารราชการแผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๔๘ จตุทศ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทาหรือจะกระทากับหรือให้แก่เทศบาลนั้น
หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทาหรือจะกระทากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน ทั้งนี้ ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม”
มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๔๘ จตุทศ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
“ให้นาความใน (๓) มาใช้บังคับแก่สมาชิกสภาเทศบาลด้วยโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๖ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๔๘ ปั ญ จทศ
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกเทศมนตรีผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๔) หรือ (๕) หรือ
เมื่ อ ได้ รั บ แจ้ ง จากคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ว่ า ความเป็ น นายกเทศมนตรี ผู้ ใ ดสิ้ น สุ ด ลงตาม (๔)
ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนให้แ ล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือได้รั บแจ้งจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี และดาเนินการวินจิ ฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน แม้ว่า
นายกเทศมนตรีผู้นั้นจะได้พ้นจากตาแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้ นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจาก
ตาแหน่งไปแล้วเกินสองปี ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถดาเนินการสอบสวน
ให้แล้วเสร็จได้ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีก
ไม่เกินสามสิบวัน ทั้งนี้ การดาเนินการสอบสวนและวินจิ ฉัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีพ้นจากตาแหน่งตาม (๔) หรือ (๕)
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศคาวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากตาแหน่งไปก่อนแล้ว
หรือไม่ก็ตาม โดยในคาวินิจฉัยนั้นให้ระบุ เหตุที่ทาให้พ้นจากตาแหน่งไว้ และให้นายกเทศมนตรีผู้นั้น
พ้นจากตาแหน่งตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม (๔) หรือ (๕) แต่ไม่กระทบต่อการดาเนินงานและการรับค่าตอบแทน
ที่ไ ด้กระทาไปก่อนวันที่มีการประกาศคาวินิจฉัย ถ้าในขณะที่ประกาศคาวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นกาลัง
ด ารงต าแหน่ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น อั น เป็ น ผลจากการเลื อ กตั้ ง ต่ า งวาระหรื อ
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ต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งที่กาลังดารงอยู่ด้วย และในกรณีที่เป็นผล
ให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ถือว่าวันที่ประกาศคาวิ นิจฉัยเป็นวันเริ่มนับ
ระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว ทั้งนี้ คาวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๑๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา ๔๘ ปัญจทศ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
“ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเท่าที่จาเป็น
ได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี”
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๔๘ โสฬส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ให้นาความในมาตรา ๔๘ ปัญจทศ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับแก่รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีด้วยโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๒/๑) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
“(๒/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุน
หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว”
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความใน (๖) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม
พุทธศักราช ๒๕๑๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๖) จัด การ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม ให้แก่
ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก”
มาตรา ๒๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๙) ของมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖
“(๙) จัดระเบียบการจราจร หรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว”
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มาตรา ๒๒ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๙) ของมาตรา ๖๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“(๙) รายจ่ายอื่น ใดที่จาเป็น ต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือตามข้อผูกพัน หรือรายจ่าย
ตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกาหนดไว้”
มาตรา ๒๓ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ ป็นวรรคสองของมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖
“การจ่ายเงินของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง หรือการนาเงินของกิจการที่เทศบาลเป็นเจ้าของหรือ
เป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในกิจการนั้น ไปใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล หรือสมาชิกสภาเทศบาล จะกระทามิได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อตกลงหรือ
ความร่ว มมือกับหน่ว ยงานในต่างประเทศหรือการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่กาหนดให้มี
การฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด”
มาตรา ๒๔ ให้ ยกเลิกชื่อของส่วนที่ ๖ การควบคุมเทศบาล และความในมาตรา ๗๑
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ส่วนที่ ๖
การกากับดูแล
มาตรา ๗๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจหน้าที่กากับดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติการ
ตามอานาจหน้ าที่โ ดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ในการนี้
ให้มีอานาจหน้าที่ชี้แจง แนะนา หรือตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสาร
หรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจง
หรือสอบสวนก็ได้
อานาจหน้ าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่ง และตามมาตรา ๑๙ วรรคสองและ
วรรคสาม และมาตรา ๔๘ ปัญจทศ วรรคสองและวรรคสาม สาหรับเทศบาลเมืองและเทศบาลตาบล
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด จะมอบหมายให้ น ายอ าเภอปฏิ บั ติ ก ารแทนส าหรั บ เทศบาลที่ อ ยู่ ใ นอ าเภอนั้ น
โดยจะกาหนดเงื่อนไขในการใช้อานาจหน้าที่ไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้”
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มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๒ เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลตามมาตรา ๗๑ ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือนายอาเภอซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง เห็นว่า การปฏิบัติการของเทศบาล
เป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล หรือเสียหายแก่ราชการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือนายอาเภอมีอานาจหน้าที่ในการชี้แจง แนะนา หรือตักเตือนผู้ดารงตาแหน่งที่มีอานาจหน้าที่ใน
การดาเนินการดังกล่าว หรือในกรณีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนการกระทาหรือให้ระงับการปฏิบัติของ
ผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวไว้ก็ได้ และในกรณีที่สั่งเพิกถอนหรือระงับ ให้ผู้ดารงตาแหน่งที่ได้รับคาสั่ง
มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ไ ด้ ภ ายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ ค าสั่ ง ดั ง กล่ า ว โดยในกรณี น ายอ าเภอมี ค าสั่ ง
ให้อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดมีคาสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
แล้วแต่กรณี วินิจฉัยเป็นประการใดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
ตามคาวินิจฉัยนั้น คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด
มาตรา ๗๓ เมื่อความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอ
ซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง ว่า นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลผู้ใด จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่
อัน จะเป็น เหตุให้ เสียหายแก่ราชการอย่า งร้า ยแรง หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอานาจหน้าที่ หรือ
ประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือฝ่าฝืนคาสั่งของผู้วา่ ราชการจังหวัดหรือนายอาเภอที่สั่งการ
ตามมาตรา ๗๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน
และให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ ง ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
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ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดาเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายในกาหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภออาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน
เมื่อนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล
ผู้ใดถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่
เพื่อรอฟังผลการสอบสวนก็ได้ หากเห็นว่าการคงอยู่ในหน้าที่ของผู้นั้นต่อไปอาจเกิดการเสี ยหายแก่เทศบาล
หรือเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน
หรื อจะก่อให้ เกิดความไม่ สงบเรี ยบร้ อย หรื อเป็ นกรณีความผิดที่ ปรากฏขึ้นโดยชั ดแจ้ง ทั้ งนี้ หากผล
การสอบสวนปรากฏว่ า บุ ค คลดั ง กล่ า วไม่ มี ค วามผิ ด และผู้ นั้ น ยั ง มิ ไ ด้ พ้ น จากตาแหน่ ง ไปก่ อ น
ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั งหวัด หรื อนายอ าเภอสั่ ง ให้ผู้ นั้นกลั บเข้าปฏิ บัติ หน้า ที่ และให้ ผู้ นั้นได้รับเงินเดือน
ค่าตอบแทน รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใดในช่วงที่หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยถือเสมือนว่าผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่
ตลอดระยะเวลาที่ ห ยุ ด ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ดั ง กล่ า ว ในกรณี ที่ ผู้ นั้ น พ้ น จากต าแหน่ ง ไปก่ อ นปรากฏผล
การสอบสวนดังกล่าว การจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใด ให้จ่ ายจนถึงวันก่อน
วันที่พ้นจากตาแหน่ง
การอุทธรณ์คาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสาม ให้ผู้ที่ได้รับคาสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่งดังกล่าว โดยในกรณีนายอาเภอมีคาสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
และกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดมีคาสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
อุทธรณ์ และเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี วินิจฉัยเป็ น
ประการใดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามคาวินิจฉัยนั้น คาวินิจฉัย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๒๖ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๗๓/๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖
“มาตรา ๗๓/๑ เมื่อผลการสอบสวนตามมาตรา ๗๓ ปรากฏว่า ผู้ถูกกล่าวหากระทาความผิด
ตามที่ ถู ก สอบสวน ถ้ า เป็ น การด าเนิ น การสอบสวนของนายอ าเภอ ให้ น ายอ าเภอรายงานให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและสั่งให้ผู้ถูกสอบสวนพ้นจากตาแหน่ง ถ้าเป็นการดาเนินการสอบสวน
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ของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
และสั่งให้ ผู้ถูกสอบสวนพ้น จากตาแหน่ ง ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากตาแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ต าม
เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากตาแหน่งไปแล้วเกินสองปี โดยในคาสั่งดังกล่าวให้ระบุเหตุที่ทาให้
พ้นจากตาแหน่งไว้ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มี ค าสั่ ง แต่ ไ ม่ ก ระทบต่ อ การดาเนิ น งานและการรั บ ค่า ตอบแทนที่ ไ ด้ก ระท าไปก่อ นวั นที่ มี ค าสั่งนั้น
ถ้าในขณะที่มีคาสั่งดังกล่าวผู้นั้นกาลังดารงตาแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจาก
การเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กัน ให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งที่กาลังดารงอยูด่ ว้ ย
และให้ถือว่าวันที่สั่งให้พ้นจากตาแหน่งดังกล่าวเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับรายงาน
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นควรให้มีการสอบสวน
เพิ่มเติมจากรายงานตามวรรคหนึ่ง จะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนเพิ่มเติมก่อนสั่งการก็ได้
ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนต้องดาเนินการสอบสวนเพิ่มเติม ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับคาสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติม และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องสั่งการ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการสอบสวนเพิ่มเติมนั้น
คาสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๒๘ บรรดาข้ อ กล่ า วหาหรื อ การด าเนิ น การใด ๆ ตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง
มาตรา ๔๘ ปัญจทศ วรรคสาม มาตรา ๔๘ โสฬส วรรคสาม หรือมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
แล้วแต่กรณี ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนหรือสอบสวนเสร็จแล้วแต่ยังมิ ได้มีคาสั่ง ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้ดาเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งใช้บังคับอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ จนกว่าจะแล้วเสร็จ
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มาตรา ๒๙ ให้นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิก
สภาเทศบาล ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตามประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่ อ ง การได้ ม าซึ่ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ นหรื อ ผู้ บ ริ หารท้ องถิ่ น
เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่
๒๕ ธั น วาคม พุ ท ธศั กราช ๒๕๕๗ ยั ง คงดารงตาแหน่งต่อ ไปจนกว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จะประกาศก าหนดให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี หรื อ สมาชิ ก สภาเทศบาลของเทศบาลนั้ น
โดยให้ พ้น จากตาแหน่งตั้งแต่วัน ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้ง หรือจนกว่า
จะพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุอื่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติดังกล่าว
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีหรือสมาชิก
สภาเทศบาลของเทศบาลใด ให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเทศบาลนั้นเป็นอันยกเลิก
มาตรา ๓๐ บทบัญญัติมาตรา ๔๘ สัตต แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มิให้ใช้บังคับกับนายกเทศมนตรีซึ่งดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งอยู่ก่อน
วันเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๑ ให้ น ายกเทศมนตรี สมาชิ ก สภาเทศบาล หรื อ ผู้ มี ต าแหน่ ง ในเทศบาล
เฉพาะบรรดาที่ถูกระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในเทศบาลโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนตามคาสั่งหัวหน้า
คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พ้ น จากต าแหน่ ง ตั้ ง แต่ วั น ที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ประกาศกาหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาลของเทศบาลนั้น แต่ไม่กระทบ
ต่อการดาเนินการต่อไปตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้นกับบุคคลดังกล่าว
มาตรา ๓๒ ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา ๖๗ (๙) แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จะกาหนดให้ความคุ้มครองการจ่ายเงิน
ที่เทศบาลได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบในเรื่องนั้นใช้บังคับก็ได้ แต่ให้คุ้มครองได้เฉพาะที่ได้จ่ายไป
โดยสุจริต และเป็น ไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือกาหนดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหา ดไทย
ที่ออกก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา ๖๗ (๙) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่ งมี ผลใช้ บั งคั บอยู่ ในวั น ก่ อนวั นที่ พระราชบั ญญั ติ นี้ ใช้ บั งคั บ และมี การก าหนดให้
ความคุ้มครองการจ่ายเงินที่เทศบาลได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบดังกล่าวใช้บังคับเฉพาะที่ได้จ่ายไป
โดยสุจริต และเป็น ไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือกาหนดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย
ให้มีผลใช้บังคับได้
มาตรา ๓๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
เกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า มของผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น สมาชิ ก สภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี และจานวนสมาชิกสภาเทศบาลให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล การพ้นจากตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี รวมทั้ง
การกระท าอั นเป็ นการต้ องห้ ามของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ ปรึ กษานายกเทศมนตรี และ
เลขานุการนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนอานาจหน้าที่ของเทศบาลและการกากับดูแล
เทศบาล เพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และผู้ทาหน้าที่ช่วยเหลือในการบริหารราชการของ
เทศบาลที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

