
 
พระราชบัญญัติ 
เทศบาล  (ฉบับที่  ๑๔) 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยเทศบาล 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   

พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และ 

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  

ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น” 

้หนา   ๑๖๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖  

“ความในวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บังคับแก่กรณีที่ได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามกฎหมายว่าด้วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตุที่มีผู้ได้รับเลือกตั้งไม่ครบจ านวน  ถ้าใน

การจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นั้นยังได้ไม่ครบจ านวนอีก  ให้ถือว่าสภาเทศบาลนั้นประกอบด้วยจ านวนสมาชิก

เท่าที่มีอยู่จนกว่าจะครบอายุของสภาเทศบาล  เว้นแต่จะมีจ านวนสมาชิกไม่ถึงสองในสามของจ านวน  

ตามวรรคหนึ่ง” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกมาตรา  ๑๘  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖   

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน  (๖)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตเิทศบาล (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความ

ต่อไปนี้แทน 

“(๖)  กระท าการอันต้องห้ามตามมาตรา  ๔๘  จตุทศ  วรรคสาม” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และ

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม  (๔)  (๕)  หรือ  

(๖)  หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสดุลง

ตาม  (๔)  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวนันบัแตว่ันที่มีข้อสงสัยหรือไดร้ับแจง้

จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  และด าเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่

วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน   

แม้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด  เว้นแต่เพราะเหตุตาย  หรือ 

พ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี  ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถด าเนินการ

สอบสวนกรณีตาม  (๔)  หรือ  (๖)  ให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ผู้ว่าราชการจังหวัด 

อาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน  ทั้งนี้  การด าเนินการสอบสวนและวินิจฉัย  

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

้หนา   ๑๖๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้นั้นสิ้นสุดลง 

ตาม  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน  ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจาก

ต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม  โดยในค าวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้  และ  

ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  แต่ไม่กระทบ

ต่อการด าเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีการประกาศค าวินิจฉัย  ถ้าในขณะที่

ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผล  

จากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน  ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย 

และในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้ถือว่าวันที่ประกาศ  

ค าวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว  ทั้งนี้  ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรานี้

ให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖ 

“ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงตาม  (๘)  พร้อมกันทั้งหมดให้ถือว่า

เป็นการยุบสภาเทศบาล” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   

พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และ 

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องก าหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก  

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  และให้ที่ประชุมเลือกประธาน 

สภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๘  เบญจ  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๘ เบญจ  บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติ 

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และ

ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ด้วย 

้หนา   ๑๖๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 

(๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  

ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือสมาชิกรัฐสภา” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๘  สัตต  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๘ สัตต  นายกเทศมนตรีมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง   

แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ในกรณีที่นายกเทศมนตรีด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระ  และ 

เมื่อได้ด ารงต าแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันพ้นจาก

ต าแหน่ง” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๘  นว  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (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  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และ

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“(๑)  ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  

เว้นแต่ต าแหน่งที่ด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ใน  

การบริหารราชการแผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล” 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๔๘  จตุทศ  แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และ

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

้หนา   ๑๖๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“(๓)  เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่เทศบาลนั้น  

หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  

โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน  ทั้งนี้  ไม่ว่า

โดยทางตรงหรือทางอ้อม” 

มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา  ๔๘  จตุทศ  แห่งพระราชบัญญตัิ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  

“ให้น าความใน  (๓)  มาใช้บังคับแก่สมาชิกสภาเทศบาลด้วยโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๔๘  ปัญจทศ  

แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกเทศมนตรีผู้ใดสิ้นสุดลงตาม  (๔)  หรือ  (๕)  หรือ 

เมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าความเป็นนายกเทศมนตรีผู้ใดสิ้นสุดลงตาม  (๔)   

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือได้รั บแจ้งจาก

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  และด าเนินการวินจิฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแตว่นัที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน  แม้ว่า

นายกเทศมนตรีผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด  เว้นแต่เพราะเหตุตาย  หรือพ้นจาก

ต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี  ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถด าเนินการสอบสวน

ให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีก

ไม่เกินสามสิบวัน  ทั้งนี้  การด าเนินการสอบสวนและวินจิฉยัให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ก าหนด

ในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่งตาม  (๔) หรือ  (๕)   

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน  ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้ว

หรือไม่ก็ตาม  โดยในค าวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้  และให้นายกเทศมนตรีผู้นั้น 

พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม  (๔)  หรือ  (๕)  แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานและการรับค่าตอบแทน

ที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีการประกาศค าวินิจฉัย  ถ้าในขณะที่ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลัง  

ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือ 

้หนา   ๑๖๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย  และในกรณีที่เป็นผล  

ให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้ถือว่าวันที่ประกาศค าวิ นิจฉัยเป็นวันเริ่มนับ

ระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว  ทั้งนี้  ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๑๗ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๔๘  ปัญจทศ  แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖ 

“ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี  ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเท่าที่จ าเป็น 

ได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี” 

มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๔๘  โสฬส  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความ

ต่อไปนี้แทน 

“ให้น าความในมาตรา  ๔๘  ปัญจทศ  วรรคสองและวรรคสาม  มาใช้บังคับแก่รองนายกเทศมนตรี  

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และเลขานุการนายกเทศมนตรีด้วยโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๙ ให้เพ่ิมความตอ่ไปนี้เป็น  (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  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๓๓๖  ลงวันที่  ๑๓  ธันวาคม  

พุทธศักราช  ๒๕๑๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๖)  จัดการ  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  ศาสนา  และการฝึกอบรม  ให้แก่

ประชาชน  รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก” 

มาตรา ๒๑ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๙)  ของมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖  

“(๙)  จัดระเบียบการจราจร  หรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว” 

้หนา   ๑๖๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความใน  (๙)  ของมาตรา  ๖๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   
พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๐๕  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“(๙)  รายจ่ายอื่นใดที่จ าเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือตามข้อผูกพัน  หรือรายจ่าย 
ตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้” 

มาตรา ๒๓ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ป็นวรรคสองของมาตรา  ๖๗  แห่งพระราชบัญญตัเิทศบาล  
พ.ศ.  ๒๔๙๖ 

“การจ่ายเงินของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง  หรือการน าเงินของกิจการที่เทศบาลเป็นเจ้าของหรือ
เป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในกิจการนั้น  ไปใช้จ่ายเพ่ือการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   เลขานุการนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล   
รองประธานสภาเทศบาล  หรือสมาชิกสภาเทศบาล  จะกระท ามิได้  เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อตกลงหรือ
ความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศหรือการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่ก าหนดให้มี  
การฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ  ทั้งนี้  ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด” 

มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกชื่อของส่วนที่  ๖  การควบคุมเทศบาล  และความในมาตรา  ๗๑  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ส่วนที่  ๖  
การก ากับดูแล 

 
 

มาตรา ๗๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติการ

ตามอ านาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย  กฎ  และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ  ในการนี้   

ให้มีอ านาจหน้าที่ชี้แจง  แนะน า  หรือตักเตอืนเทศบาล  และตรวจสอบกจิการ  เรียกรายงานและเอกสาร

หรือสถิติใด ๆ  จากเทศบาลมาตรวจ  ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจง

หรือสอบสวนก็ได้ 

อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่ง  และตามมาตรา  ๑๙  วรรคสองและ 

วรรคสาม  และมาตรา  ๔๘  ปัญจทศ  วรรคสองและวรรคสาม  ส าหรับเทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบหมายให้นายอ าเภอปฏิบัติการแทนส าหรับเทศบาลที่อยู่ในอ าเภอนั้น   

โดยจะก าหนดเงื่อนไขในการใช้อ านาจหน้าที่ไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้” 

้หนา   ๑๗๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๒  และมาตรา  ๗๓  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความ

ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๒ เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลตามมาตรา  ๗๑  ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด

หรือนายอ าเภอซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา  ๗๑  วรรคสอง  เห็นว่า  การปฏิบัติการของเทศบาล

เป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล  หรือเสียหายแก่ราชการ  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

หรือนายอ าเภอมีอ านาจหน้าที่ในการชี้แจง  แนะน า  หรือตักเตือนผู้ด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจหน้าที่ใน 

การด าเนินการดังกล่าว  หรือในกรณีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนการกระท าหรือให้ระงับการปฏิบัติของ  

ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไว้ก็ได้  และในกรณีที่สั่งเพิกถอนหรือระงับ  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งที่ได้รับค าสั่ง  

มีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งดังกล่าว  โดยในกรณีนายอ าเภอมีค าสั่ง   

ให้อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  และกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่ง  ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  และเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  

แล้วแต่กรณี  วินิจฉัยเป็นประการใดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ

ตามค าวินิจฉัยนั้น  ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๗๓ เมื่อความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ

ซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา  ๗๑  วรรคสอง  ว่า  นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธาน 

สภาเทศบาล  หรือรองประธานสภาเทศบาลผู้ใด  จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่

อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่  หรือ

ประพฤติตนฝ่าฝืนตอ่ความสงบเรียบรอ้ย  หรือฝ่าฝืนค าสั่งของผู้วา่ราชการจังหวดัหรือนายอ าเภอที่สั่งการ

ตามมาตรา  ๗๒  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน  

และให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ ง  ทั้งนี้   

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

้หนา   ๑๗๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลา

ตามวรรคหนึ่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภออาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 

เมื่อนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  หรือรองประธานสภาเทศบาล

ผู้ใดถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่  

เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนก็ได้  หากเห็นว่าการคงอยู่ในหน้าที่ของผู้นั้นต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่เทศบาล

หรือเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  หรือมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน   

หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย  หรือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏขึ้นโดยชัดแจ้ง  ทั้งนี้   หากผล 

การสอบสวนปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีความผิด  และผู้นั้นยังมิได้ พ้นจากต าแหน่งไปก่อน  

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่  และให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือน  

ค่าตอบแทน  รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใดในช่วงที่หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยถือเสมือนว่าผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่

ตลอดระยะเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  ในกรณีที่ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งไปก่อนปรากฏผล 

การสอบสวนดังกล่าว  การจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน  รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใด  ให้จ่ายจนถึงวันก่อน

วันที่พ้นจากต าแหน่ง 

การอุทธรณ์ค าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสาม  ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายใน

สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งดังกล่าว  โดยในกรณีนายอ าเภอมีค าสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  

และกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่ง  ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ

อุทธรณ์  และเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี  วินิจฉัยเป็น

ประการใดให้ผู้ว่าราชการจังหวดัหรือนายอ าเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามค าวนิิจฉยันั้น  ค าวินิจฉยั

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๒๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๗๓/๑  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖ 

“มาตรา ๗๓/๑ เมื่อผลการสอบสวนตามมาตรา  ๗๓  ปรากฏว่า ผู้ถูกกล่าวหากระท าความผดิ

ตามที่ถูกสอบสวน  ถ้าเป็นการด าเนินการสอบสวนของนายอ าเภอ  ให้นายอ าเภอรายงานให้ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและสั่งให้ผู้ถูกสอบสวนพ้นจากต าแหน่ง  ถ้าเป็นการด าเนินการสอบสวน 

้หนา   ๑๗๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ของผู้ว่าราชการจังหวัด  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา

และสั่งให้ผู้ถูกสอบสวนพ้นจากต าแหน่ง  ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม   

เว้นแต่เพราะเหตุตาย  หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี  โดยในค าสั่งดังกล่าวให้ระบุเหตุที่ท าให้  

พ้นจากต าแหน่งไว้ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

มีค าสั่ง แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีค าสั่งนั้น   

ถ้าในขณะที่มีค าสั่งดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจาก

การเลือกตั้งต่างวาระหรือตา่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กัน  ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยูด่ว้ย  

และให้ถือว่าวันที่สั่งให้พ้นจากต าแหน่งดังกล่าวเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  

ทั้งนี้  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่

ได้รับรายงาน 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นควรให้มีการสอบสวน

เพ่ิมเติมจากรายงานตามวรรคหนึ่ง  จะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพ่ิมเติมก่อนสั่งการก็ได้  

ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนต้องด าเนินการสอบสวนเพ่ิมเติม  ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่

ได้รับค าสั่งให้สอบสวนเพ่ิมเติม  และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องสั่งการ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการสอบสวนเพิ่มเติมนั้น 

ค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกมาตรา  ๗๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖ 

มาตรา ๒๘ บรรดาข้อกล่าวหาหรือการด าเนินการใด ๆ  ตามมาตรา  ๑๙  วรรคสอง   

มาตรา  ๔๘  ปัญจทศ  วรรคสาม  มาตรา  ๔๘  โสฬส  วรรคสาม  หรือมาตรา  ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  

แล้วแต่กรณี  ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนหรือสอบสวนเสร็จแล้วแต่ยังมิได้มีค าสั่ง  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 

ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ซึ่งใช้บังคับอยู่

ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

้หนา   ๑๗๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๙ ให้นายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิก

สภาเทศบาล  ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ตามประกาศคณะรักษา 

ความสงบแห่งชาติ  ที่   ๘๕/๒๕๕๗  เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

เป็นการชั่วคราว  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

ที่  ๑/๒๕๕๗  เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  ลงวันที่   

๒๕  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ยังคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

จะประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  หรือสมาชิกสภาเทศบาลของเทศบาลนั้น   

โดยให้พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้ง  หรือจนกว่า  

จะพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอื่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติดังกล่าว 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีหรือสมาชิก  

สภาเทศบาลของเทศบาลใด  ให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง  เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเทศบาลนั้นเป็นอันยกเลิก 

มาตรา ๓๐ บทบัญญัติมาตรา  ๔๘  สัตต  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  มิให้ใช้บังคับกับนายกเทศมนตรีซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งอยู่ก่อน

วันเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๓๑ ให้นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  หรือผู้มีต าแหน่งในเทศบาล   

เฉพาะบรรดาที่ถูกระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในเทศบาลโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนตามค าสั่งหัวหน้า 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง  พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาลของเทศบาลนั้น  แต่ไม่กระทบ

ต่อการด าเนินการต่อไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้นกับบุคคลดังกล่าว 

มาตรา ๓๒ ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา  ๖๗  (๙)  แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  จะก าหนดให้ความคุ้มครองการจ่ายเงิน 

ที่เทศบาลได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบในเรื่องนั้นใช้บังคับก็ได้  แต่ให้คุ้มครองได้เฉพาะที่ได้จ่ายไป  

โดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือก าหนดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย 

ที่ออกก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

้หนา   ๑๗๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา  ๖๗  (๙)  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   

พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และมีการก าหนดให้ 

ความคุ้มครองการจ่ายเงินที่เทศบาลได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบดังกล่าวใช้บังคับเฉพาะที่ได้จ่ายไป 

โดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือก าหนดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย   

ให้มีผลใช้บังคับได้ 

มาตรา ๓๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๑๗๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี  และจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล  การพ้นจากต าแหน่ง
นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และเลขานุการนายกเทศมนตรี  รวมทั้ง 
การกระท าอันเป็นการต้องห้ามของนายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และ 
เลขานุการนายกเทศมนตรี  และสมาชิกสภาเทศบาล  ตลอดจนอ านาจหน้าที่ของเทศบาลและการก ากับดูแล
เทศบาล  เพ่ือให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี  และผู้ท าหน้าที่ช่วยเหลือในการบริหารราชการของ
เทศบาลที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่  มีความซื่อสัตย์สุจริต  สามารถปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์แก่ส่วนรวม  
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  และมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๗๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒


