
สรุปสาระส าคัญพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประเด็น สาระส าคัญ 
๑. จ านวนสมาชิกสภาเทศบาล/เขตเลือกตั้ง/ 
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาเทศบาล 

๑. เขตเลือกตั้ง 
เขตเลือกตั้งเป็นไปตามกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น กล่าวคือ ทต. ๒ เขต ,ทม. ๓ เขต ,ทน. ๔ เขต 
๒. จ านวนสมาชิกสภาเทศบาล 
จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลเป็นไปตามกฎหมายเดิม กล่าวคือ 
เทศบาลต าบล จ านวนสมาชิก ๑๒ คน 
เทศบาลเมือง จ านวนสมาชิก ๑๘ คน 
เทศบาลนคร จ านวนสมาชิก ๒๔ คน 
๓. จ านวนสมาชิกกรณีจัดการเลือกตั้ง 
กรณีจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่เพราะเหตุที่ไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้งไม่ครบจ านวน 
ถ้ายังไม่ครบจ านวนอีกให้ถือว่าสมาชิกนั้นประกอบด้วยจ านวนที่มีอยู่
จนกว่าจะครบอายุสภาฯ เว้นแต่จะมีจ านวนสมาชิกไม่ถึงสองในสาม 

๒ .  คุณสมบั ติ และลั กษณะต้ อ งห้ า ม 
และการกระท าอันต้องห้ามของสมาชิก
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

๑. คุณสมบัติของผู้บริหารท้องถิ่น 
๑.๑ อายุนายกเทศมนตรี 
ก าหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า ๓๕ 
ปีนับถึงวันเลือกตั้ง (มาตรา ๔๘ เบญจ) 
๑.๒ วาระการด ารงต าแหน่ง (มาตรา ๔๘ สัตต) 
นายกเทศมนตรีมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งแต่จะ
ด ารงต าแหน่งเกินสองวาระไม่ได้ 
   ในกรณีที่นายกเทศมนตรีด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือเป็น
หนึ่งวาระ และเมื่อได้ด ารงต าแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะด ารง
ต าแหน่งได้อีกเม่ือพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันพ้นจากต าแหน่ง 
๑.๓ คุณสมบัติของรองนายกเทศมนตรี (มาตรา ๔๘ นว) 
คุณสมบัติเช่นเดียวกับนายกเทศมนตรี ยกเว้นการนับอายุและการนับ
เวลาของคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนให้นับถึงวันแต่งตั้ง 
๑.๔ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอ่ืน (มาตรา ๑๕) 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารนอกจากที่ กล่าวมา 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น   
๒. การกระท าอันต้องห้ามของผู้บริหารเทศบาล 
๒.๑ ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดในส่วนราชการ หน่วยงานของ
รัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เว้นแต่ต าแหน่งที่ด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินหรือ
ตามนโยบายของรัฐบาล (มาตรา ๔๘ จตุทศ) 
 
 



ประเด็น สาระส าคัญ 
 ๒.๒ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท ากับหรือให้แก่

องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการ 
ที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
โดยพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน์
ส่วนตนระหว่างกัน ทั้งนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (มาตรา ๔๘ จตุทศ) 
๒.๓ ข้อ ๒.๒ น ามาบังคับใช้กับสมาชิกสภาเทศบาลด้วยโดยอนุโลม 
๒.๔ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอ่ืนของสมาชิกสภาเทศบาล 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาเทศบาลเป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

๓.อ านาจหน้าที่และประเภทรายจ่ายของ
เทศบาล 

๑. อ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
๑.๑ ด้านการดูแลจราจร (มาตรา ๕๐) 
ก าหนดให้เทศบาลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร 
และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
๑.๒ ด้านการศึกษาท้องถิ่น (มาตรา ๕๐) 
ก าหนดให้เทศบาลจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา 
และการฝึกอบรม ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการ
ดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก 
๑.๓ ด้านการจัดระเบียบจราจร (มาตรา ๕๓) 
ก าหนดให้เทศบาลจัดระเบียบการจราจรหรือร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน 
ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
๒. ประเภทรายจ่ายของเทศบาล 
๒.๑ รายจ่ายตามอ านาจหน้าที่ (มาตรา ๖๗ (๙)) 
ก าหนดให้เทศบาล มีรายจ่ายอ่ืนใดที่จ าเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าที่
หรื อตามข้อผู ก พันหรื อรายจ่ า ยตามที่ มี กฎหมายหรือระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ 
๒.๒ รายจ่ายเพื่อการดูงานต่างประเทศ (มาตรา ๖๗) 
การจ่ายเงินของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง หรือการน าเงินของกิจการที่
เทศบาลเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในกิจการนั้น ไปใช้จ่าย
เ พ่ือการฝึกอบรมหรือดู งานในต่างประเทศของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล หรือสมาชิกสภาเทศบาล จะกระท ามิได้ 
เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ
หรือการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่ก าหนดให้มีการฝึกอบรม
หรือดูงานในต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 
 
 
 
 



ประเด็น สาระส าคัญ 
๔. บทบัญญัติอันคุ้มครองรายจ่ายของ
เทศบาลที่จ่ายโดยสุจริต 

มาตรา ๓๒ ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา ๖๗ (๙) 
แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙๖ ซึ่ งแก้ ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้จะก าหนดให้ความคุ้มครองการจ่ายเงินที่เทศบาลได้จ่าย
ไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบในเรื่องนั้นใช้บังคับก็ได้แต่ให้คุ้มครองได้เฉพาะที่
ได้จ่ายไปโดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือก าหนด
แนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยที่ออกก่อนวันที่พระราชบัญญัติ 
นี้ใช้บังคบั 
   ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา ๖๗ (๙) แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและมีการก าหนดให้ความคุ้มครองการจ่ายเงินที่
เทศบาลได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบดังกล่าวใช้บังคับเฉพาะที่ได้จ่าย
ไปโดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย ให้มีผลใช้บังคับได้ 
เงื่อนไขแห่งกฎหมาย 
๑. คุ้มครองการจ่ายเงินของเทศบาลที่มีอยู่ก่อนและการจ่ายในอนาคต 
๒. ต้องจ่ายเงินไปโดยสุจริต 
๓ .  มี หนั ง สื อ สั่ ง ก า รห รื อหนั ง สื อ ก า หนดแนว ทา งปฏิ บั ติ ข อ ง
กระทรวงมหาดไทยที่ออกมาก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ผลของการคุ้มครองตามกฎหมาย 
๑. การจ่ายเงินที่มีหนังสือสั่ งการหรือหนั งสือก าหนดแนวทางฯ 
ของกระทรวงมหาดไทยที่ระบุให้สามารถจ่ายได้ และได้จ่ายโดยสุจริต 
ซึ่งยังไม่เคยมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยในเรื่องนั้น 
๒. การจ่ายเงินไปโดยมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนดให้คุ้มครอง
การจ่ายเงินก่อนมีระเบียบดังกล่าวใช้บังคับ 
 

๕. การสอบสวนและวินิจฉัยคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี และการปฏิบัติการของ
เทศบาล (การก ากับดูแล) 

๑.การสอบสวนและวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิก
สภาเทศบาล (มาตรา ๑๙) 
๑.๑ เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสุด
ลงตาม (๔) (๕) หรือ (๖) หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการ
เลือกตั้งว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๔) 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มี
ข้อสงสัยหรือได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี 
๑.๒ ด าเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจาก
คณะกรรมการสอบสวน แม้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลผู้นั้นจะได้พ้นจาก
ต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจาก
ต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี 
 



ประเด็น สาระส าคัญ 
 ๑.๓ กรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถด าเนินการ

สอบสวนกรณีตาม (๔) หรือ (๖) ให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีก 
ไม่เกินสามสิบวัน 
๑.๔ กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภา
เทศบาลผู้นั้นสิ้นสุดลงตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อน
แล้วหรือไม่ก็ตาม 
๑.๕ ถ้าในขณะที่ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้ง 
ต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง
ที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย และในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ถือว่าวันที่ประกาศค าวินิจฉัยเป็นวันเริ่ม
นับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว  ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัด 
ตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด 
๒. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับความเป็นนายกเทศมนตรีสิ้นสุดลง 
(มาตรา ๔๘ ปัญจทศ) 
๒.๑ เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกเทศมนตรีผู้ใดสิ้นสุดลงตาม 
(๔) หรือ (๕) หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า 
ความเป็นนายกเทศมนตรีผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๔) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
สอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือได้รับแจ้ง
จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี 
๒.๒ ด าเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจาก
คณะกรรมการสอบสวน แม้ว่านายกเทศมนตรีผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่ง
ไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี 
๒.๓ กรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถด าเนินการ
สอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัด
อาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 
๒.๔ กรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่ง 
ตาม (๔) หรือ (๕) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบ 
ทั่วกันไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม 
๒.๕ ถ้าในขณะที่ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้ง 
ต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง
ที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย และในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
หรือใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ถือว่าวันที่ประกาศค าวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับ
ระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นที่สุด 



ประเด็น สาระส าคัญ 
 ๓. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติการของเทศบาล 

๓.๑ การก ากับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอ าเภอ ตามมาตรา ๗๑ 
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้
ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎ และระเบียบ
ข้อบังคับของทางราชการ ในการนี้ให้มีอ านาจหน้าที่ชี้แจง แนะน าหรือ
ตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือ
สถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือ
พนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้ 
(๒) ผู้อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด และตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง
และวรรคสาม และมาตรา ๔๘ ปัญจทศ วรรคสองและวรรคสาม 
ส าหรับเทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบหมาย 
ให้นายอ าเภอปฏิบัติการแทนส าหรับ เทศบาลที่อยู่ ในอ าเภอนั้น 
โดยจะก าหนดเงื่อนไขในการใช้อ านาจหน้าที่ไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ 
๓.๒ การก ากับดูแลการปฏิบัติการของเทศบาล (มาตรา ๗๒) 
(๑) เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลตามมาตรา ๗๑ ในกรณีที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือนายอ าเภอซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง 
เห็นว่า การปฏิบัติการของเทศบาลเป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่เทศบาล หรือเสียหายแก่ราชการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
นายอ าเภอมีอ านาจหน้าที่ในการชี้แจง แนะน า หรือตักเตือนผู้ด ารง
ต าแหน่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการดังกล่าว 
(๒) ผู้ด ารงต าแหน่งที่ได้รับค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับค าสั่งดังกล่าว โดยในกรณีนายอ าเภอมีค าสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด และกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับอุทธรณ์ และเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี วินิจฉัยเป็นประการใดให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือนายอ าเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามค าวินิจฉัยนั้น 
ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 
๓.๓ การก ากับดูแลตัวบุคคลและการกระท าของบุคคล (๔ คน ๔ เหตุ) 
ตามมาตรา ๗๓ 
(๑) เมื่อความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
นายอ า เภอซึ่ ง ได้ รั บมอบหมายตามมาตรา  ๗๑ วรรคสอง  ว่ า 
๑นายกเทศมนตรี ๒รองนายกเทศมนตรี ๓ประธานสภาเทศบาล หรือ 
๔รองประธานสภาเทศบาลผู้ใด ๑จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการ
ตามอ านาจหน้าที่อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือ 
๒ปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ หรือ ๓ประพฤติตนฝุาฝืนต่อความ
สงบเรียบร้อย หรือ ๔ฝุาฝืนค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ 



ประเด็น สาระส าคัญ 
 ที่สั่งการตามมาตรา ๗๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอด าเนินการ

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน และให้คณะกรรมการสอบสวน
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
(๒) กรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถด าเนินการสอบสวนให้แล้ว
เสร็จได้ภายในก าหนดเวลา ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภออาจขยาย
เวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 
(๓) เมื่อบุคคลทั้ง ๔ ผู้ใดถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือนายอ าเภอจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่เพ่ือรอฟังผลการสอบสวน 
ก็ได้ หากเห็นว่าการคงอยู่ในหน้าที่ของผู้นั้นต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่เทศบาล 
(๔) ทั้งนี้ หากผลการสอบสวนปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีความผิดและ 
ผู้นั้นยังมิได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ
สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ 
(๕) การอุทธรณ์ค าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสาม ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่ง
มีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งดังกล่าว โดยใน
กรณีนายอ าเภอมีค าสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และกรณี 
ผู้ ว่ า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด มี ค า สั่ ง  ใ ห้ อุ ท ธ ร ณ์ ต่ อ รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่า
ราชการจังหวัดต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
อุทธรณ์ และเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการ
จังหวัด แล้วแต่กรณี วินิจฉัยเป็นประการใดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
นายอ าเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามค าวินิจฉัยนั้น ค าวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 
๓.๔ ผลการสอบสวนตามมาตรา ๗๓/๑ 
(๑) เมื่อผลการสอบสวนตามมาตรา ๗๓ ปรากฏว่า ผู้ถูกกล่าวหากระท า
ความผิดตามที่ถูกสอบสวน ถ้าเป็นการด าเนินการสอบสวนของ
นายอ าเภอ ให้นายอ าเภอรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและ 
สั่งให้ผู้ถูกสอบสวนพ้นจากต าแหน่ง ถ้าเป็นการด าเนินการสอบสวนของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานให้ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาและสั่งให้ผู้ถูกสอบสวนพ้นจากต าแหน่ง 
ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่  ก็ตาม เว้นแต่ 
เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี 
(๒) ถ้าในขณะที่มีค าสั่งดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่
ด้วย และให้ถือว่าวันที่สั่งให้พ้นจากต าแหน่งดังกล่าวเป็นวันเริ่มนับ
ระยะเวลาต้องห้ามการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับรายงาน 



ประเด็น สาระส าคัญ 
 (๓) ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เห็นควรให้มีการสอบสวนเพ่ิมเติมจากรายงานตามวรรคหนึ่ง จะสั่งให้
คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพ่ิมเติมก่อนสั่ งการก็ได้ 
ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนต้องด าเนินการสอบสวนเพ่ิมเติม ให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับค าสั่งให้สอบสวนเพ่ิมเติม และ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องสั่งการ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการสอบสวนเพิ่มเติมนั้น 
   ค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ให้เป็นที่สุด 

๖.บทเฉพาะกาล มาตรา ๓๐ บทบัญญัติมาตรา ๔๘ สัตต แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มิให้ใช้บังคับกับ
นายกเทศมนตรีซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวันเลือกตั้ง
ครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
จัดท าโดย กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ๑ 

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น สถ. 


