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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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พระราชบัญญตั ิ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภบิาลเปนเทศบาล 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ

สุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ 
(๒) พระราชบัญญัติสุขาภิบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
(๓) พระราชบัญญัติสุขาภิบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 
มาตรา ๔  ใหบรรดาสุขาภิบาลตามกฎหมายวาดวยสุขาภิบาลที่มีอยูในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีฐานะเปนเทศบาลตําบลตามกฎหมายวาดวย
เทศบาลในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหเรียกชื่อและกําหนดเขตของเทศบาลตําบลตามวรรคหนึ่งตามชื่อและเขตของ
สุขาภิบาลเดิม 

 
มาตรา ๕  บรรดาการกระทําใด ๆ ที่คณะกรรมการสุขาภิบาลตามกฎหมายวา

ดวยสุขาภิบาลไดกระทําไปแลวโดยชอบดวยกฎหมายดังกลาวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหเปนอันใชได 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๙ ก/หนา ๑/๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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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 
 

 
มาตรา ๖  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ สิทธิ และเงินงบประมาณของ

สุขาภิบาลที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับไปเปนของเทศบาลตําบลตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๗  ใหโอนบรรดาพนักงานและลูกจางของสุขาภิบาลซึ่งมีอยูในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ไปเปนพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาลที่จัดตั้งข้ึนใหมตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยใหไดรับเงินเดือนหรือคาจางรวมทั้งสิทธิและประโยชนตาง ๆ ไมต่ํากวาที่
ไดรับอยูเดิม และเพ่ือประโยชนในการนับเวลาทํางานใหถือเวลาทํางานของบุคคลดังกลาวใน
ระหวางที่เปนพนักงานหรือลูกจางของสุขาภิบาลเปนเวลาทํางานของพนักงานหรือลูกจางของ
เทศบาล แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๘  ใหโอนทรัพยสินและหนี้ของเงินทุนสงเสริมกิจการสุขาภิบาลตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๒ ที่มีอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ ใ ชบั งคับ  ไปเปนของเงินทุนส ง เส ริมกิจการ เทศบาลตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๘ 

สิทธิและหนี้ที่สุขาภิบาลใดมีอยูในเงินทุนสงเสริมกิจการสุขาภิบาลตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๒ เปนจํานวนเทาใดใหถือ
วาเทศบาลตําบลที่เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลนั้นมีสิทธิหรือเปนหนี้ในเงินทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๘ เทา
จํานวนนั้น 

 
มาตรา ๙  ใหกรรมการสุขาภิบาลซึ่งไดรับเลือกตั้งและดํารงตําแหนงอยูในวัน

กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนสมาชิกสภาเทศบาลของเทศบาลตําบลที่เปลี่ยนแปลงฐานะ
จากสุขาภิบาลนั้น จนกวาจะครบวาระที่เหลืออยูเดิมของกรรมการสุขาภิบาลนั้น 

ใหเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตามกฎหมาย วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลใหครบจํานวนของสภาเทศบาลตามกฎหมาย วาดวยเทศบาลภายในสี่สิบหาวันนับแตวนัที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระของสมาชิกสภาเทศบาล
ตามวรรคหนึ่ง 

ความในวรรคสองมิใหใชบังคับกับกรณีที่วาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภา
เทศบาลตามวรรคหนึ่งมีเหลืออยูไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ในกรณีเชนนั้น ใหสภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลเทาที่มีอยู 

 
มาตรา ๑๐  ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหสมาชิกสภาเทศบาลตามมาตรา 

๙ วรรคหนึ่ง เลือกสมาชิกดวยกันเองเปนนายกเทศมนตรีคนหนึ่งและเทศมนตรีสองคนประกอบ
เปนคณะเทศมนตรีแลวเสนอใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง 

เทศบาลใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเพิ่มขึ้นตามมาตรา ๙ วรรคสอง ให
สมาชิกสภาเทศบาลของเทศบาลนั้นเลือกสมาชิกดวยกันเองเปนนายกเทศมนตรีคนหนึ่งและ



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 
 

เทศมนตรีสองคนประกอบเปนคณะเทศมนตรี แลวเสนอใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง  ทั้งนี้ 
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเพิ่มขึ้น และใหคณะเทศมนตรีตาม
วรรคหนึ่งพนจากตําแหนงในวันที่ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะเทศมนตรี 

 
มาตรา ๑๑  บรรดาขอบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ มติ และคําส่ังที่ออกตาม

กฎหมายวาดวยสุขาภิบาลหรือกฎหมายอื่นที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหคงมีผลใชบังคับไดตอไปเปนเวลาหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ทั้งนี้ เทาที่ไมขัด
หรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายวาดวยเทศบาล 

 
มาตรา ๑๒  ในวาระเริ่มแรกเปนเวลาสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มิใหนํามาตรา ๘ (๕) แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ มาใชบังคับกับ
เทศบาลที่จัดตั้งข้ึนใหมตามพระราชบัญญัตินี้ และใหสํานักทะเบียนอําเภอ ตามกฎหมายวาดวย
การทะเบียนราษฎรที่มีหนาที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขต
สุขาภิบาลเดิมยังคงมีหนาที่ดังกลาวในเขตเทศบาลตําบลตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป 

 
มาตรา ๑๓  ใหกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และ

สารวัตรกํานัน ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในเขตเทศบาลที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้อยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงมีอํานาจหนาที่อยูตอไปจนกวาจะพนจากตําแหนง หรือครบวาระ
แตไมเกินหาป และมิใหใชกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ในสวนที่บัญญัติถึงการแตงตั้ง
กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานันในเขตเทศบาลนั้น 

 
มาตรา ๑๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันการปกครองสวน
ทองถ่ินรูปแบบสุขาภิบาลมีโครงสรางไมสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ประกอบกับปจจุบันการปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบดังกลาวไมเหมาะสมที่จะ
รองรับการกระจายอํานาจที่เพ่ิมขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ สมควรเปลี่ยนแปลงฐานะของ
สุขาภิบาลที่มีอยูเดิมเปนเทศบาลตําบล และยกเลิกการปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบสุขาภิบาล  จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/แกไข 
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 


