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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่น 
ของนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล 
ที่ดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
ที่ดํารงตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๘ จตุวีสติ และมาตรา ๖๘ แหง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงิน

คาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิก
สภาเทศบาลท่ีดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงรอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตร ีท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗” 

 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหนายกเทศมนตรแีละรองนายกเทศมนตรไีดรับเงินเดือน เงิน

คาตอบแทนประจําตําแหนงและเงินคาตอบแทนพิเศษ ตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินคาตอบแทน
และประโยชนตอบแทนอยางอื่นทายระเบียบนี้ ท้ังนี ้โดยใหเร่ิมจายตามท่ีกําหนดไวในขอ ๘ 

ใหสมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ที่ดํารงตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือน 
ตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นทายระเบียบนี้ ท้ังน้ี 
โดยใหเร่ิมจายตามท่ีกําหนดไวในขอ ๘ 

ใหเลขานุการนายกเทศมนตรี และท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ีไดรับเงินเดือนตาม
บัญชีอัตราเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นทายระเบียบนี้ ท้ังน้ี โดยให 
เริ่มจายตามที่กําหนดไวในขอ ๘ 

 

                                                 
๑ รก.๒๕๔๗/พ๑๑๙ง/๒๐/๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ขอ ๔  สมาชิกสภาเทศบาลท่ีดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภา
เทศบาลที่ดํารงตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล เมื่อไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับ
ตําแหนงดังกลาวแลว ไมมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับตําแหนงสมาชิกสภา
เทศบาลอีก 

 
ขอ ๕  กรณีบุคคลตามขอ ๓ ไดรับประกาศผลการเลือกตั้งหรือไดรับแตงตั้งใน

ระหวางเดือนหรือพนจากตําแหนงกอนสิ้นเดือน ใหจายเงินเดือน เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง 
เงินคาตอบแทนพิเศษ หรือเงินคาตอบแทนรายเดือน ของเดือนนั้นตามสวนของจํานวนวันที่มีสิทธิ
ไดรับเงินดังกลาว 

 
ขอ ๖  ใหกรรมการที่สภาเทศบาลแตงตั้งขึ้นไดรับเงินคาเบี้ยประชุมรายครั้ง

เฉพาะครั้งที่มาประชุมครั้งละสองรอยหาสิบบาท สําหรับประธานกรรมการของแตละคณะใหไดรับ
เบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมดังกลาว 

การประชุมของแตละคณะกรรมการในวันเดียวกันมากกวาหนึ่งครั้ง ใหประธาน
กรรมการและกรรมการไดรบัเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว 

 
ขอ ๗  ใหสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรีอยู

กอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ไดรับเงินเดือน เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง และเงินคาตอบแทน
พิเศษ ของนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตร ีแลวแตกรณี และเมื่อไดรับเงินเดือนและเงิน
คาตอบแทนประจําตําแหนงสําหรับตําแหนงดังกลาวแลว ไมมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือน
สําหรับตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลอีก 

 
ขอ ๘  ใหเร่ิมจายเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของ

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตร ีสมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลท่ีดํารงตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล ตามอัตรา
ที่กําหนดในระเบียบนี ้ต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เปนตนไป 

 
ขอ ๙  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ

ตีความ วินิจฉัยปญหา กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี ้
 
 

ประกาศ ณ วันที ่๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
โภคิน  พลกุล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรพิมล/พิมพ 
๘ มีนาคม ๒๕๔๘ 

ธัญกมล/ศุภสรณ/ตรวจ 
๒๒ เมษายน ๒๕๔๗ 
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