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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่น 

ของนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาเทศบาลท่ีดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนง 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

   
 

โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตรี สมาชิก
สภาเทศบาลท่ีดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่ีดํารงตําแหนงรอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ี
และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล 

 
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา  ๔๘  จ ตุวี ส ติ  และมาตรา  ๖๘  แห ง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงิน

คาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิก
สภาเทศบาลท่ีดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่ีดํารงตําแหนงรอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ี
และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘” 

 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิกความในขอ ๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน 

เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตรี สมาชิก
สภาเทศบาลท่ีดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่ีดํารงตําแหนงรอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ี
และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปน้ีแทน 

                                                 
๑
 รก.๒๕๔๘/พ๓๕ง/๕/๒๖ เมษายน ๒๕๔๘ 
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“ขอ ๓  ใหนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีไดรับเงินเดือน เงิน
คาตอบแทนประจําตําแหนงและเงินคาตอบแทนพิเศษ ตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินคาตอบแทน 
และประโยชนตอบแทนอยางอื่นทายระเบียบนี้ ต้ังแตวันเลือกต้ังหรือวันท่ีไดรับแตงต้ัง แลวแต
กรณี ท้ังน้ี โดยใหเร่ิมจายตามท่ีกําหนดไวในขอ ๘ 

ใหสมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ที่ดํารงตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือน 
ตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นทายระเบียบนี้ ต้ังแต
วันเลือกตั้งหรือวันที่ไดรับแตงตั้งแลวแตกรณี ท้ังน้ี โดยใหเร่ิมจายตามท่ีกําหนดไวในขอ ๘ 

ใหเลขานุการนายกเทศมนตรี และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ไดรับเงินเดือน ตาม
บัญชีอัตราเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นทายระเบียบนี้ ต้ังแตวันท่ี
ไดรับแตงตั้ง ท้ังน้ี โดยใหเร่ิมจายตามท่ีกําหนดไวในขอ ๘” 

 
ขอ ๔  ใหยกเลิกความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน 

เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตรี สมาชิก
สภาเทศบาลท่ีดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่ีดํารงตําแหนงรอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ี
และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปน้ีแทน 

“ขอ ๕  กรณีบุคคลตามขอ ๓ ไดรับเลือกต้ังหรือไดรับแตงต้ังในระหวางเดือน 
หรือพนจากตําแหนงกอนส้ินเดือน ใหจายเงินเดือน เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง เงิน
คาตอบแทนพิเศษ หรือเงินคาตอบแทนรายเดือนของเดือนนั้นตามสวนของจํานวนวันท่ีมีสิทธิ
ไดรับเงินดังกลาว” 

 
ขอ ๕  ใหยกเลิกความในขอ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน 

เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตรี สมาชิก
สภาเทศบาลท่ีดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่ีดํารงตําแหนงรอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ี
และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปน้ีแทน 

“ขอ ๘  ใหจายเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นตาม
บัญชีอัตราเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นทายระเบียบนี ้ต้ังแตวันท่ี ๑ 
ตุลาคม ๒๕๔๗ เปนตนไป” 

 
ขอ ๖  นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล

ท่ีดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่ีดํารงตําแหนงรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และกรรมการ
สภาเทศบาล ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวาระในวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับ และไดรับเงินเดือน เงิน
คาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นตามหลักเกณฑและอัตราท่ีกําหนดไวในพระราช



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 
 

กฤษฎีกากําหนดเงินเดือน  เ งินประจํา ตําแหนง  และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๓ พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๓๗ พระราช
กฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๒ และขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจายเงินคาปวยการของประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล กับเบี้ยประชุม
กรรมการของสภาเทศบาล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหไดรับเงินเดือน เงินคาตอบแทน และ
ประโยชนตอบแทนอยางอื่น สําหรับตําแหนงดังกลาวต้ังแตวันเลือกต้ัง หรือวันท่ีไดรับแตงต้ัง 
แลวแตกรณี โดยใหไดรับตามอัตราท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาและขอบังคับดังกลาวจนถึง
วันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ 

 
 

ประกาศ ณ วันที ่๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ประชา มาลีนนท 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ รักษาราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัชรินทร/ผูจัดทํา 
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 

 


