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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาวิเคราะห์ปญ
ั หาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบังคับใช้พระราช
บัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 เพือ่ ให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวให้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
จากการศึกษาพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 พบว่ามีปญ
ั หาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย
ดังนี้ 1) ข้อห้ามการเป็นผู้มีส่วนได้เสียของฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาเทศบาลไม่มีความชัดเจนและไม่ครอบคลุม
จึงส่งผลให้เกิดปัญหาการตีความและการวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัด 2) การไม่จ�ำกัดวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
นายกเทศมนตรี จึงส่งผลให้เกิดปัญหาการผูกขาดอ�ำนาจ 3) การเรียกประชุมสภาเทศบาลที่กฎหมายก�ำหนดให้
เป็นอ�ำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ส่งผลให้เทศบาลขาดความเป็นอิสระในการประชุมสภาเทศบาล และ
4) การทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยเป็นผูอ้ อกค�ำสัง่ ให้พน้ จากต�ำแหน่งในกรณีเทศบาล
ต�ำบล ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและเป็นภาระแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จากปัญหาและอุปสรรคทั้งหมดที่เกิดขึ้นดังกล่าว เป็นเหตุให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร ดังนั้นแล้ว ในท้ายนี้ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะเห็นควรแก้ไขและปรับปรุงพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 เพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นธรรม และขจัดปัญหาการผูกขาดอ�ำนาจ ก่อให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชน อันท�ำให้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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Abstract
The objectives of this article is to examine and analyses problems and obstacles on
law enforcement of the Municipal Act B.E. 2496 in order to comprehend and find out ways of
efficiency in law improvement.
From studying of the Municipal Act B.E. 2496 was found that there were problems
and obstacles to law enforcement as follows; 1) the prohibition on being the stakeholders of
the administration and municipal council was vague and uncovered, as a result to there is a
problem to interpretation of law and decision of provincial governor, 2) unlimited term of
mayor leads to monopoly power in municipal council, 3) the regulation requires the authority
of the provincial governor to arrange for meeting of the municipal council, therefore, the council
is dependent for the meeting arrangement and 4) the law requires the Minister of Interior to
issue an order to vacate the office of the Tambon-Municipality, then this resulted in a delay
and a burden to the Minister of Interior.
Occurrence of all the problems and obstacles cause ineffective of law and enforcement.
Hence, the author had recommendation for amending and improving of the Municipal Act
B.E. 2496 to have more clarity, fair and eliminate monopoly power. This should be grateful for
people due to more effectively on law enforcement.
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