๑

พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒
-----------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖
เป็ นปี ที่ ๘ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเทศบาลให้เหมาะสมยิง่ ขึ้ น
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภาผูแ้ ทนราษฎร ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติฉบับนี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๖ และบรรดากฎหมาย กฎ
ข้อบังคับอื่นๆในส่วนที่บญ
ั ญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ 1 เมื่อพ้นกาหนดเวลาหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะ
ท้องถิ่นใดเป็ นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแล้ว ห้ามมิให้ใช้กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
ในส่วนที่บญ
ั ญัติถึงการแต่งตั้งกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ประจาตาบล และสารวัตรกานัน ในท้อง ถิ่น
นั้น และให้บรรดาบุคคลที่เป็ นกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ประจาตาบล และสารวัตรกานัน พ้นจาก
ตาแหน่ งและหน้าที่เฉพาะในเขตท้องถิ่นนั้นด้วย
ในเขตเทศบาลตาบลใด ถ้าหมดความจาเป็ นที่จอ้ งต้องมีตาแหน่ งกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ว่ ย
ผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ประจาตาบล หรือสารวัตรกานัน ให้รฐั มนตรีประกาศยกเลิกตาแหน่ งดังกล่าวใน
ราชการกิจจานุ เบกษา
มาตรา ๕ ให้เทศบาลที่ได้จดั ตั้งขึ้ นแล้วในวันใช้พระราชบัญญัตินี้ คงมีฐานะเป็ นเทศบาล
ตาบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ตามที่เป็ นอยู่ แล้วแต่กรณีมีอานาจหน้าที่และอยูใ่ นบังคับแห่ง
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ บรรดาเทศบัญญัติที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราช บัญญัติจดั ระเบียบ
เทศบาลพุทธศักราช ๒๔๗๖ พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๑ และพระราชบัญญัติ
เทศบาลพุทธศักราช ๒๔๘๖ หรือโดยอาศัยอานาจตามกฎหมายอื่น ให้คงใช้บงั คับได้
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ความเดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่น้ ีแทน โดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๒
ในกรณีที่ผกู้ ระทาผิดเทศบัญญัติดงั กล่าวในวรรคก่อนไม่ชาระค่าปรับให้นาบทบัญญัติ
มาตรา๖๐ วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บงั คับ
ส่วนที่ ๑
การจัดตัง้ เทศบาล
มาตรา ๗ เมื่อท้องถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็ นเทศบาลให้จดั ตั้งท้องถิ่นนั้นๆเป็ น
เทศบาลตาบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้เทศบาลเป็ นทบวงการเมือง มีอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
มาตรา ๘ 2 เมื่อมี การจัดตั้งเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ นี้ หรือกฎหมายว่าด้วยสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามกฎหมายว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วนั ที่ได้จดั ตั้งเป็ น
เทศบาล
ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งดารงตาแหน่ งอยูก่ ่อน
วันที่จดั ตั้งเทศบาลปฏิบตั ิหน้าที่ปลัดเทศบาล และให้ปฏิบตั ิหน้าที่นายกเทศมนตรีเท่าที่จาเป็ นได้เป็ น
การชัว่ คราว จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
มาตรา ๙ 3 เทศบาลตาบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมี ประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้ นเป็ น
เทศบาลตาบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ดว้ ย
มาตรา ๑๐ 4 เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็ นที่ต้งั ศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมนุ ม
ชนที่มีราษฎรตั้งแต่หนึ่ งหมื่นคนขึ้ นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบตั ิหน้าที่อนั ต้องทาตาม
พระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็ นเทศบาลเมือง ประกาศกระทรวง
มหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ดว้ ย
มาตรา ๑๑ เทศบาลนครได้แก่ทอ้ งถิ่นชุมนุ มชนที่มีราษฎรตั้งแต่หา้ หมื่นคนขึ้ นไป ทั้งมี
รายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบตั ิหน้าที่อนั ต้องทาตามพระราชบัญญัตินี้และซึ่งมี
ประกาศ กระทรวง
มหาดไทยยกฐานะเป็ นเทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ดว้ ย

มาตรา ๑๒ 5 ภายใต้บงั คับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ การ
เปลี่ยนชื่อเทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ให้กระทาโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย
ในกรณีที่เป็ นการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ให้กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
ผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ประจาตาบล และสารวัตรกานัน ในท้องถิ่นที่ได้เปลี่ยนแปลงเขตเป็ นเทศบาล
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ความในมาตรา ๘ พรบ.เทศบาล(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๙และ โดยมาตรา ๔ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบับที่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
ความในมาตรา ๙ แห่ง พรบ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ใช้ความใหม่แทนโดยมาตรา ๕ พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖
4
ความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๔๓ เดิมถูกยกเลิกและ
ความใหม่แทน โดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
5
ความเดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทน โดยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
3

๓
ตามวรรคหนึ่ งสิ้ นสุดอานาจหน้าที่เฉพาะในเขตที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นเมื่อพ้นกาหนดหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลใช้บงั คับเป็ นต้นไป
มาตรา ๑๓ ภายใต้บงั คับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ ท้องถิ่นซึ่งได้
ยกฐานะเป็ นเทศบาลแล้วอาจจถูกเปลี่ยนแปลงฐานะหรือยุบเลิกได้โดย ทาเป็ นประกาศ กระทรวง
มหาดไทย
ท้องถิ่นที่ได้เปลี่ยนแปลงฐานะตามความในวรรคหนึ่ ง ให้พน้ จากสภาพแห่งเทศบาลเดิมนับ
แต่วนั ที่ได้ถกู เปลี่ยนแปลงฐานะเป็ นต้นไป บรรดาทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และสิทธิเรียกร้องของเทศบาล
เดิม ให้โอนไปเป็ นของเทศบาลใหม่ในขณะเดียวกันนั้น และบรรดาเทศบัญญัติที่ได้ใช้บงั คับอยูก่ ่อน
แล้วคงให้ใช้บงั คับต่อไป
ในการยุบเลิกเทศบาลให้ระบุถึงวิธีการจัดทรัพย์สินไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นด้วย

ส่วนที่ ๒
องค์การเทศบาล
มาตรา ๑๔ 6 องค์การเทศบาลประกอบด้วยสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี
บทที่ ๑
สภาเทศบาล
มาตรา ๑๕ 7 สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่ง มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นตามจานวน
ดังต่อไปนี้
(๑) สภาเทศบาลตาบล ประกอบด้วยสมาชิกจานวนสิบสองคน
(๒) สภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิกจานวนสิบแปดคน
(๓) สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกจานวนยีส่ ิบสี่คน
ผูม้ ีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกสภาเทศบาล นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นแล้ว จะต้องไม่เป็ น
ผูท้ ี่พน้ จากตาแหน่ งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผูบ้ ริหารท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น รองผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุ การของผูบ้ ริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่วา่ ทางตรงหรือทาง
อ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปี นับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
ในกรณีที่ตาแหน่ งสมาชิกสภาเทศบาลว่างลงไม่วา่ ด้วยเหตุใดและยังมิได้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลขึ้ นแทนตาแหน่ งที่วา่ ง ให้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มอี ยู่
มาตรา ๑๖ 8 สมาชิกสภาเทศบาลให้อยูใ่ นตาแหน่ งได้คราวละสี่ปี นับแต่วนั เลือกตั้ง ถ้า
ตาแหน่ งสมาชิกสภาเทศบาลว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือมีการยุบสภา ให้
6
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ความเดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่น้ ีแทนโดยมาตรา ๙ แห่ง พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
ความเดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่น้ ีแทนโดยมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๔
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้ นแทน ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผูบ้ ริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาลผูเ้ ข้ามาแทนให้อยูใ่ นตาแหน่ งได้เพียงเท่าวาระของผูซ้ ึ่งตนแทน
มาตรา ๑๗ ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภา
เทศบาลว่าจะรักษาไว้ และปฏิบตั ิตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและ
ปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
มาตรา ๑๘ สมาชิกสภาเทศบาลย่อมเป็ นผูแ้ ทนของปวงชนในเขตเทศบาลนั้น และจะต้อง
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยูใ่ นความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายใดๆ
มาตรา ๑๘ ทวิ 9 สมาชิกสภาเทศบาลต้องไม่เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสียไม่วา่ โดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลนั้นเป็ นคู่สญ
ั ญาหรือในกิจการที่กระทาให้แก่เทศบาล นั้นหรือที่เทศบาล
นั้นจะกระทา
มาตรา ๑๙ 9 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้ นสุดลง เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ หรือมีการยุบสภาเทศบาล
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยืน่ หนังสือลาออกต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด
(๔) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง
(๕) ขาดประชุมสภาเทศบาลสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
(๖) กระทาการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ ทวิ
(๗) สภาเทศบาลมีมติให้พน้ จากตาแหน่ ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนามา
ซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่เทศบาลหรือกระทาการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภา
เทศบาล โดยมีสมาชิดสภาเทศบาลจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด
เท่าที่มีอยูเ่ ข้าชื่อเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา และ มติ ดงั กล่าวต้องมีคะแนนเสียง ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของ
จานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้สมาชิกภาพสิ้ นสุดลงนับแต่วนั ที่สภาเทศบาลมีมติ

(๘) ราษฎรผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผูม้ ี
สิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนน เห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลผูใ้ ดไม่สมควรดารงตาแหน่ งต่อไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น
เมื่อมี ขอ้ สงสัย เกี่ยวกับ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล ผูใ้ ดสิ้ นสุดลงตาม มาตรา (๔)
(๕) หรือ (๖) ให้ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็วคาวินิจฉัยของผูว้ า่ ราชการจังหวัดให้เป็ นที่สุด

ในกรณีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้ นสุดลงตาม (๘) พร้อมทั้งหมด ให้ถือว่าเป็ น
การยุบสภาเทศบาล
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ความเดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่น้ ีแทนโดยมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
ความเดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทน โดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๕
มาตรา ๒๐ สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ ง และรองประธานสภาคนหนึ่ ง ซึ่งผูว้ า่
ราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล
10
ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลอยูใ่ นตาแหน่ งจนครบอายุของสภา
เทศบาล
มาตรา ๒๐ ทวิ 11นอกการพ้นจากตาแหน่ งตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง ประธานสภาเทศบาล
และรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากตาแหน่ ง เมื่อ
(๑) ลาออก โดยยืน่ หนังสือลาออกต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด
(๒) สิ้ นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล
(๓) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยสัง่ ให้พน้ จากตาแหน่ งตามมาตรา ๗๓
(๔) สภาเทศบาลมีมติให้พน้ จากตาแหน่ ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะ
นามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศกั ดิ์ตาแหน่ งหรือสภาเทศบาล ปฏิบตั ิการฝ่ าฝื นต่อความสงบเรียบน้อย
หรือ สวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบตั ิการหรือปฏิบตั ิกรไม่ชอบด้วยอานาจหน้าที่ โดยมี
สมาชิกสภาเทศบาลจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
เข้าชื่อเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา และมติดงั กล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้พน้ จากตาแหน่ งนับแต่วนั ที่สภาเทศบาลมีมติ
ผูซ้ ึ่งพ้นจากตาแหน่ งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลตาม (๓) หรือ (๔)
จะดารงตาแหน่ งประธานสภาหรือรองประธานสภาเทศบาลอักไม่ได้ตลอดอายุของสภาเทศบาลนั้น
ให้ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลที่ได้รบั เลือกใหม่อยูใ่ นตาแหน่ งตาม
วาระของผูซ้ ึ่งตนแทน
มาตรา ๒๐ ตรี ในกรณีที่ตาแหน่ งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลว่าง
ลงเพราะเหตุใดเหตุหนึ่ งตามมาตรา ๒๐ ทวิ ให้สภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้ นแทน
ตาแหน่ งที่วา่ งภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่ตาแหน่ งว่างลง
มาตรา ๒๑ ประธานสภาเทศบาล มีหน้าที่ดาเนิ นกิจการของสภาเทศบาลให้เป็ นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล มีหน้าที่กระทากิจการแทนประธานสภาเทศบาลในเมื่อ
ประธานสภาเทศบาลไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
มาตรา ๒๒ ในเมื่อประธานและรองสภาเทศบาลไม่อยูใ่ นที่ประชุม ให้สมาชิกสภาเทศบาล
เลือกตั้งกันเองเป็ นประธานเฉพาะในคราวประชุมนั้น
มาตรา ๒๓ ให้กระทรวงมหาดไทยวางระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลไว้
10

มาตรา ๒๐ วรรคสอง ยกเลิกและใช้ความใหม่แทน โดยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
11
มาตรา ๒๐ ทวิ และมาตรา ๒๐ ตรี เพิม่ เติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓

๖
มาตรา ๒๔ 12 ในปี หนึ่ งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและ วันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญประจาปี ให้สภาเทศบาลกาหนด
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดต้องกาหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มา ประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก
ภายในสิบห้าวันนับแต่ วนั ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ครบตามจานวนแล้ว และให้ที่
ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล
กรณีที่สภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกาหนดเวลาในวรรคสอง หรือ
มีการประชุมสภาเทศบาลแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาเทศบาลได้ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอาจเสนอ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยให้มีคาสัง่ ยุบสภาเทศบาล
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ ง ๆ ให้มีกาหนดไม่เกิน สามสิบวัน แต่ถา้ จะขยายเวลาออกไปอีก
จะต้องได้รบั อนุ ญาตจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด
มาตรา ๒๕ โดยปกติให้ประธานสภาเทศบาลเป็ นผูเ้ รียกประชุมสภาเทศบาลตามสมัย
ประชุมและเป็ นผูเ้ ปิ ดหรือปิ ดประชุม
ในกรณีที่ยงั ไม่มีประธานสภาเทศบาล หรือประธานสภาเทศบาลไม่เรียกประชุมตาม
กฎหมาย ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นผูเ้ รียกประชุมและเป็ นผูเ้ ปิ ดหรือปิ ดประชุม
มาตรา ๒๖ นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์แห่ง
เทศบาล ประธานสภาเทศบาลก็ดี หรือนายกเทศมนตรีก็ดี หรือสมาชิกสภาเทศบาลมีจานวนไม่ตา่
กว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนสมาชิกที่อยูใ่ นตาแหน่ งก็ดี อาจทาคาร้องยืน่ ต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด ขอให้เปิ ด
ประชุมวิสามัญ ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดพิจารณา ถ้าเห็นสมควรก็ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดเรียกประชุม
วิสามัญได้
สมัยประชุมวิสามัญให้กาหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถา้ จะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รบั
อนุ ญาตจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด
มาตรา ๒๗ 13 การประชุมสภาเทศบาล ต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่ งของจานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็ นองค์ประชุม
มาตรา ๒๘ การลงมติวนิ ิ จฉัยข้อปรึกษานั้น ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็ นประมาณ เว้นแต่จะ
มีบญ
ั ญัติไว้เป็ นอย่างอื่นในพระราชบัญญัตินี้
สมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่ งย่อมมีเสียงหนึ่ งในการลงคะแนน ถ้ามีจานวนเสียงลงคะแนน
เท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้ นได้อีกเสียงหนึ่ งเป็ นเสียงชี้ ขาด
มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้สภาเทศบาลประชุมปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนื ออานาจหน้าที่ หรือ
เรื่องที่ฝ่าฝื นกฎหมาย หรือเรื่องการเมืองแห่งรัฐ
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ความในมาตรา ๒๔ ใช้ความใหม่แทนโดยมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
13
ความในมาตรา ๒๗ เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนโดยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑)พ.ศ. ๒๕๔๓

๗
มาตรา ๓๐ การประชุมของสภาเทศบาลย่อมเป็ นการเปิ ดเผยตามลักษณะ ที่จะได้กาหนด
ไว้ในระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล
14
เมื่อ นายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลรวมกันไม่ตา่ กว่าหนึ่ งในสามของจานวน
สมาชิกที่มาประชุม ร้องขอให้ทาการประชุมลับ ก็ให้ประธานสภาเทศบาลดาเนิ นการประชุมลับได้
โดยไม่ตอ้ งขอมติที่ประชุม
มาตรา ๓๑ 15 ในที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิก สภาเทศบาลมีสิทธิต้งั กระทูถ้ าม นายกทศ
มนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีในข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับการงานในหน้าที่ได้ แต่ นายกเทศมนตรี
หรือรองนายกเทศมนตรียอ่ มทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ตอบ เมื่อเห็นว่าข้อความนั้น ๆ ยังไม่ควรเปิ ดเผย
เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัย หรือประโยชน์สาคัญของเทศบาล
มาตรา ๓๒ 16 สภาเทศบาลมีอานาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็ นคณะกรรมการสามัญ
ของสภาเทศบาล และมีอานาจเลือกบุคคลผูเ้ ป็ นหรือมิได้เป็ นสมาชิกตั้งเป็ นคณะกรรมการวิสามัญ
ของสภาเทศบาล เพื่อกระทากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูใ่ นอานาจ
หน้าที่ของสภาเทศบาล แล้วรายงานต่อสภาเทศบาล
ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหนึ่ ง นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผูเ้ ป็ น
หรือมิได้เป็ นสมาชิก เพื่อให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็ นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่ ง
ในสี่ของจานวนกรรมการทั้งหมด
คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้ นตามวรรคหนึ่ ง จะแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการเพื่อพิจารณา
หรือปฏิบตั ิการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
มาตรา ๓๒ ทวิ 17 ในกรณีกิจการ อื่น ใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของเทศบาลหรือ
ประชาชนในท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนสมาชิกเท่าที่มีอยูห่ รือ
นายกเทศมนตรีอาจเสนอต่อประธานสภาเทศบาลเพื่อให้มีการออกเสียงประชามติในท้องถิ่นได้ และ
ประกาศให้ประชาชนทราบ
การออกเสียงประชามติตอ้ งเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในการขอปรึกษาความเห็นของประชาชน
ว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกิจการสาคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งตามวรรคหนึ่ ง ซึ่งมิใช่เรื่องที่ขดั หรือ
แย้งต่อกฎหมาย การออกเสียงประชามติที่เกี่ยวกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ งหรือคณะบุคคลใด คณะ
บุคคลหนึ่ งโดยเฉพาะจะกระทามิได้
ผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลย่อมมีสิทธิออกเสียงประชามติ
การออกเสียงประชามติตามมาตรานี้ ให้มีผลเป็ นเพียงการให้คาปรึกษาแก่สภาเทศบาลหรือ
นายกเทศมนตรีในเรื่องนั้น
14

ความในมาตรา ๓๐ วรรคสอง ใช้ความใหม่แทนโดยมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
15
ความในมาตรา ๓๑ ใช้ความใหม่น้ ีแทนโดยมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
16
ความในมาตรา ๓๒ ใช้ความใหม่น้ ีแทนโดยมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
17
มาตรา ๓๒ ทวิเดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนโดยมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๘
หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติให้เป็ นไป ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการออกเสียงประชามติ
มาตรา ๓๓ การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ตา่ กว่า
กึ่งจานวนของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการให้ใช้ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลโดย
อนุ โลม
มาตรา ๓๔ 18 - ๓๕ (ยกเลิก)
บทที่ ๒ 19 (ยกเลิก)
มาตรา ๓๖ (ยกเลิก)
มาตรา ๓๗20 - มาตรา ๓๘ (ยกเลิก)
มาตรา ๓๙21 - มาตรา ๔๐ (ยกเลิก)
มาตรา ๔๑22 - มาตรา ๔๔ (ยกเลิก)
มาตรา ๔๕23 - มาตรา ๔๗ (ยกเลิก)

บทที่ ๒ ทวิ 24
นายกเทศมนตรี
มาตรา ๔๘ ทวิ 25 ให้เทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่ งซึ่ง มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น
มาตรา ๔๘ ตรี 26 – จัตวา (ยกเลิก)
มาตรา ๔๘ เบญจ 27 บุคคลผูม้ ีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็ นนายกเทศมนตรี ต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น
และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ ด้วย
(๑) มีอายุไม่ตา่ กว่าสามสิบปี บริบรู ณ์ในวันเลือกตั้ง
18

ความในมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
บทที่ ๒ คณะเทศมนตรี และมาตรา ๓๖ ยกเลิกโดยมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
20
ความในมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ ถูกยกเลิก โดยมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
21
มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
22
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๓ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
23
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๔ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
24
บทที่ ๒ ทวิ เพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
25
ความในมาตรา ๔๘ ทวิ ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนโดยมาตรา ๒๕ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
26
ความในมาตรา ๔๘ ตรี และมาตรา ๔๘ จัตวา ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๖ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
27
ความในมาตรา ๔๘ เบญจ ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนโดยมาตรา ๒๗ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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๙
(๒) สาเร็จการศึกษาไม่ตา่ กว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็ นสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผูบ้ ริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
(๓) ไม่เป็ นผูท้ ี่พน้ จากตาแหน่ งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผูบ้ ริหารท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่น รองผูบ้ ริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุ การของผูบ้ ริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้
เสียไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่กระทากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปี นับถึงวัน
รับสมัครเลือกตั้ง
(๔) เคยเป็ นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น ซึ่งถูกให้พน้ จากตาแหน่ ง
เนื่ องจากกระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
มาตรา ๔๘ ฉ 28 (ยกเลิก)
มาตรา ๔๘ สัตต 29 ให้นายกเทศมนตรีดารงตาแหน่ งนับแต่วนั เลือกตั้งและมี ระยะเวลาการ
ดารงตาแหน่ งคราวละสี่ปีนับแต่วนั เลือกตั้ง
มาตรา ๔๘ อัฏฐ 30 นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภา
เทศบาลเป็ นผูช้ ว่ ยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได้ตาม
เกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(๑) เทศบาลตาบล ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสองคน
(๒) เทศบาลเมือง ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสามคน
(๓) เทศบาลนคร ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสี่คน
นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุ การนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่
สมาชิกสภาเทศบาลได้ โดยในกรณีเทศบาลตาบลให้แต่งตั้งได้จานวนรวมกันไม่เกินสองคน ในกรณี
เทศบาลเมืองให้แต่งตั้งได้จานวนรวมกันไม่เกินสามคน และในกรณีเทศบาลนครให้แต่งตั้งได้จานวน
รวมกันไม่เกินห้าคน
มาตรา ๔๘ นว รองนายกเทศมนตรีตอ้ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ตามมาตรา
๔๘ เบญจ
มาตรา ๔๘ ทศ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้า รับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุม
สภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรี แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วนั ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
กรณีที่ไม่มีผดู้ ารงตาแหน่ งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลหรือสภา
เทศบาลถูกยุบตามมาตรา ๒๔ หากมีกรณีที่สาคัญและจาเป็ นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่ นช้าไป จะกระทบ
28

ความในมาตรา ๔๘ ฉ ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนโดยมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
29
ความในมาตรา ๔๘ สัตต ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนโดยมาตรา ๓ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
30
ความในมาตรา ๔๘ อัฏฐมาตรา ๔๘ นวและมาตรา ๔๘ ทศใช้ความใหม่โดยมาตรา ๓๑ พรบ.เทศบาล(ฉบับที่๑๒)พ.ศ.๒๕๔๖

๑๐
ต่อประโยชน์สาคัญของราชการหรือราษฎร นายกเทศมนตรีจะดาเนิ นการไปพลางก่อนเท่าที่จาเป็ นก็
ได้ เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาเทศบาลแล้วให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล
เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่มีการเลือก
ประธานสภาเทศบาล
การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของ นายกเทศมนตรี ให้กระทาโดยเปิ ดเผย โดย นายก
เทศมนตรีตอ้ งจัดทานโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วย
หากนายกเทศมนตรีไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได้ ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดแจ้ง
ให้นายกเทศมนตรีจดั ทานโยบายแจ้งเป็ นหนังสือส่งให้ สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดย
ให้นาวิธีการแจ้งคาสัง่ ทางปกครองเป็ นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครองมา
ใช้บงั คับโดยอนุ โลม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่านายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้ว
ให้นายกเทศมนตรี จัดทารายงานแสดงผลการปฏิบตั ิงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลเป็ นประจาทุกปี
คาแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบตั ิงานให้ประกาศไว้โดย
เปิ ดเผยที่สานักงานเทศบาลด้วย
มาตรา ๔๘ เอกาทศ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี หรือผูซ้ ึ่งนายกเทศมนตรี
มอบหมายมีสิทธิเข้าประชุมสภาเทศบาลและมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มาตรา ๔๘ ทวาทศ สมาชิกจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนสมาชิกเท่าที่มีอยูม่ ี
สิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิ ดอภิปรายทัว่ ไปในที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในปั ญหาอันเกี่ยวกับการบริหาราชการเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ
ญัตติตามวรรคหนึ่ งให้ยนื่ ต่อประธานสภาเทศบาล และให้ประธานสภาเทศบาลกาหนดวัน
สาหรับการอภิปรายทัว่ ไป ซึ่งต้องไม่เร็วกว่าห้าวันและไม่ชา้ กว่าสิบห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รบั ญัตติ แล้ว
แจ้งให้นายกเทศมนตรีทราบ
มาตรา ๔๘ เตรส นายกเทศมนตรีมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) 31 กาหนดนโยบายโดยไม่ขดั ต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
เทศบาลให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย
(๒) สัง่ อนุ ญาต และอนุ มตั ิเกี่ยวกับราชการของเทศบาล
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขา นุ การนายกเทศมนตรี
(๔) วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย
(๕) รักษาการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติ
(๖) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
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ความในมาตรา ๔๘ เตรส วรรคหนึ่ง ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ ถูกยกเลิกและใช้ความ
ใหม่แทนโดยมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๑๑
มาตรา ๔๘ จตุทศ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
เลขานุ การนายกเทศมนตรีตอ้ งไม่กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ ง ดังต่อไปนี้
(๑) ดารงตาแหน่ งหรือปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ หน่ วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ เว้นแต่ตาแหน่ งที่ดารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ เป็ นพิเศษจากส่วนราชการหรือหน่ วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ การพาณิชย์ของเทศบาลหรือบริษัทที่เทศบาลถือหุน้ นอกเหนื อไปจากที่ส่วนราชการหรือ
หน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ การพาณิชย์ของเทศบาลหรือบริษัทที่เทศบาลถือหุน้ ปฏิบตั ิกบั บุคคลใน
ธุรกิจการงานตามปกติ
(๓) เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสียไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาล นั้นเป็ น
คู่สญ
ั ญา หรือในกิจการกระทาให้แก่เทศบาลนั้น หรือที่เทศบาลนั้นจะกระทา
บทบัญญัติตามมาตรา นี้ มิให้ใช้บงั คับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่ งได้รบั เบี้ ยหวัด
บาเหน็ จบานาญ หรือเงินปี พระบรมวงศานุ วงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บงั คับ
กับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่ งรับเงินตอบแทนค่าเบี้ ยประชุมหรือเงินอื่นใดเนื่ องจากการ
ดารงตาแหน่ งกรรมาธิการของรัฐสภาหรือวุฒิสภาหรือสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสภาเทศบาลหรือสภา
ท้องถิ่นอื่น หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็ นโดยตาแหน่ ง
มาตรา ๔๘ ปั ญจทศ นายกเทศมนตรีพน้ จากตาแหน่ ง เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยืน่ หนังสือลาออกต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ เบญจ
(๕) กระทาการฝ่ าฝื นตามมาตรา ๔๘ จตุทศ
(๖) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยสัง่ ให้ พ้น จากตาแหน่ งตามมาตรา ๖๒ ตรี
วรรคห้าหรือมาตรา ๗๓
(๗) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๘) ราษฎรผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจานวนไม่น้อยกว่าสมาในสี่ของจานวนผู้
มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่า นายกเทศมนตรี ไม่สมควรดารงตาแหน่ งต่อไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น
ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ปลัดเทศบาลปฏิบตั ิหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเท่าที่จา
เป็ นได้เป็ นการชัว่ คราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
เมื่อมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับความเป็ นนายกเทศมนตรีสิ้นสุดลงตาม (๔) หรือ (๕) ให้ผวู้ า่ ราชการ
จังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คาวินิจฉัยของผูว้ า่ ราชการจังหวัดให้เป็ นที่สุด
มาตรา ๔๘ โสฬส รองนายกเทศมนตรีพน้ จากตาแหน่ ง เมื่อ
(๑) นายกเทศมนตรีพน้ จากตาแหน่ ง

๑๒
(๒) นายกเทศมนตรีมีคาสัง่ ให้พน้ จากตาแหน่ ง
(๓) ตาย
(๔) ลาออก โดยยืน่ หนังสือลาออกต่อนายกเทศมนตรี
(๕) 32 ขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ นว
(๖) กระทาการฝ่ าฝื นมาตรา ๔๘ จตุทศ
(๗) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๘) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสอบสวนและสัง่ ให้ออกจากตาแหน่ ง
ตามมาตรา ๗๓
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ให้นาความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใช้บงั คับกับการพ้นจากตาแหน่ งของที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุ การนายกเทศมนตรีดว้ ยโดยอนุ โลม
ให้นาความในวรรคสามของมาตรา ๔๘ ปั ญจทศ มาใช้บงั คับกับกรณี
ของ รองนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุ การนายกเทศมนตรีดว้ ยโดยอนุ โลม
มาตรา ๔๘ สัตตรส ให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ
เทศบาลและเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล
มาตรา ๔๘ อัฏฐารส เทศบาลแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) สานักปลัดเทศบาล
(๒) ส่วนราชการอื่นตามที่นายกเทศมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงมหาดไทย
การกาหนดอานาจหน้าที่ของสานักปลัดเทศบาลและส่วนราชการอื่นตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็ น
ตามที่นายกเทศมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ ให้ปลัดเทศบาลคนหนึ่ งเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาของเทศบาลให้
เป็ นไปตามนโยบาย และมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรี
มอบหมาย
มาตรา ๔๘ วีสติ อานาจหน้าที่ในการสัง่ หรือการปฏิบตั ิราชการของรองนายกเทศมนตรี
ให้เป็ นไปตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบตั ิราชการได้ ให้รองนายกเทศมนตรีตามลาดับที่
นายกเทศมนตรีจดั ไว้เป็ นผูร้ กั ษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกเทศมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิ
ราชการได้ ให้ปลัดเทศบาลเป็ นผูร้ กั ษาราชการแทน
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ความในมาตรา ๔๘ โสฬส (๕) ยกเลิกและใช้ความใหม่แทนโดยมาตรา ๓๔ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
ความในมาตรา ๔๘ โสฬส วรรคสอง ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนโดยมาตรา ๓๕ แห่ง พรบ.เทศบาล(ฉบับที่ ๑๒) ๒๕๔๖

๑๓
อานาจในการสัง่ การอนุ ญาต การอนุ มตั ิ หรือการปฏิบตั ิราชการที่นายกเทศมนตรีจะพึง
ปฏิบตั ิหรือดาเนิ นการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือคาสัง่ ใด หรือ
มติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือคาสัง่
นั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไม่ได้กาหนดในเรื่องการมอบอานาจไว้เป็ นอย่างอื่น
นายกเทศมนตรีอาจมอบอานาจโดยทาเป็ นหนังสือให้รองนายกเทศมนตรีเป็ นผูป้ ฏิบตั ิราชการแทน
นายกเทศมนตรีก็ได้ แต่ถา้ มอบให้ปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลปฏิบตั ิราชการแทน ให้ทาเป็ น
คาสัง่ และประกาศให้ประชาชนทราบ
การปฏิบตั ิราชการแทนนายกเทศมนตรีตามวรรคสาม ต้องกระทาภายใต้การกากับดูแล
และกรอบนโยบายที่นายกเทศมนตรีกาหนดไว้
มาตรา ๔๘ เอกวีสติ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ ให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และ
พนักงานเทศบาลเป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๔๘ ทวาวีสติ ถ้าในเขตเทศบาลใด รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยเห็นเป็ น
การสมควรให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้า
ส่วนราชการในเขตเทศบาลนั้นมีอานาจเปรีบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติได้ ให้รฐั มนตรีวา่ การ
กระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
ในการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่ ง ให้นาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาใช้บงั คับโดยอนุ โลม เมื่อได้เปรียบเทียบคดีใดแล้ว ให้รีบส่งบันทึกการเปรียบเทียบ
พร้อมด้วยสานวนไปยังพนักงานสอบสวนผูร้ บั ผิดชอบแห่งเขตท้องที่ซึ่งเทศบาลนั้นตั้งอยูเ่ พื่อ
ดาเนิ นการต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยไม่ชกั ช้า
มาตรา ๔๘ เตวีสติ 34 เมื่อพ้นกาหนดเวลาหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่ได้มี ประกาศ กระทรวง
มหาดไทย ยกฐานะท้องถิ่นใดเป็ นเทศบาลแล้ว ให้นายกเทศมนตรีมีอานาจหน้าที่อย่างเดียวกับ
อานาจหน้าที่ของกานันและผูใ้ หญ่บา้ น บรรดาที่บญ
ั ญัติไว้ในกฎหมา ยว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
หรือกฎหมายอื่น ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่เทศบาลตาบลใดมีท้งั นายกเทศมนตรี และกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ น
แพทย์ประจาตาบล และสารวัตรกานัน ให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ
ปกครองท้องที่หรือกฎหมายอื่นในเขตเทศบาลตาบลตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๘ จตุวีสติ 35 เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุ การนายกเทศมนตรี ให้เป็ นไปตาม ระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา ๔๘ ปั ญจวีสติ ในกรณีที่บทบัญญัติมาตราใดในพระราชบัญญัตินี้กล่าวถึงคณะ
เทศมนตรีให้หมายถึงนายกเทศมนตรี บทบัญญัติมาตราใดกล่าวถึงเทศมนตรีให้หมายถึงรอง
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ความเดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนโดยมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
ความเดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนโดยมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๑๔
นายกเทศมนตรี เว้นแต่บทบัญญัติมาตราใดมีขอ้ ความเป็ นอย่างเดียวกันหรือขัดแย้งกันกับบทบัญญัติ
ในบทนี้ ให้ใช้บทบัญญัติในบทนี้ แทน
บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ประกาศ
หรือคาสัง่ ใดที่อา้ งถึงคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ประกาศ หรือคาสัง่ นั้น อ้างถึงนายกเทศมนตรีตามบทนี้ ทั้งนี้ เท่าที่
ไม่ขดั หรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งบทนี้
ส่วนที่ ๓
หน้าที่ของเทศบาล
บทที่ ๑
เทศบาลตาบล
มาตรา ๔๙ 36 (ยกเลิก)
มาตรา ๕๐ 37 ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลมีหน้าที่ตอ้ งทาในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้
(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(๒) ให้มีและบารุงทางบกและทางน้ า
(๓) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกลู
(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(๖) ให้ราษฎรได้รบั การศึกษาอบรม
(๗) 38 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ งู อายุ และผูพ้ ิการ
(๘) 39 บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนาธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็ นหน้าที่ของเทศบาล
40
การปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และคานึ งถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้ อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานและการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการ
นั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
36

ความในมาตรา ๔๙ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
ความในมาตรา ๕๐ เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่น้ ีแทนโดยข้อ ๒ แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๓๓๖ พ.ศ. ๒๕๑๕
38
ความในมาตรา ๕๐ (๗) ใช้ความใหม่น้ ีแทนโดยมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐)พ.ศ. ๒๕๔๒
39
ความในมาตรา ๕๐ (๘) (๙) ถูกเพิ่มขึ้นโดยมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐)พ.ศ. ๒๕๔๒
40
มาตรา ๕๐ วรรคสอง เพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
37

๑๕
มาตรา ๕๑41ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลอาจจัดทากิจการใดๆในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีน้ าสะอาดหรือน้ าประปา
(๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(๔) ให้มีสุสานและฌาปณสถาน
(๕) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
(๖) ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทกั ษ์รกั ษาคนเจ็บไข้
(๗) ให้มีและบารุงการไฟฟ้ าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๘) ให้มีและบารุงทางระบายน้ า
(๙) เทศพาณิชย์
บทที่ ๒
เทศบาลเมือง
มาตรา ๕๒ 42 (ยกเลิก)
มาตรา ๕๓

43

ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมือง มีหน้าที่ตอ้ งทาในเขตเทศบาล

ดังต่อไปนี้
(๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๐
(๒) ให้มีน้ าสะอาดหรือน้ าประปา
(๓) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(๔) ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทกั ษ์รกั ษาคนเจ็บไข้
(๕) ให้มีและบารุงทางระบายน้ า
(๖) ให้มีและบารุงส้วมสาธารณะ
(๗) ให้มีและบารุงการไฟฟ้ าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๘) ให้มีการดาเนิ นกิจการโรงรับจานาหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
มาตรา ๕๔44ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
41

ความในมาตรา ๕๑ เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่น้ ีแทนโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๐
ความในมาตรา ๕๑ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
43
ความในมาตรา ๕๓ เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่น้ ีแทนโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗
44
ความในมาตรา ๕๔เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่น้ ีแทนโดยมาตรา ๔แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑
42

๑๖
(๒) ให้มีสุสานและฌาปณสถาน
(๓) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
(๔) ให้มีและบารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
(๕) ให้มีและบารุงโรงพยาบาล
(๖) ให้มีการสาธารณูปโภค
(๗) จัดทากิจการซึ่งจาเป็ นเพื่อการสาธารณสุข
(๘) จัดตั้งและบารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
(๙) ให้มีและบารุงสถานที่สาหรับหารกีฬาและพลศึกษา
(๑๐) ให้มีและบารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
(๑๑) ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น
(๑๒) เทศพาณิชย์
บทที่ ๓
เทศบาลนคร
มาตรา ๕๕ 45 (ยกเลิก)
มาตรา ๕๖ ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ตอ้ งทาในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้
(๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๓
(๒) ให้มีและบารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
(๓) กิจการอื่นซึ่งจาเป็ นเพื่อการสาธารณสุข
(๔) 46การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจาหน่ ายอาหารโรงมหรสพและสถาน
บริการอื่น
(๕) จัดการเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
(๖) จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(๗) การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง
(๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
มาตรา ๕๗ เทศบาลนครอาจจัดทากิจการอื่น ๆ ตามมาตรา ๕๔ ได้

45
46

ความในมาตรา ๕๕ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑)พ.ศ. ๒๕๔๓
ความในมาตรา ๕๖ (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) ถูกเพิ่มขึ้นโดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐)พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๗
บทที่ ๓ ทวิ 47
การทาการนอกเขตเทศบาลและการทาการร่วมกับบุคคลอื่น
มาตรา ๕๗ ทวิ เทศบาลอาจทากิจการนอกเขต เมื่อ
(๑) การนั้นจาเป็ นต้องทา และเป็ นการที่เกี่ยวเนื่ องกับกิจการที่ดาเนิ นตามอานาจ
หน้าที่อยูภ่ ายในเขตของตน
(๒) ได้รบั ความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัดหรือ
สภาตาบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ
(๓) ได้รบั อนุ มตั ิจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๕๗ ตรี เทศบาลอาจทาการร่วมกับบุคคลอื่นโดยก่อตั้งบริษัทจากัด หรือถือหุน้ ใน
บริษัทจากัดเมื่อ
(๑) บริษัทจากัดนั้นมีวตั ถุประสงค์เฉพาะเพื่อกิจการค้าขายอันเป็ นสาธารณูปโภค
(๒) เทศบาลต้องถือหุน้ เป็ นมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนที่บริษัทนั้นจด
ทะเบียนไว้ ในกรณีที่มีหลายเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบลหรือ
สุขาภิบาลถือหุน้ อยูใ่ นบริษัทเดียวกัน ให้นับหุน้ ที่ถือนั้นรวมกัน และ
(๓) ได้รบั อนุ มตั ิจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
การเปลี่ยนแปลงจานวนหุน้ ที่เทศบาลถืออยูใ่ นบริษัทจากัด ต้องได้รบั อนุ มตั ิจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย
ความใน (๑) และ (๒) ของวรรคหนึ่ ง ไม่ใช้บงั คับในกรณีที่บริษัทจากัดที่เทศบาลร่วมก่อตั้ง
หรือถือหุน้ นั้น ไม่มีเอกชนถือหุน้ อยูด่ ว้ ย
บทที่ ๔
สหการ
มาตรา ๕๘ ถ้ามีกิจการใดอันอยูภ่ ายในอานาจหน้าที่ของเทศบาลตั้งแต่สองแห่งขึ้ นไปที่จะ
ร่วมกันทาเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิง่ ก็ให้จดั ตั้งเป็ นองค์การขึ้ นเรียกว่า สหการ มีสภาพเป็ นทบวง
การเมือง และมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยผูแ้ ทนของเทศบาลที่เกี่ยวข้องอยูด่ ว้ ย
การจัดตั้งสหการจะกระทาได้ก็แต่โดยตราเป็ นพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะได้กาหนดชื่ออานาจ
หน้าที่และระเบียบการดาเนิ นงานไว้
การยุบเลิกสหการให้ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกาโดยกาหนดวิธีการจัดทรัพย์สินไว้ดว้ ย
มาตรา ๕๙ สหการอาจได้รบั เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล และอาจกูเ้ งินได้ภายใต้บงั คับมาตรา
๖๖ (๕) หรือ (๖)

47

ความในบทที่ ๓ ทวิ มาตรา ๕๗ ทวิ มาตรา ๕๗ ตรี ถูกเพิ่มขึ้นโดยมาตรา ๕ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑

๑๘
ส่วนที่ ๔
เทศบัญญัติ
มาตรา ๖๐ 48 เทศบาลมีอานาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขดั หรือแย้งต่อบทกฎหมาย ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอานาจตราเทศบัญญัติ
ในเทศบัญญัติน้ัน จะกาหนดโทษปรับผูล้ ะเมิดเทศบัญญัติไว้ดว้ ยก็ได้ แต่หา้ มมิให้กาหนด
เกินกว่าหนึ่ งพันบาท
มาตรา ๖๑ 49 เทศพาณิชย์ของเทศบาล ให้ตราเป็ นเทศบัญญัติ กิจการใดที่เทศบาลมีรายได้
หรือผลพลอยได้อนั เกิดจากการกระทาตามอานาจหน้าที่ จะไม่ตราเป็ นเทศบัญญัติก็ได้
มาตรา ๖๑ ทวิ 50 ร่างเทศบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดย
(๑) นายกเทศมนตรี
(๒) สมาชิกสภาเทศบาล หรือ
(๓) ราษฎรผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น
ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเป็ นผูเ้ สนอร่างเทศบัญญัติตอ้ งมีสมาชิกสภาเทศบาลลงนาม
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน
ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอได้ต่อเมื่อมีคารับรองของ
นายกเทศมนตรี
มาตรา ๖๑ ตรี ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน หมายความถึงร่างเทศพาณิชย์หรือร่างเทศ
บัญญัติวา่ ด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง ดังต่อไปนี้
(๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลดเปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อนหรือวางระเบียบการบังคับอัน
เกี่ยวกับภาษีอากร
(๒) การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน หรือการโอนงบประมาณของเทศบาล
(๓) การกูเ้ งิน การค้าประกัน หรือการใช้เงินกู ้
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
การจ้าง และการพัสดุ
ในกรณีที่สงสัยว่าร่างเทศบัญญัติใดเป็ นร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงินที่จะต้องมีคารับรอง
ของนายกเทศมนตรี ให้ประธานสภาเทศบาลเป็ นผูว้ นิ ิ จฉัย
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ความในมาตรา ๖๐ เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่น้ ีแทนโดยมาตรา ๕แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕)พ.ศ. ๒๕๑๑
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ความในมาตรา ๖๑ เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่น้ ีแทนโดยข้อ ๓ แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๓๓๖ พ.ศ. ๒๕๑๕
50
ความในมาตรา ๖๑ ทวิ ๖๑ ตรี ถูกเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓

๑๙
มาตรา ๖๒ 51 ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ
ใด ในกรณีเทศบาลตาบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอาเภอเพื่อส่งไปยังผูว้ า่
ราชการจังหวัดพิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผูว้ า่
ราชการจังหวัดพิจารณา
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่ งให้เสร็จและส่งคืนประธาน สภา
เทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รบั ร่างเทศบัญญัติน้ัน ถ้าผูว้ า่ ราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าผูว้ า่ ราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดงั กล่าว
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ในกรณีที่ผวู้ า่ ราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่ ง ให้ส่ง
นายกเทศมนตรีลงนามใช้บงั คับเป็ นเทศบัญญัติต่อไป แต่ถา้ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วย ให้ส่ง
ร่างเทศบัญญัติน้ันพร้อมด้วยเหตุผล คืนไปยังสภาเทศบาล และให้สภาเทศบาล พิจารณาใหม่ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รบั ร่างเทศบัญญัติคืนมา ถ้าสภาเทศบาลมีมติยนื ยันตามร่างเทศบัญญัติเดิม
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศ
บัญญัติน้ันให้นายกเทศมนตรีลงนามใช้บงั คับเป็ นเทศบัญญัติ และแจ้งให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดทราบ
ต่อไป แต่ถา้ สภาเทศบาลไม่ยนื ยันภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รา่ งเทศบัญญัติคืนจากผูว้ า่ ราชการ
จังหวัด หรือยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของ
สมาชิกสภา
เทศบาลเท่าที่มีอยู่ ให้รา่ งเทศบัญญัติน้ันเป็ นอันตกไป
มาตรา ๖๒ ทวิ 53 (ยกเลิก)
มาตรา ๖๒ ตรี 54 ในกรณีที่สภาเทศบาลไม่รบั หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี หรือร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัด ตั้งคณะ
กรรมการคณะหนึ่ งประกอบด้วยกรรมการจานวนสิบห้าคน เพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้ง โดย
แก้ไข ปรับปรุง หรือยืนยัน สาระสาคัญในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้น ทั้งนี้ ให้ยดึ ถือ
หลักเกณฑ์ตามระเบียบกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชน
เป็ นสาคัญ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง ให้ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งสภาเทศบาล เสนอจานวนเจ็ดคน
และบุคคลซึ่งเป็ นหรือมิได้เป็ นสมาชิกซึ่งนายกเทศมนตรีเสนอจานวนเจ็ดคน โดยให้แต่งตั้งภายใน
เจ็ดวันนับแต่วนั ที่ สภาเทศบาล มีมติไม่รบั หลักการ และให้ กรรมการทั้งสิบสี่คนร่วมกันปรึกษาและ
เสนอบุคคลซึ่งมิได้เป็ นสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่ ง ทาหน้าที่เป็ นประธานกรรมการดังกล่าวภายใน
เจ็ดวันนับแต่วนั ที่กรรมการครบจานวนสิบสี่คน
ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะทาหน้าที่เป็ นกรรมการหรือ ประธานได้ภายในกาหนด
เวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ปฏิบตั ิ หรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผวู้ า่
ราชการจังหวัดตั้งบุคคลซึ่งมิได้เป็ นนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุ การนายกเทศมนตรี
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๒๐
ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี และมิได้เป็ นสมาชิกขึ้ นทาหน้าที่เป็ น กรรมการหรือ ประธานกรรมการ
ดังกล่าวให้ครบจานวน
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ งพิจารณาร่างเทศบัญญัติให้แล้วเสร็จ ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่แต่งตั้งประธานคณะกรรมกา รในคราวแรก แล้ว รายงาน ต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด ในกรณีที่
คณะกรรมการไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ประธานคณะกรรมการ
รวมรวมผลการพิจารณาแล้ววินิจฉัยชี้ ขาดโดยเร็ว และรายงานต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดส่งร่างเทศบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการหรือประธาน
กรรมการในวรรคสี่ให้ นายกเทศมนตรี โดยเร็ว แล้วให้ นายกเทศมนตรี เสนอร่างเทศบัญญัติดงั กล่าว
ต่อสภาเทศบาล ตามมาตรา ๖๑ ทวิ ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ได้รบั ร่างเทศบัญญัติจาก ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัด หากนายกเทศมนตรีไม่เสนอร่างเทศบัญญัติน้ันต่อ สภาเทศบาลภายในเวลาที่กาหนด ให้ ผวู้ า่
ราชการจังหวัดรายงานต่อรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยเพื่อสัง่ ให้นายกเทศมนตรีพน้ จากตาแหน่ ง
มาตรา ๖๒ จัตวา 55 ให้สภาเทศบาล พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตาม
มาตรา ๖๒ ตรี วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รบั ร่างเทศบัญญัติจาก นายก
เทศมนตรี หากสภาเทศบาล พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกาหนดหรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราเทศ
บัญญัติน้ันให้รา่ งเทศบัญญัติน้ันตกไป และให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปี งบประมาณที่
แล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัด เสนอรัฐมนตรีวา่ การ กระทรวงมหาดไทย ให้
มีคาสัง่ ยุบสภาเทศบาล
ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของ สภาเทศบาล การเสนอ การแปร
ญัตติ หรือการกระทาด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกมีส่วนไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้
งบประมาณรายจ่าย จะกระทามิได้
มาตรา ๖๓ นอกจากที่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็ นอย่างอื่นเทศบัญญัติน้ันให้ใช้บงั คับได้เมื่อ
ประกาศไว้โดยเปิ ดเผยที่สานักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน เว้นแต่กรณีฉุกเฉิน ถ้ามีความระบุไว้ในเทศ
บัญญัติน้ันให้ใช้บงั คับทันที ก็ให้ใช้บงั คับได้
มาตรา ๖๔ ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาเทศบาลให้ทนั ท่วงทีมิได้ คณะเทศมนตรี
อาจออกเทศบัญญัติชวั ่ คราวได้เมื่อได้รบั อนุ มตั ิจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด และเมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิ ดเผยที่สานักงานเทศบาลแล้ว ก็ให้ใช้บงั คับได้
ในการประชุมสภาเทศบาลคราวต่อไปให้นาเทศบัญญัติชวั ่ คราวนั้นเสนอต่อสภาเทศบาล
เพื่ออนุ มตั ิถา้ สภาเทศบาลอนุ มตั ิแล้ว เทศบัญญัติชวั ่ คราวนั้นก็เป็ นเทศบัญญัติต่อไป ถ้าสภาเทศบาล
ไม่อนุ มตั ิ เทศบัญญัติชวั ่ คราวนั้นเป็ นอันตกไป แต่ท้งั นี้ ไม่กระทบถึงกิจการที่ได้เป็ นไปในระหว่างที่ใช้
เทศบัญญัติชวั ่ คราวนั้น
คาอนุ มตั ิและไม่อนุ มตั ิของสภาเทศบาลที่กล่าวนี้ ให้ทาเป็ นเทศบัญญัติ

55

มาตรา ๖๒ จัตวา เพิ่มเติมโดยมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๒๑
ส่วนที่ ๕
การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล
มาตรา ๖๕ งบประมาณประจาปี ของเทศบาลต้องตราขึ้ นเป็ นเทศบัญญัติ ถ้าเทศบัญญัติ
งบประมาณออกไม่ทนั ปี ใหม่ ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณปี ก่อนนั้นไปพลาง
ถ้าในปี ใดจานวนเงินซึ่งได้รบั อนุ ญาตไว้ ตามงบประมาณปรากฏว่าไม่พอสาหรับการใช้จา่ ย
ประจาปี ก็ดี หรือมีความจาเป็ นที่จะต้องตั้งรายรับหรือรายจ่ายขึ้ นใหม่ในระหว่างปี ก็ได้ ให้ตราขึ้ นเป็ น
เทศบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม
มาตรา ๖๖ 56 เทศบาลอาจมีรายได้ดงั ต่อไปนี้
(๑) ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้
(๒) ค่าธรรมเนี ยม ค่าใบอนุ ญาต และค่าปรับ ตามแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้
(๓) รายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล
(๔) รายได้จากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์
(๕) พันธบัตร หรือเงินกู ้ ตามแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้
(๖) เงินกูจ้ ากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิ ติบุคคลต่าง ๆ
(๗) เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๘) เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผอู้ ุทิศให้
(๙) รายได้อื่นใดตามแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้
การกูเ้ งินตาม (๖) เทศบาลจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รบั อนุ ญาตจากสภาเทศบาล และได้รบั
อนุ มตั ิจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยแล้ว
มาตรา ๖๗ 57 เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้
(๑) เงินเดือน
(๒) ค่าจ้าง
(๓) เงินตอบแทนอื่น ๆ
(๔) ค่าใช้สอย
(๕) ค่าวัสดุ
(๖) ค่าครุภณ
ั ฑ์
(๗) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ
(๘) เงินอุดหนุ น
(๙) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของรวงมหาดไทย
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ความในมาตรา ๖๖ เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่น้ ีแทนโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๔๙๘
ความในมาตรา ๖๗ เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่น้ ีแทนโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕

๒๒
มาตรา ๖๗ ทวิ 58 การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุนเทศบาล
จะกระทาได้เมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูว้ า่ ราชการจังหวัดอนุ มตั ิแล้ว
มาตรา ๖๗ ตรี การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๙) ถ้าเป็ นการชาระหนี้ เงินกูเ้ มื่อถึงกาหนด
ชาระ เทศบาลจะต้องชาระเงินกูน้ ้ันจากทรัพย์สินของเทศบาลไม่วา่ จะตั้งงบประมาณรายจ่ายประเภท
นี้ ไว้หรือไม่
มาตรา ๖๘ 59 การจ่ายเงินค่า ตอบแทนแก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล และการจ่ายเงินค่าเบี้ ยประชุมแก่กรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้ น ให้เป็ นไป
ระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา ๖๙ ให้กระทรวงมหาดไทยตราระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคลังรวมตลอดถึงวิธีการ
งบประมาณ การรักษาทรัพย์สิน การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน การจัดหาพัสดุและการจ้างเหมาขึ้ นได้
มาตรา ๗๐ โดยปกติให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย จัดให้มีการตรวจสอบการคลัง
การบัญชี หรือการเงินอื่นๆ ของเทศบาลปี ละครั้ง
ส่วนที่ ๖
การควบคุมเทศบาล
มาตรา ๗๑ ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดมีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้
ปฏิบตั ิการตามอานาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ ให้มีอานาจหน้าที่ชแจงแนะน
ี้
า
ตักเตือนเทศบาลและตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ
ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้ แจงหรือสอบสวนก็ได้
ให้นายอาเภอมีอานาจหน้าที่ชว่ ยผูว้ า่ ราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลตาบลในอาเภอ
นั้นให้ปฏิบตั ิการตามอานาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ ให้มีอานาจหน้าที่ชแจงแนะน
ี้
า
ตักเตือนเทศบาลตาบลและตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมา
ตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้ แจงหรือสอบสวนก็ได้
มาตรา ๗๒ 60 เมื่อนายอาเภอ ในกรณีแห่งเทศบาลตาบล ในอาเภอนั้น หรือผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดในกรณีแห่งเทศบาลเมืองและเทศบาลนครเห็นว่า นายกเทศมนตรี หรือ รองนายกเทศมนตรี
ผูใ้ ดปฏิบตั ิการของเทศบาลไปในทางที่อาจเป็ นการเสียหายแก่เทศบาล หรือเสียหายแก่ราชการและ
นายอาเภอหรือผูว้ า่ ราชการจังหวัด แล้วแต่กรณีได้ชแจงแนะน
ี้
าตักเตือนแล้วไม่ปฏิบตั ิตาม
นายอาเภอหรือผูว้ า่ ราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี มีอานาจที่จะสัง่ เพิกถอนหรือสัง่ ให้ระงับการปฏิบตั ิ
ของนายกเทศมนตรี หรือรอง นายก เทศมนตรีน้ันไว้ก่อนได้ แล้วให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัด รีบ รายงาน
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ความในมาตรา ๖๗ ทวิ และมาตรา ๖๗ ตรี ถูกเพิ่มเติมโดยมาตรา๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๐๕
59
ความในมาตรา ๖๘ เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนโดยมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖
60
ความในมาตรา ๗๒ เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนโดยมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๒)พ.ศ.๒๕๔๖

๒๓
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยทราบภายในกาหนดสิบห้าวัน เพื่อให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวง
มหาดไทยวินิจฉัยสัง่ การตามที่เห็นสมควร
คาสัง่ ของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยตามความในวรรคก่อน ไม่กระทบกระเทือน
สิทธิของบุคคลภายนอกผูก้ ระทาการโดยสุจริต
มาตรา ๗๓ 61 ในกรณีที่ผวู้ า่ ราชการจังหวัดเห็นว่า นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธาน สภาเทศบาล ปฏิบตั ิการฝ่ าฝื นต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
สวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบตั ิตามหรือปฏิบตั ิการไม่ชอบด้วยอานาจหน้าที่ หรือมีความ
ประพฤติในทางจะนามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศกั ดิ์ตาแหน่ ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ให้เสนอ
ความเห็นต่อรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยหลักฐาน รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
มหาดไทยอาจใช้ดุลพินิจ สัง่ ให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรอง
ประธานสภาเทศบาลพ้นจากตาแหน่ งก็ได้ คาสัง่ ของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยให้เป็ นที่สุด
มาตรา ๗๔ 62 เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชน์ของ
ประเทศเป็ นส่วนรวม ผูว้ า่ ราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
มหาดไทยเพื่อยุบสภาเทศบาลก็ได้
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ งหรือกรณีอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงมหาดไทยมีอานาจยุบสภาเทศบาลและให้แสดงเหตุผลไว้ในคาสัง่ ด้วย
เมื่อมีการยุบสภาเทศบาลหรือถือว่ามีการยุบสภาเทศบาลตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลขึ้ นใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลภายในสี่สิบห้าวัน

มาตรา ๗๕ ในเมื่อเห็นจาเป็ นที่จะให้เทศบาลใดอยูใ่ นความควบคุมดูแลของกระทรวง
มหาดไทยโดยตรง ก็ให้ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา
เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาให้เทศบาลใดอยูใ่ นความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทยตาม
ความในวรรคก่อน บรรดาอานาจและหน้าที่ของนายอาเภอหรือผูว้ า่ ราชการจังหวัดอันเกี่ยวกับ
เทศบาลนั้น ให้เป็ นอานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยหรือผูท้ ี่รฐั มนตรีวา่ การ
กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
ส่วนที่ ๗
คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล
มาตรา ๗๕ ทวิ 63 ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคณะหนึ่ ง ประกอบด้วย ปลัด
กระทรวงมหาดไทยเป็ นประธาน อธิบดีกรมมหาดไทย อธิบดีกรมโยธาเทศบาล อธิบดีกรมตารวจ
อธิบดีกรมสามัญศึกษา อธิบดีกรมวิสามัญศึกษา อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมอนามั ย ผูอ้ านวย
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ความในมาตรา ๗๓ เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนโดยมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๒)พ.ศ.๒๕๔๖
62
ความในมาตรา ๗๔ ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่น้ ีแทนโดยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๐)พ.ศ.๒๕๔๒
63
ความในมาตรา ๗๕ ทวิ จัตวา ถูกบัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕

๒๔
การสานักงบประมาณ ผูอ้ านายการส่วนการปกครองท้องถิ่น กรมมหาดไทยเป็ นกรรมการโดย
ตาแหน่ ง และกรรมการอื่นซึ่งรัฐมนตรีวา่ การะทรวงมหาดไทยแต่งตั้งอีกไม่เกินห้าคน
ให้ผอู้ านวยการส่วนการปกครองท้องถิ่นกรมมหาดไทย เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการที่
ปรึกษาการเทศบาล
ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลมีหน้าที่ให้คาปรึกษา และเสนอข้อแนะนาแก่
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับกิจการเทศบาลโดยทัว่ ไป
มาตรา ๗๕ ตรี 64 กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลซึ่งรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
แต่งตั้งอยูใ่ นตาแหน่ งคราวละสี่ปี
กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลซึ่งพ้นจากตาแหน่ งอาจได้รบั แต่งตั้งอีกได้
มาตรา ๗๕ จัตวา นอกจากการพ้นจากตาแหน่ งตามวาระตามมาตรา ๗๕ ตรี กรรมการที่
ปรึกษาการเทศบาลพ้นจากตาแหน่ งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็ นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รบั โทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่คดีความผิดที่เป็ นลหุโทษ
หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
เมื่อกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลพ้นจากตาแหน่ งก่อนวาระรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
มหาดไทยอาจแต่งตั้งผูอ้ ื่นแทนได้
กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลผูไ้ ด้รบั แต่งตั้งตามความในวรรคก่อน อยูใ่ นตาแหน่ งตาม
วาระเท่าผูท้ ี่ตนแทน
มาตรา ๗๕ เบญจ ในการประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล ถ้าประธาน
กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่ปรึกษา
การเทศบาลที่มาประชุมเลือกกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคนหนึ่ งเป็ นประธานในที่ประชุม
มาตรา ๗๕ ฉ การประชุมทุกคราวต้องมีกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลมาประชุมไม่ตา่
กว่ากึ่งจานวนของกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
การวินิจฉัยชี้ ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคนหนึ่ งให้มีเสียงหนึ่ งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้ นอีกเสียงหนึ่ งเป็ นเสียงชี้ ขาด
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ความในมาตรา ๗๕ ตรี และมาตรา ๗๕ จัตวา มาตรา ๗๕ เบญจ มาตรา ๗๕ ฉ เพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕

๒๕

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๖ ให้สมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีแห่งเทศบาลที่ได้จดั ตั้งอยูแ่ ล้วในวัน
ใช้พระราชบัญญัตินี้พ้นจากตาแหน่ ง และให้ดาเนิ นการเลือกตั้งและแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใหม่
ภายในกาหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วนั ใช้พระราชบัญญัตินี้ แต่ให้คณะเทศมนตรีที่พน้ จากตาแหน่ ง
ดาเนิ นกิจการในหน้าที่ของคณะเทศมนตรีต่อไปจนกว่าคณะเทศมนตรีที่แต่งตั้งขึ้ นใหม่จะเข้ารับ
หน้าที่ เว้นแต่เทศบาลใดรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยได้สงั ่ แต่งตั้งเจ้าพนักงานเท่าจานวนคณะ
เทศมนตรีแห่งเทศบาลนั้นเข้าดาเนิ นกิจการแทน ก็ให้คณะเทศมนตรีน้ันพ้นจากหน้าที่
การรักษาพระราชบัญญัติ
มาตรา ๗๗ ให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มี
อานาจออกกฎกระทรวงหรือระเบียบข้อบังคับ เพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป.พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

