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พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิพ ลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการเทศบาลใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๖ และบรรดากฎหมาย กฎ
ขอบังคับอื่นๆ ในสวนที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ เมื่ อ พ น กํ า หนดหนึ่ ง ป นั บ แต วัน ที่ ไ ด มี ป ระกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะ
ทองถิ่นใดเปนเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแลว หามมิใหใชกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่
ในสวนที่บัญญัติถึงการแตงตั้งกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานัน
ในทองถิ่นนั้น และใหบรรดาบุคคลที่เปนกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และ
สารวัตรกํานันพนจากตําแหนงและหนาที่เฉพาะในเขตทองถิ่นนั้น
ในเขตเทศบาลตําบลใด ถาหมดความจําเปนที่จะตองมีตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน ผูชวย
ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล หรือสารวัตรกํานัน ใหรัฐมนตรีประกาศยกเลิกตําแหนงดังกลาวใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕ ใหเทศบาลที่ไดจัดตั้งขึ้นแลวในวันใชพระราชบัญญัตินี้คงมีฐานะเปนเทศบาล
ตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ตามที่เปนอยู แลวแตกรณี มีอํานาจหนาที่และอยูในบังคับ
แหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ บรรดาเทศบัญญัติที่ ไดออกโดยอาศัย อํานาจตามพระราชบัญญัติจัดระเบีย บ
เทศบาล พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๗๖ พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๑ และพระราชบั ญ ญั ติ
เทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๖ หรือโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่น ใหคงใชบังคับได
ในกรณี ที่ ผู กระทํ า ผิ ด เทศบั ญ ญัติ ดั ง กล า วในวรรคก อ นไม ชํา ระค า ปรั บ ให นํ า บทบั ญ ญั ติ
มาตรา ๖๐ วรรคทายแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับ

สวนที่ ๑
การจัดตั้งเทศบาล
มาตรา ๗ เมื่อทองถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเปนเทศบาล ใหจัดตั้งทองถิ่นนั้นๆ
เปนเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัตินี้
ใหเทศบาลเปนทบวงการเมือง มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
มาตรา ๘ เมื่อมีการจัดตั้งเทศบาลตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายวาดวยสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล ใหเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามกฎหมายวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดจัดตั้งเปนเทศบาล
ในระหวางที่ไมมีนายกเทศมนตรี ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอน
วันที่จัดตั้งเทศบาลปฏิบัติหนาที่ปลัดเทศบาล และใหปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีเ ทาที่จําเปนได
เปนการชั่วคราว จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
มาตรา ๙ เทศบาลตําบล ไดแก ทองถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเปน
เทศบาลตําบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นใหระบุชื่อและเขตเทศบาลไวดวย
มาตรา ๑๐ เทศบาลเมือง ไดแก ทองถิ่นอันเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือทองถิ่นชุมนุม
ชนที่ มีร าษฎรตั้งแตห นึ่งหมื่นคนขึ้นไป ทั้ง มีร ายได พอควรแกการที่ จะปฏิบัติ หน าที่อั นตองทํา ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ และซึ่ ง มี ป ระกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป น เทศบาลเมื อ ง ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยนั้นใหระบุชื่อและเขตของเทศบาลไวดวย
มาตรา ๑๑ เทศบาลนคร ไดแก ทองถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแตหาหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมี
รายได พ อควรแก ก ารที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น า ที่ อั น ต อ งทํ า ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และซึ่ ง มี ป ระกาศ
กระทรวงมหาดไทย ยกฐานะเปนเทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นใหระบุชื่อและเขตของ
เทศบาลไวดวย
มาตรา ๑๒ ภายใตบังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ การเปลี่ยนชื่อเทศบาลหรือ
การเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ใหกระทําโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย
ในกรณีที่เปนการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ใหกํานัน ผูใหญบาน
แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานัน ในทองถิ่นที่ไดเปลี่ยนแปลงเขตเปนเทศบาลตามความในวรรคหนึ่ง
สิ้ น สุ ด อํ า นาจหน า ที่ เ ฉพาะในเขตที่ ไ ด เ ปลี่ ย นแปลงนั้ น เมื่ อ พ น กํ า หนดหนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ ป ระกาศ
กระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลใชบังคับตนไป
มาตรา ๑๓ ภายใตบังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ ทองถิ่นซึ่งได
ยกฐานะเปนเทศบาลแลวอาจถูกเปลี่ยนแปลงฐานะหรือยุบเลิกไดโดยทําเปนประกาศกระทรวงมหาดไทย
ทองถิ่นที่ไดเปลี่ยนแปลงฐานะตามความในวรรคหนึ่ง ใหพนจากสภาพแหงเทศบาลเดิม
นับ แต วัน ที่ ไ ด ถู ก เปลี่ ย นแปลงฐานะเป น ต น ไป บรรดาทรั พ ย สิ น หนี้ สิ ท ธิ และสิ ท ธิ เ รี ย กร อ งของ
เทศบาลเดิมใหโอนไปเปนของเทศบาลใหมในขณะเดียวกันนั้น และบรรดาเทศบัญญัติที่ไดใชบังคับ
อยูกอนแลว คงใหใชบังคับตอไป
ในการยุบเลิกเทศบาล ใหระบุถึงวิธีการจัดทรัพยสินไวในประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นดวย
สวนที่ ๒
องคการเทศบาล
มาตรา ๑๔ องคการเทศบาลประกอบดวยสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี
บทที่ ๑
สภาเทศบาล
มาตรา ๑๕ สภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นตามจํานวน
ดังตอไปนี้
(๑) สภาเทศบาลตําบล ประกอบดวยสมาชิกจํานวนสิบสองคน

(๒) สภาเทศบาลเมือง ประกอบดวยสมาชิกจํานวนสิบแปดคน
(๓) สภาเทศบาลนคร ประกอบดวยสมาชิกจํานวนยี่สิบสี่คน
ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาล นอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นแลว จะตองไมเปนผูที่
พนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น
หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผูบริหารทองถิ่น เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม
ในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
ในกรณี ที่ตํ า แหนง สมาชิ ก สภาเทศบาลว า งลงไมว า ด ว ยเหตุ ใ ดและยั ง มิ ได มี ก ารเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตําแหนงที่วาง ใหสภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลเทาที่มีอยู
มาตรา ๑๖ สมาชิกสภาเทศบาลใหอยูในตําแหนงไดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง ถาตําแหนง
สมาชิกสภาเทศบาลวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือมีการยุบสภา ใหเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาลผูเขามาแทนใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระของผูซึ่งตนแทน
มาตรา ๑๗ กอนเขารับหนาที่ สมาชิกสภาเทศบาลตองปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาล
วาจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตยสุจริตและปฏิบัติหนาที่
เพื่อประโยชนของทองถิ่น
มาตรา ๑๘ สมาชิกสภาเทศบาลยอมเปนผูแทนของปวงชนในเขตเทศบาลนั้น และตอง
ปฏิบัติหนาที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมายใดๆ
มาตรา ๑๘ ทวิ สมาชิกสภาเทศบาลตองไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
ในสัญญาที่เทศบาลนั้นเปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกเทศบาลนั้น หรือที่เทศบาลนั้นจะกระทํา
มาตรา ๑๙ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ หรือมีการยุบสภาเทศบาล
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง
(๕) ขาดประชุมสภาเทศบาลสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร
(๖) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๘ ทวิ
(๗) สภาเทศบาลมีมติใหพนจากตําแหนง โดยเห็นวามีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกเทศบาลหรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชนของสภา
เทศบาล โดยมีส มาชิกสภาเทศบาลจํา นวนไม นอยกวาหนึ่งในสามของจํ านวนสมาชิก สภาเทศบาล
ทั้งหมดเทาที่มีอยูเขาชื่อเสนอใหสภาเทศบาลพิจารณา และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเทาที่มีอยู ทั้งนี้ ใหสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่สภา
เทศบาลมีมติ
(๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นวาสมาชิกสภาเทศบาลผูใดไมสมควรดํารงตําแหนงตอไปตามกฎหมาย
วาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
เมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผูใดสิ้นสุดลงตาม (๔) (๕) หรือ
(๖) ใหผูวาราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดใหเปนที่สุด
ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงตาม (๘) พรอมกันทั้งหมด ใหถือวา
เปนการยุบสภาเทศบาล
มาตรา ๒๐ สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผูวาราชการ
จังหวัดแตงตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล
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ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลดํารงตําแหนงจนครบอายุของสภาเทศบาล
มาตรา ๒๐ ทวิ นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง ประธานสภาเทศบาล
และรองประธานสภาเทศบาลพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ลาออก โดยยืนหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด
(๒) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล
(๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งใหพนจากตําแหนง ตามมาตรา ๗๓
(๔) สภาเทศบาลมีมติใหพนจากตําแหนง โดยเห็นวามีความประพฤติในทางจะนํามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียแกศักดิ์ตําแหนงหรือสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพ
ของประชาชน หรือละเลยไมปฏิบัติการหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ โดยมีสมาชิกสภา
เทศบาลจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเทาที่มีอยูเขาชื่อเสนอให
สภาเทศบาลพิจารณา และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภา
เทศบาลทั้งหมดเทาที่มีอยู ทั้งนี้ ใหพนจากตําแหนงนับแตวันที่สภาเทศบาลมีมติ
ผูซึ่งพนจากตําแหนงประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลตาม (๓) หรือ (๔)
จะดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลอีกไมไดตลอดอายุของสภาเทศบาลนั้น
ใหประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลที่ไดรับเลือกใหมอยูในตําแหนงตาม
วาระของผูซึ่งตนแทน
มาตรา ๒๐ ตรี ในกรณีที่ตําแหนงประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลวางลง
เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา ๒๐ ทวิ ใหสภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตําแหนง
ที่วางภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง
มาตรา ๒๑ ประธานสภาเทศบาล มีหนาที่ดําเนินกิจการของสภาเทศบาลใหเปนไปตาม
ระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล มีหนาที่กระทํากิจการแทนประธานสภาเทศบาลในเมื่อประธานสภา
เทศบาลไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
มาตรา ๒๒ ในเมื่อประธานและรองประธานสภาเทศบาลไมอยูในที่ประชุม ใหสมาชิกสภา
เทศบาลเลือกตั้งกันเองเปนประธานเฉพาะในคราวประชุมนั้น
มาตรา ๒๓ ใหกระทรวงมหาดไทยวางระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาลไว
มาตรา ๒๔ ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญประจําปใหสภาเทศบาลกําหนด
ผูวาราชการจังหวัดตองกําหนดใหสมาชิกสภาเทศบาลไดมาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก
ภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจํานวนแลว และใหที่ประชุม
เลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล
กรณีที่สภาเทศบาลไมอาจจัดใหมีการประชุมครั้งแรกไดตามกําหนดเวลาในวรรคสอง หรือมี
การประชุ ม สภาเทศบาลแต ไ ม อ าจเลื อ กประธานสภาเทศบาลได ผู ว า ราชการจั ง หวั ด อาจเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหมีคําสั่งยุบสภาเทศบาล
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ใหมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีก
จะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด
มาตรา ๒๕ โดยปกติใหประธานสภาเทศบาลเปนผูเรียกประชุมสภาเทศบาลตามสมัยประชุม
และเปนผูเปดหรือปดประชุม
ในกรณีที่ยังไมมีประธานสภาเทศบาล หรือประธานสภาเทศบาลไมเรียกประชุมตามกฎหมาย
ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูเรียกประชุมและเปนผูเปดหรือปดประชุม
มาตรา ๒๖ นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เมื่อเห็นวาเปนการจําเปนเพื่อประโยชนแหง
เทศบาล ประธานสภาเทศบาลก็ดี หรือนายกเทศมนตรีก็ดี หรือสมาชิกสภาเทศบาลมีจํานวนไมต่ํากวา

สมัยประชุมวิสามัญใหมีกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีก จะตองไดรับ
อนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด
มาตรา ๒๗ การประชุมสภาเทศบาล ตองมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกเทาที่อยู จึงจะเปนองคประชุม
มาตรา ๒๘ การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษานั้น ใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ เวนแตจะมี
บัญญัติไวเปนอยางอื่นในพระราชบัญญัตินี้
สมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามีจํานวนลงเสียงลงคะแนน
เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๙ หามมิใหสภาเทศบาลประชุมปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือ
เรื่องที่ฝาฝนกฎหมาย หรือเรื่องการเมืองแหงรัฐ
มาตรา ๓๐ การประชุมของสภาเทศบาลยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะที่จะไดกําหนดไว
ในระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล
เมื่อนายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิก
ที่มาประชุมรองขอใหทําการประชุมลับ ก็ใหประธานสภาเทศบาลดําเนินการประชุมลับได โดยไมตอง
ขอมติที่ประชุม
มาตรา ๓๑ ในที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิตั้งกระทูถามนายกเทศมนตรี
หรือรองนายกเทศมนตรีในขอความใดๆ อันเกี่ยวกับการงานในหนาที่ได แตนายกเทศมนตรีหรือ
รองนายกเทศมนตรีมีสิทธิที่จะไมตอบ เมื่อเห็นวาขอความนั้นๆ ยังไมควรเปดเผยเพราะเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของเทศบาล
มาตรา ๓๒ สภาเทศบาลมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเปนคณะกรรมการสามัญของ
สภาเทศบาล และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนหรือมิไดเปนสมาชิกตั้งเปนคณะกรรมการวิสามัญของสภา
เทศบาล เพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภา
เทศบาล แลวรายงานตอสภาเทศบาล
ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหนึ่ง นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผูเปน
หรือมิไดเ ปนสมาชิก เพื่อใหสภาเทศบาลแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญไดไมเ กิน
หนึ่งในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
คณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการในเรื่องหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได
มาตรา ๓๒ ทวิ ในกรณี กิ จ การอื่ น ใดอาจกระทบถึ ง ประโยชน ไ ด เ สี ย ของเทศบาลหรื อ
ประชาชนในทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยูหรือ
นายกเทศมนตรีอาจเสนอตอประธานสภาเทศบาลเพื่อใหมีการออกเสียงประชามติในทองถิ่นได และ
ประกาศใหประชาชนทราบ
การออกเสียงประชามติตองเปนไปเพื่อประโยชนในการขอปรึกษาความเห็นของประชาชน
วาจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกิจการสําคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคหนึ่ง ซึ่งมิใชเรื่องที่ขัดหรือแยง
ตอกฎหมาย การออกเสียงประชามติที่เกี่ยวกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลใดคณะบุคคลหนึ่ง
โดยเฉพาะจะกระทํามิได
ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลยอมมีสิทธิออกเสียงประชามติ
การออกเสียงประชามติตามมาตรานี้ใหมีผลเปนเพียงการใหคําปรึกษาแกสภาเทศบาลหรือ
นายกเทศมนตรีในเรื่องนั้น
หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การออกเสียงประชามติ

มาตรา ๓๓ การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ ตองมีกรรมการมาประชุมไมต่ํากวากึ่ง
จํานวนของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการใหใชระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาลโดย
อนุโลม
มาตรา ๓๔ (ยกเลิก)
บทที่ ๒
คณะเทศมนตรี
(ยกเลิก)
0

มาตรา ๓๖
มาตรา ๓๗
มาตรา ๓๘
มาตรา ๓๙
มาตรา ๔๐
มาตรา ๔๑
มาตรา ๔๒
มาตรา ๔๓
มาตรา ๔๔
มาตรา ๔๕
มาตรา ๔๖
มาตรา ๔๗
มาตรา ๔๘

(ยกเลิก)
(ยกเลิก)
(ยกเลิก)]
(ยกเลิก)
(ยกเลิก)
(ยกเลิก)
(ยกเลิก)
(ยกเลิก)
(ยกเลิก)
(ยกเลิก)
(ยกเลิก)
(ยกเลิก)
(ยกเลิก)

บทที่ ๒ ทวิ
นายกเทศมนตรี
มาตรา ๔๘ ทวิ ใหเทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
มาตรา ๔๘ ตรี (ยกเลิก)
มาตรา ๔๘ จัตวา (ยกเลิก)
มาตรา ๔๘ เบญจ บุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีตองมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น และตอง
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ดวย
(๑) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
(๒) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่น
ผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
(๓) ไมเปนผูที่พนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
รองผูบริหารทองถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผูบริหารทองถิ่น เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวา
ทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่กระทํากับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัคร
เลือกตั้ง
(๔) เคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ซึ่งถูกใหพนจากตําแหนงเนื่องจาก
กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
มาตรา ๔๘ ฉ (ยกเลิก)
มาตรา ๔๘ สัตต ใหนายกเทศมนตรีดํารงตําแหนงนับตั้งแตวันเลือกตั้ง และมีระยะการ
ดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง
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มาตรา ๔๘ อัฏฐ นายกเทศมนตรีอาจแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใชสมาชิกสภาเทศบาล
เป นผู ช วยเหลื อ ในการบริห ารราชการของเทศบาลตามที่ นายกเทศมนตรี ม อบหมายได ตามเกณฑ
ดังตอไปนี้
(๑) เทศบาลตําบล ใหแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไมเกินสองคน
(๒) เทศบาลเมือง ใหแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไมเกินสามคน
(๓) เทศบาลนคร ใหแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไมเกินสี่คน
นายกเทศมนตรีอาจแตงตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช
สมาชิกสภาเทศบาลได โดยในกรณีเทศบาลตําบลใหแตงตั้งไดจํานวนรวมกันไมเกินสองคน ในกรณี
เทศบาลเมืองใหแตงตั้งไดจํานวนรวมกันไมเกินสามคน และในกรณีเทศบาลนครใหแตงตั้งไดจํานวน
รวมกันไมเกินหาคน
มาตรา ๔๘ นว รองนายกเทศมนตรีต อ งมีคุณ สมบัต ิแ ละไมม ีล ัก ษณะตอ งหา มตาม
มาตรา ๔๘ เบญจ
มาตรา ๔๘ ทศ กอนนายกเทศมนตรีเ ขารับหนาที่ ใหประธานสภาเทศบาลเรียกประชุม
สภาเทศบาลเพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล โดยไมมีการลงมติ ทั้งนี้ ภายใน
สามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
กรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล หรือสภาเทศบาล
ถูกยุบตามมาตรา ๒๔ หากมีกรณีที่สําคัญและจําเปนเรงดวนซึ่งปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบตอประโยชน
สําคัญของราชการหรือราษฎร นายกเทศมนตรีจะดําเนินการไปพลางกอนเทาที่จําเปนก็ได เมื่อไดมีการ
เลือกประธานสภาเทศบาลแลวใหประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อใหนายกเทศมนตรี
แถลงนโยบายโดยไมมีการลงมติภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเลือกประธานสภาเทศบาล
การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีใหกระทําโดยเปดเผย โดยนายกเทศมนตรี
ตองจัดทํานโยบายเปนลายลักษณอักษรแจกใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมดวย
หากนายกเทศมนตรีไมสามารถแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลได ใหผูวาราชการจังหวัด
แจง ใหนายกเทศมนตรีจัดทํานโยบายแจงเปนหนังสือสงใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนภายในเจ็ดวัน
โดยใหนําวิธีการแจงคําสั่งทางปกครองเปนหนังสือตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีเชนนี้ใหถือวานายกเทศมนตรีไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลแลว
ใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาล
เปนประจําทุกป
คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานใหประกาศไว
โดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลดวย
มาตรา ๔๘ เอกาทศ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี หรื อ ผู ซึ่ ง นายกเทศมนตรี
มอบหมาย มีสิทธิเขาประชุมสภาเทศบาลและมีสิทธิแถลงขอเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
งานในหนาที่ของตนตอที่ประชุม แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มาตรา ๔๘ ทวาทศ สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยูมี
สิทธิเ ขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปในที่ ประชุมสภาเทศบาลเพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลง
ขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในปญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการเทศบาลโดยไมมีการลงมติ
ญัตติตามวรรคหนึ่งใหยื่นตอประธานสภาเทศบาล และใหประธานสภาเทศบาลกําหนดวัน
สําหรับการอภิปรายทั่วไป ซึ่งตองไมเร็วกวาหาวันและไมชากวาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับญัตติแลว
แจงใหนายกเทศมนตรีทราบ
มาตรา ๔๘ เตรส นายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาล
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย
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(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล
(๓) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ
นายกเทศมนตรี
(๔) วางระเบียบเพื่อใหงานของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย
(๕) รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
มาตรา ๔๘ จตุทศ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตองไมกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อื่นใดในสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เวนแตตําแหนงที่ดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
(๒) รับเงินหรือประโยชนใดๆ เปนพิเศษจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
นอกเหนือไปจากที่สวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงาน
ตามปกติ
(๓) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่เทศบาลนั้นเปนคูสัญญา
หรือในกิจการที่กระทําใหแกเทศบาลนั้น หรือที่เทศบาลนั้นจะกระทํา
บทบัญญัติตามมาตรานี้มิใหใชบังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่งไดรับเบี้ยหวัด
บําเหน็จบํานาญหรือเงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิใหใชบังคับกับ
กรณีที่บุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนคาเบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใดเนื่องจากการดํารง
ตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภาหรือวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรหรือสภาเทศบาลหรือสภาทองถิ่นอืน่
หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนโดยตําแหนง
มาตรา ๔๘ ปญจทศ นายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๘ เบญจ
(๕) กระทําการฝาฝนมาตรา ๔๘ จตุทศ
(๖) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๖๒ ตรี วรรคหา
หรือมาตรา ๗๓
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นวานายกเทศมนตรีไมสมควรดํารงตําแหนงตอไปตามกฎหมายวาดวย
การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
ในระหวางที่ไมมีนายกเทศมนตรี ใหปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาที่ของนายกเทศมนตรีเทาที่
จําเปนไดเปนการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
เมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับความเปนนายกเทศมนตรีสิ้นสุดลงตาม (๔) หรือ (๕) ใหผูวาราชการ
จังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดใหเปนที่สุด
มาตรา ๔๘ โสฬส รองนายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) นายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง
(๒) นายกเทศมนตรีมีคําสั่งใหพนจากตําแหนง
(๓) ตาย
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายกเทศมนตรี
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๘ นว
(๖) กระทําการฝาฝนตามมาตรา ๔๘ จตุทศ
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(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๘) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสอบสวนและสั่งใหออกจากตําแหนงตาม
มาตรา ๗๓
ใหนําความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใชบังคับกับการพนจากตําแหนงของที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีดวยโดยอนุโลม
ใหนําความในวรรคสามของมาตรา ๔๘ ปญจทศ มาใชบังคับกับกรณีของรองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๔๘ สัตตรส ใหนายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ
เทศบาลและเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาล
มาตรา ๔๘ อัฏฐารส เทศบาลแบงสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) สํานักปลัดเทศบาล
(๒) ส ว นราชการอื่ น ตามที่ น ายกเทศมนตรี ป ระกาศกํ า หนดโดยความเห็ น ชอบของ
กระทรวงมหาดไทย
การกําหนดอํานาจหนาที่ของสํานักปลัดเทศบาลและสวนราชการอื่นตามวรรคหนึ่งใหเปนไป
ตามที่นายกเทศมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ ใหมีปลัดเทศบาลคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและ
ลูก จา งเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับ ผิด ชอบควบคุม ดูแ ลราชการประจํา ของเทศบาล
ใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาที่อื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรี
มอบหมาย
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา ๔๘ วีสติ อํานาจหนาที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกเทศมนตรีให
เปนไปตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
ในกรณี ที่ น ายกเทศมนตรี ไ ม อ าจปฏิ บั ติ ร าชการได ให ร องนายกเทศมนตรี ต ามลํ า ดั บ ที่
นายกเทศมนตรี จัดไวเปน ผูรักษาราชการแทน ถา ไมมีร องนายกเทศมนตรีห รือมี แตไม อาจปฏิบั ติ
ราชการไดใหปลัดเทศบาลเปนผูรักษาราชการแทน
อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกเทศมนตรีจะพึง
ปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือ
มติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถา กฎหมาย กฎ ระเบีย บ ขอ บังคับ ขอ บัญ ญัติ เทศบัญญัติ หรือ
คํา สั่ง นั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไมไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น
นายกเทศมนตรีอาจมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือโดยใหรองนายกเทศมนตรีเปนผูปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีก็ได แตถามอบใหปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ใหทําเปน
คําสั่งและประกาศใหประชาชนทราบ
การปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตามวรรคสาม ตองกระทําภายใตการกํากับดูแลและ
กรอบนโยบายที่นายกเทศมนตรีกําหนดไว
มาตรา ๔๘ เอกวี ส ติ ในการปฏิบัติ หนาที่ ให นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีและ
พนักงานเทศบาลเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๔๘ ทวาวีสติ ถาในเขตเทศบาลใด รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นเปนการ
สมควรใหนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวน
ราชการในเขตเทศบาลนั้ น มี อํ า นาจเปรี ย บเที ย บคดี ล ะเมิ ด เทศบั ญ ญั ติ ไ ด ใ ห รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม เมื่อไดเปรียบเทียบคดีใดแลว ใหรีบสงบันทึกการเปรียบเทียบพรอม
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มาตรา ๔๘ เตวีสติ เมื่อพนกําหนดเวลาหนึ่งปนับแตวันที่ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย
ยกฐานะทองถิ่นใดเปนเทศบาลแลว ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาที่อยางเดียวกับอํานาจหนาที่ของ
กํานันและผูใหญบาน บรรดาที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ หรือกฎหมายอื่น
ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่เทศบาลตําบลใดมีทั้งนายกเทศมนตรี และกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน
แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานัน ใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยลักษณะ
ปกครองทองที่หรือกฎหมายอื่นในเขตเทศบาลตําบลตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๘ จตุวีส ติ เงิน เดือ นและประโยชนต อบแทนอยา งอื่น ของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ใหเปนไปตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๔๘ ปญจวีส ติ ในกรณี ที่บ ทบั ญญัติ ม าตราใดในพระราชบั ญญั ตินี้ กล าวถึง คณะ
เทศมนตรี ให หมายถึ งนายกเทศมนตรี บทบั ญญั ติ มาตราใดกล าวถึ งเทศมนตรี ให หมายถึ งรองนายก
เทศมนตรี เวนแตบทบัญญัติมาตราใดมีขอความเปนอยางเดียวกันหรือขัดแยงกันกับบทบัญญัติในบทนี้
ใหใชบทบัญญัติในบทนี้แทน
บรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ ประกาศหรือ
คําสั่งใดที่อางถึงคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ ประกาศหรือคําสั่งนั้น อางถึงนายกเทศมนตรีตามบทนี้ ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยง
กับบทบัญญัติแหงบทนี้
สวนที่ ๓
หนาที่ของเทศบาล
บทที่ ๑
เทศบาลตําบล
มาตรา ๔๙ (ยกเลิก)
มาตรา ๕๐ ภายใต บั ง คั บ แห ง กฎหมายเทศบาลตํ า บลมี ห น า ที่ ต อ งทํ า ในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(๑) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
(๒) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
(๔) ปองกันและระงับโรคติดตอ
(๕) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง
(๖) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม
(๗) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
(๘) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(๙) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล
การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดย
ใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑ
และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

มาตรา ๕๑ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)

ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
ใหมีโรงฆาสัตว
ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
ใหมีสุสานและฌาปนสถาน
บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข
ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
เทศพาณิชย
บทที่ ๒
เทศบาลเมือง

มาตรา ๕๒ (ยกเลิก)
มาตรา ๕๓ ภายใต บั ง คั บ แห ง กฎหมาย เทศบาลเมื อ งมี ห น า ที่ ต อ งทํ า ในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(๑) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา ๕๐
(๒) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
(๓) ใหมีโรงฆาสัตว
(๔) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข
(๕) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
(๖) ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ
(๗) ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
(๘) ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถิ่น
มาตรา ๕๔ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(๑) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
(๒) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน
(๓) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
(๔) ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก
(๕) ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล
(๖) ใหมีการสาธารณูปการ
(๗) จัดทํากิจการซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข
(๘) จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
(๙) ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา
(๑๐) ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว และสถานที่พักผอนหยอนใจ
(๑๑) ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบรอยของทองถิ่น
(๑๒) เทศพาณิชย

บทที่ ๓
เทศบาลนคร

มาตรา ๕๕ (ยกเลิก)
มาตรา ๕๖ ภายใต บั ง คั บ แห ง กฎหมาย เทศบาลนครมี ห น า ที่ ต อ งทํ า ในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา ๕๓
ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก
กิจการอื่นซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข
การควบคุ ม สุ ข ลั ก ษณะและอนามั ย ในร า นจํ า หน า ยอาหาร โรงมหรสพ และสถาน

บริการอื่น
(๕) จัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม
(๖) จัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
(๗) การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง
(๘) การสงเสริมกิจการการทองเที่ยว
มาตรา ๕๗ เทศบาลนครอาจจัดทํากิจการอื่นๆ ตามมาตรา ๕๔ ได
บทที่ ๓ ทวิ
การทําการนอกเขตเทศบาลและการทําการรวมกับบุคคลอื่น
มาตรา ๕๗ ทวิ เทศบาลอาจทํากิจการนอกเขต เมื่อ
(๑) การนั้นจําเปนตองทําและเปนการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดําเนินตามอํานาจหนาที่อยู
ภายในเขตของตน
(๒) ไดรับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัดหรือสภาตําบล
แหงทองถิ่นที่เกี่ยวของ และ
(๓) ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๕๗ ตรี เทศบาลอาจทําการรวมกับบุคคลอื่นโดยกอตั้งบริษัทจํากัด หรือถือหุนใน
บริษัทจํากัด เมื่อ
(๑) บริษัทจํากัดนั้นมีวัตถุประสงคเฉพาะเพื่อกิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภค
(๒) เทศบาลตองถือหุนเปนมูลคาเกินกวารอยละหาสิบของทุนที่บริษัทนั้นจดทะเบียนไวใน
กรณีที่มีหลายเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบลหรือสุขาภิบาลถือหุนอยูใน
บริษัทเดียวกัน ใหนับหุนที่ถือนั้นรวมกัน และ
(๓) ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
การเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่เทศบาลถืออยูในบริษัทจํากัด ตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย
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ความใน (๑) และ (๒) ของวรรคหนึ่ง ไมใชบังคับในกรณีที่บริษัทจํากัดที่เทศบาลรวมกอตั้ง
หรือถือหุนนั้น ไมมีเอกชนถือหุนอยูดวย
บทที่ ๔
สหการ
มาตรา ๕๘ ถามีกิจการใดอันอยูภายในอํานาจหนาที่ของเทศบาลตั้งแตสองแหงขึ้นไปที่จะ
รวมกันทําเพื่อใหเกิดประโยชนอยางยิ่ง ก็ใหจัดตั้งเปนองคการขึ้นเรียกวาสหการ มีสภาพเปนทบวง
การเมือง และมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยผูแทนของเทศบาลที่เกี่ยวของอยูดวย
การจัดตั้งสหการจะทําไดก็แตโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะไดกําหนดชื่อ อํานาจหนาที่
และระเบียบการดําเนินงานไว
การยุบเลิกสหการใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาโดยกําหนดวิธีการจัดทรัพยสินไวดวย

มาตรา ๕๙ สหการอาจไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และอาจกูเงินไดภายใตบังคับมาตรา
๖๖(๕) หรือ (๖)
สวนที่ ๔
เทศบัญญัติ
มาตรา ๖๐ เทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอบทกฎหมายในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามหนาที่ของเทศบาลที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหเทศบาลตราเทศบัญญัติ หรือใหมีอํานาจตราเทศบัญญัติ
ในเทศบัญญัตินั้น จะกําหนดโทษปรับผูละเมิดเทศบัญญัติไวดวยก็ได แตหามมิใหกําหนด
เกินกวาหนึ่งพันบาท
มาตรา ๖๑ เทศพาณิชยของเทศบาล ใหตราเปนเทศบัญญัติ กิจการใดที่เทศบาลมีรายได
หรือผลพลอยไดอันเกิดจากการกระทําตามอํานาจหนาที่ จะไมตราเปนเทศบัญญัติก็ได
มาตรา ๖๑ ทวิ รางเทศบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดย
(๑) นายกเทศมนตรี
(๒) สมาชิกสภาเทศบาล หรือ
(๓) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติ
ทองถิ่น
(๔) ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเปนผูเสนอรางเทศบัญญัติตองมีสมาชิกสภาเทศบาล
ลงนามรับรองไมนอยกวาสองคน
ร า งเทศบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การเงิ น สมาชิ ก สภาเทศบาลจะเสนอได ต อ เมื่ อ มี คํา รั บ รองของ
นายกเทศมนตรี
มาตรา ๖๑ ตรี รา งเทศบัญ ญัติเ กี่ย วกับ การเงิน หมายความถึง รา งเทศพาณิช ย หรือ
รางเทศบัญญัติวาดวยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบ การบังคับอันเกี่ยวกับ
ภาษีอากร
(๒) การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน หรือการโอนงบประมาณของเทศบาล
(๓) การกูเงิน การค้ําประกัน หรือการใชเงินกู
(๓) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
(๔) การจางและการพัสดุ
ในกรณีเปนที่สงสัยวารางเทศบัญญัติใดเปนรางเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงินที่จะตองมีคํา
รับรองของนายกเทศมนตรี ใหประธานสภาเทศบาลเปนผูวินิจฉัย
มาตรา ๖๒ ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สภาเทศบาลไดมีมติเห็นชอบดัวยกับรางเทศบัญญัติ
ใดในกรณีเ ทศบาลตํา บล ใหป ระธานสภาเทศบาลสง รา งเทศบัญ ญัติไปยัง นายอํา เภอเพื่อ สง ไปยัง
ผูวาราชการจังหวัดพิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ใหประธานสภาเทศบาลสงไปยัง
ผูวาราชการจังหวัดพิจารณา
ผูวาราชการจังหวัดตองพิจารณารางเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งใหเสร็จและสงคืนประธานสภา
เทศบาลภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรางเทศบัญญัตินั้น ถาผูวาราชการจังหวัดไมพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหถือวาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางเทศบัญญัติดังกลาว
ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหสงนายกเทศมนตรี
ลงนามใชบังคับเปนเทศบัญญัติตอไป แตถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นชอบดวยใหสงรางเทศบัญญัตินั้น
พรอมดวยเหตุผลไปยังสภาเทศบาล และใหสภาเทศบาลพิจารณาใหม ภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับรางเทศบัญญัติคืนมา ถาสภาเทศบาลมีมติยืนยันตามรางเทศบัญญัติเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
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สองในสามของสมาชิกเทาที่มีอยู ใหประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัตินั้นใหนายกเทศมนตรีลงนาม
ใชบังคับเปนเทศบัญญัติ และแจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบตอไป แตถาสภาเทศบาลไมยืนยันภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางเทศบัญญัติคืนจากผูวาราชการจังหวัด หรือ ยืนยันตามรางเทศบัญญัติ
เดิมดวยคะแนนเสีย งนอยกวาสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเทาที่มีอ ยูใหรา งเทศบัญญัตินั้น
เปนอันตกไป
มาตรา ๖๒ ทวิ (ยกเลิก)
มาตรา ๖๒ ตรี ในกรณีที่สภาเทศบาลไมรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ใหผูวาราชการจังหวัดตั้งคณะกรรมการ
คณะหนึ่ง ประกอบดวย กรรมการจํานวนสิบหาคน เพื่อพิจารณาหาขอยุติความขัดแยง โดยแกไข
ปรับปรุงหรือยืนยันสาระสําคัญในรางเทศบัญญัตินั้น ทั้งนี้ ใหยึดถือหลักเกณฑตามกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวของ ตลอดจนประโยชนของทองถิ่นและประชาชนเปนสําคัญ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งสภาเทศบาลเสนอ
จํานวนเจ็ดคน และบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งนายกเทศมนตรีเสนอจํานวนเจ็ดคน
โดยใหแตงตั้งภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สภาเทศบาลมีมติไมรับหลักการ และใหกรรมการทั้งสิบสี่คน
ร ว มกั น ปรึ ก ษาและเสนอบุ ค คล ซึ่ ง มิ ไ ด เ ป น นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุ ก าร
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และมิไดเปนสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่ง ทําหนาที่เปน
ประธานกรรมการดังกลาวภายในเจ็ดวันนับแตวันที่กรรมการครบจํานวนสิบสี่คน
ในกรณีที่ไมสามารถเสนอบุคคลที่จะทําหนาที่เปนกรรมการหรือประธานกรรมการไดภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไมปฏิบัติหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ตั้ ง บุ ค คลซึ่ ง มิ ไ ด เ ป น นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุ ก าร
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และมิไดเปนสมาชิกสภาเทศบาลทําหนาที่กรรมการหรือ
ประธานกรรมการดังกลาวใหครบตามจํานวน
ให ค ณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง พิ จ ารณาร า งเทศบั ญ ญั ติ ใ ห แ ล ว เสร็ จ ภายในสิ บ ห า วั น
นับตั้งแตวันที่ไดแตงตั้งประธานกรรมการในคราวแรก แลวรายงานตอผูวาราชการจังหวัด ในกรณีที่
คณะกรรมการไมสามารถพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหประธานกรรมการรวบรวม
ผลการพิจารณาแลววินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว แลวรายงานตอผูวาราชการจังหวัด
ใหผูวาราชการจังหวัดสงรางเทศบัญญัติที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธาน
กรรมการในวรรคสี่ใหนายกเทศมนตรีโดยเร็ว แลวใหนายกเทศมนตรีเสนอรางเทศบัญญัติดังกลาว
ตอ สภาเทศบาลตามมาตรา ๖๑ ทวิ ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับรางเทศบัญญัติจากผูวาราชการ
จังหวัด หากนายกเทศมนตรีไมเสนอรางเทศบัญญัตินั้นตอสภาเทศบาลภายในเวลาที่กําหนดใหผูวา
ราชการจังหวัดรายงานตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อสั่งใหนายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง
มาตรา ๖๒ จัตวา ใหสภาเทศบาลพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายตามมาตรา
๖๒ ตรี วรรคหา ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางเทศบัญญัติจากนายกเทศมนตรี
หากสภาเทศบาลพิจารณาไมแลวเสร็จภายในกําหนดหรือมีมติไมเห็นชอบใหตราเทศบัญญัตินั้น ใหราง
เทศบัญญัตินั้นตกไป และใหใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายในปงบประมาณปที่แลวไปพลางกอน
ในกรณีเชนวานี้ ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหมีคําสั่งยุบสภาเทศบาล
ในการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายของเทศบาล การเสนอ การแปรญัตติ
หรือกระทําดวยประการใดๆ ที่มีผลใหสมาชิกสภาเทศบาลมีสวนไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการใช
จายงบประมาณรายจายจะกระทํามิได
มาตรา ๖๓ นอกจากที่ไดมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่นเทศบัญญัตินั้นใหใชบังคับได
เมื่อประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลแลวเจ็ดวัน เวนแตในกรณีฉุกเฉิน ถามีความระบุไวใน
เทศบัญญัตินั้นวาใหใชบังคับทันที ก็ใหใชบังคับในวันที่ไดประกาศนั้น

มาตรา ๖๔ ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาเทศบาลใหทันทวงทีมิได คณะเทศมนตรี
อาจออกเทศบัญญัติชั่วคราวไดเมื่อไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด และเมื่อไดประกาศไวโดย
เปดเผยที่สํานักงานเทศบาลแลว ก็ใหใชบังคับได
ในการประชุมสภาเทศบาลคราวตอไป ใหนําเทศบัญญัติชั่วคราวนั้นเสนอตอสภาเทศบาล
เพื่ออนุมัติ ถาสภาเทศบาลอนุมัติแลว เทศบัญญัติชั่วคราวนั้นก็เปนเทศบัญญัติตอไป ถาสภาเทศบาล
ไมอนุมัติ เทศบัญญัติชั่วคราวนั้นก็เปนอันตกไป แตทั้งนี้ ไมกระทบถึงกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใช
เทศบัญญัติชั่วคราวนั้น
คําอนุมัติและไมอนุมัติของสภาเทศบาลที่กลาวนี้ ใหทําเปนเทศบัญญัติ
สวนที่ ๕
การคลังและทรัพยสินของเทศบาล
มาตรา ๖๕ งบประมาณประจําปของเทศบาลตองตราขึ้นเปนเทศบัญญัติ ถาเทศบัญญัติ
งบประมาณออกไมทันปใหม ใหใชเทศบัญญัติงบประมาณปกอนนั้นไปพลาง
ถาในปใดจํานวนเงินซึ่งไดอนุญาตไวตามงบประมาณปรากฏวาไมพอสําหรับการใชจายประจําป
ก็ดี หรือมีความจําเปนที่จะตองตั้งรายรับหรือรายจายขึ้นใหมในระหวางปก็ดี ใหตราขึ้นเปนเทศบัญญัติ
งบประมาณเพิ่มเติม
มาตรา ๖๖ เทศบาลอาจมีรายไดดังตอไปนี้
(๑) ภาษีอากรตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว
(๒) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว
(๓) รายไดจากทรัพยสินของเทศบาล
(๔) รายไดจากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย
(๕) พันธบัตร หรือเงินกู ตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว
(๖) เงินกูจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติบุคคลตางๆ
(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองคการบริหารสวนจังหวัด
(๘) เงินและทรัพยสินอยางอื่นที่มีผูอุทิศให
(๙) รายไดอื่นใดตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว
การกูเงินตาม (๖) เทศบาลจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากสภาเทศบาล และไดรับ
อนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแลว
มาตรา ๖๗ เทศบาลอาจมีรายจายดังตอไปนี้
(๑) เงินเดือน
(๒) คาจาง
(๓) เงินตอบแทนอื่นๆ
(๔) คาใชสอย
(๕) คาวัสดุ
(๖) คาครุภัณฑ
(๗) คาที่ดิน สิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่นๆ
(๘) เงินอุดหนุน
(๙) รายจายอื่นใดตามขอผูกพันหรือตามที่มีกฎหมาย หรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดไว
มาตรา ๖๗ ทวิ การจายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาล
จะกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวัดอนุมัติแลว
มาตรา ๖๗ ตรี การจายเงินตามมาตรา ๖๗ (๙) ถาเปนการชําระหนี้เงินกูเมื่อถึงกําหนดชําระ
เทศบาลจะตองชําระเงินกูนั้นจากทรัพยสินของเทศบาลไมวาจะตั้งงบประมาณรายจายประเภทนี้ไว
หรือไม
5
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มาตรา ๖๘ การจายเงินคาตอบแทนใหแกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล และการจายเงินคาเบี้ยประชุมใหแกกรรมการที่สภาเทศบาลแตงตั้งขึ้น ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๖๙ ใหกระทรวงมหาดไทยตราระเบียบขอบังคับวาดวยการคลังรวมตลอดถึงวิธีการ
งบประมาณ การรักษาทรัพยสิน การจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน การจัดหาพัสดุและการจางเหมาขึ้นไว
มาตรา ๗๐ โดยปกติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจัดใหมีการตรวจสอบการคลัง
การบัญชี หรือการเงินอื่นๆ ของเทศบาลปละครั้ง
สวนที่ ๖
การควบคุมเทศบาล
มาตรา ๗๑ ให ผูว า ราชการจัง หวัด มี อํา นาจหนา ที่ ควบคุม ดู แลเทศบาลในจั ง หวั ด นั้น ให
ปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่โดยถูกตองตามกฎหมาย ในการนี้ใหมีอํานาจหนาที่ชี้แจงแนะนําตักเตือน
เทศบาล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใดๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจน
เรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได
ใหนายอําเภอมีอํานาจหนาที่ชวยผูวาราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลตําบลในอําเภอนั้น
ให ป ฏิ บั ติ ก ารตามอํ า นาจหน า ที่ โ ดยถู ก ต อ งตามกฎหมาย ในการนี้ ใ ห มี อํ า นาจหน า ที่ ชี้ แ จงแนะนํ า
ตักเตือนเทศบาลตําบล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใดๆ จากเทศบาลมา
ตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได
มาตรา ๗๒ เมื่อนายอําเภอ ในกรณีแหงเทศบาลตําบลในอําเภอนั้น หรือผูวาราชการจังหวัด
ในกรณีแห งเทศบาลเมืองและเทศบาลนครเห็นว า นายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรีผูใ ด
ปฏิ บั ติ ก ารของเทศบาลไปในทางที่ อ าจเป น การเสี ย หายแก เ ทศบาล หรื อ เสีย หายแก ร าชการ และ
นายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ไดชี้แจงแนะนําตักเตือนแลวไมปฏิบัติตาม นายอําเภอ
หรื อ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด แล ว แต ก รณี มี อํ า นาจที่ จ ะสั่ ง เพิ ก ถอนหรื อ สั่ ง ให ร ะงั บ การปฏิ บั ติ ข อง
นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีนั้นไวกอนได แลวใหผูวาราชการจังหวัดรีบรายงานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยทราบภายในกํ า หนดสิ บ ห า วั น นั บ แต วั น ที่ มี คํ า สั่ ง เพื่ อ ให รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยสั่งการตามสมควร
คําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตามความในวรรคกอนไมกระทบกระเทือนสิทธิ
ของบุคคลภายนอกผูกระทําการโดยสุจริต
มาตรา ๗๓ ในกรณี ที่ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด เห็ น ว า นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝาฝนตอความสงบเรียบรอย หรือสวัสดิภาพ
ของประชาชน ละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ หรือมีความประพฤติ
ในทางจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแกศักดิ์ตําแหนง หรือแกเทศบาล หรือแกราชการ ใหเสนอความเห็น
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพรอมดวยหลักฐาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอาจใช
ดุลพินิจสั่งใหนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล
พนจากตําแหนงก็ได คําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหเปนที่สุด
มาตรา ๗๔ เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชนของประเทศ
เปนสวนรวม ผูวาราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อ
ยุบสภาเทศบาลก็ได
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจยุบสภาเทศบาลและใหแสดงเหตุผลไวในคําสั่งดวย
เมื่อมีการยุบสภาเทศบาลหรือถือวามีการยุบสภาเทศบาลตามพระราชบัญญัตินี้ ใหมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นใหมตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลภายในสี่สิบหาวัน
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มาตรา ๗๕ ในเมื่อเห็นจําเปนที่จะใหเทศบาลใดอยูในความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทย
โดยตรง ก็ใหทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา
เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกาใหเทศบาลใดอยูในความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทย ตาม
ความในวรรคกอน บรรดาอํานาจและหนาที่ของนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดอันเกี่ยวกับเทศบาลนั้น
ใหเปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือผูที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
มอบหมาย
สวนที่ ๗
คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล
มาตรา ๗๕ ทวิ ใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคณะหนึ่งประกอบดวยปลัดกระทรวง
มหาดไทยเปนประธาน อธิบดีกรมมหาดไทย อธิบดีกรมโยธาเทศบาล อธิบดีกรมตํารวจ อธิบดีกรม
สามัญศึกษา อธิบดีกรมวิสามัญศึกษา อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมอนามัย ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ ผูอํานวยการสวนการปกครองทองถิ่น กรมมหาดไทย เปนกรรมการโดยตําแหนง และ
กรรมการอื่นซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งอีกไมเกินหาคน
ใหผูอํานวยการสวนการปกครองทองถิ่นกรมมหาดไทย เปนเลขานุการคณะกรรมการที่
ปรึกษาการเทศบาล
ให ค ณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาการเทศบาลมี ห น า ที่ ใ ห คํ า ปรึ ก ษา และเสนอข อ แนะนํ า แก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับกิจการเทศบาลโดยทั่วไป
มาตรา ๗๕ ตรี กรรมการที่ป รึก ษาการเทศบาลซึ่ง รัฐ มนตรีวา การกระทรวงมหาดไทย
แตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา ๗๕ จัตวา นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๗๕ ตรี กรรมการที่ปรึกษา
การเทศบาลพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตคดีความผิดที่เปนลหุโทษหรือ
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
เมื่อกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลพนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
อาจแตงตั้งผูอื่นแทนได
กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลผูไดรับแตงตั้งตามความในวรรคกอน อยูในตําแหนงตาม
วาระเทาผูที่ตนแทน
มาตรา ๗๕ เบญจ ในการประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล ถาประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาการเทศบาลไมอยูในที่ประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล
ที่มาประชุมเลือกกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
มาตรา ๗๕ ฉ การประชุมทุกคราวตองมีกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลมาประชุมไมต่ํากวา
กึ่งจํานวนของกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
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กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๖ ใหสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีแหงเทศบาลที่ไดจัดตั้งอยูแลวในวัน
ใชพระราชบัญญัตินี้พนจากตําแหนง และใหดําเนินการเลือกตั้งและแตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใหม
ภายในกําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันใชพระราชบัญญัตินี้ แตใหคณะเทศมนตรีที่พนจากตําแหนง
ดําเนินกิจการในหนาที่ของคณะเทศมนตรีตอไปจนกวาคณะเทศมนตรีที่แตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่
เวนแตเทศบาลใดรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดสั่งแตงตั้งเจาพนักงานเทาจํานวนคณะเทศมนตรี
แหงเทศบาลนั้นเขาดําเนินกิจการแทนก็ใหคณะเทศมนตรีนั้นพนจากหนาที่
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การรักษาพระราชบัญญัติ
มาตรา ๗๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวงหรือระเบียบขอบังคับ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
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