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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันท่ี 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2496

เปนปท่ี 8 ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการเทศบาลใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดัง
ตอไปนี้
มาตรา 1     พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา "พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496"
มาตรา 2     พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3     ใหยกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2486 และบรรดากฎหมาย กฎ ขอบังคับอื่น ๆ
ใน สวนที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัติน้ี หรือซึ่งแยงกับบทแหงพระราชบัญญัติน้ี
มาตรา 4     เม่ือพนกําหนดเวลาหนึ่งป นับแตวันท่ีไดมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะทองถิ่นใดเปนเทศบาลแลว
หามมิใหใชกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ในสวนที่บัญญัติถึงการแตงตั้งกํานัน ผูใหญบาน แพทย
ประจําตําบล และสารวัตรกํานัน ในทองถิ่นน้ัน และใหบรรดาบุคคลที่เปนกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจํา
ตําบล และสารวัตรกํานัน พนจากตําแหนงและหนาท่ีเฉพาะในเขตทองถิ่นน้ันดวย
มาตรา 5     ใหเทศบาลที่ไดจัดต้ังขึ้นแลวในวนัใชพระราชบัญญัติน้ีคงมีฐานะเปนเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง
และเทศบาลนคร ตามที่เปนอยู แลวแตกรณี มีอํานาจหนาท่ีและอยูในบังคับแหงพระราชบัญญัติน้ี
มาตรา 6     บรรดาเทศบัญญัติท่ีไดออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ จัดระเบียบเทศบาล พุทธ
ศักราช 2476 พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2481 และพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2486
หรือโดยอาศัยอํานาจ ตามกฎหมายอื่น ใหคงใชบังคับได
ในกรณีท่ีผูกระทําผิดเทศบัญญัติดังกลาวในวรรคกอนไมชําระคาปรับ ใหนําบทบัญญัติมาตรา 60 วรรคทาย
แหง พระราชบัญญัติน้ีมาใชบังคับ



สวนที่ 1
การจัดต้ังเทศบาล

มาตรา 7     เม่ือทองถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเปนเทศบาลใหจัดต้ังทองถิ่นน้ัน ๆ เปนเทศบาลตําบล
เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนครตามพระราชบัญญัติน้ี
ใหเทศบาลเปนทบวงการเมือง มีอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอื่น
มาตรา 8     การจัดต้ังเทศบาลภายหลังวันท่ีพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2499 ใชบังคับ ใหผูวา
ราชการจังหวัดแตงตั้งผูมีคุณสมบัติ และวิทยาฐานะตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ใหเปนสมาชิกแหงสภา
เทศบาลนั้นใน ฐานะเปนผูริเริ่มการ และใหนําบทบัญญัติวาดวยสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีมาใชบังคับ
โดยอนุโลม เม่ือครบกําหนด หน่ึงปนับแตวันท่ีสภาเทศบาลไดมีการประชุมกันครั้งแรก ใหสภาเทศบาล
ประกอบดวยสมาชิกท่ีราษฎรเลือกต้ังขึ้นตาม มาตรา 15
"ทองถิ่นใดที่มีสภาพเปนสุขาภิบาลอยูแลว หากตอมาไดมีการจัดต้ังขึ้นเปนเทศบาลก็ใหดําเนินการตามมาตรา
15 โดยไมตองมีการแตงตั้งสมาชิกเปนผูริเริ่มการตามวรรคแรก"
(ยกเลิกความในมาตรา 8 แหง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และใหใชความขางตนแทน ตามมาตรา 3 แหง พ.
ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2499)
มาตรา 9     เทศบาลตําบลไดแกทองถิ่นซึ่งมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเปนเทศบาลตําบล พระราช
กฤษฎีกา น้ันใหระบุชื่อและเขตของเทศบาลไวดวย
มาตรา 10     เทศบาลเมือง ไดแก ทองถิ่นอันเปนท่ีต้ังศาลากลางจังหวัดหรือทองถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้ง
แต หน่ึงหมื่นคนขึ้นไป ท้ังมีรายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาท่ีอันตองทําตามพระราชบัญญัติน้ี และซึ่งมี
พระราชกฤษฎีกายกฐานะเปนเทศบาลเมือง พระราช กฤษฎีกาน้ันใหระบุชื่อและเขตของเทศบาลไวดวย
(ยกเลิกความในมาตรา 10 แหง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และใหใชความขางตนแทน ตามมาตรา 3 แหง พ.
ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543)
มาตรา 11     เทศบาลนคร ไดแก ทองถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแตหาหม่ืนคนขึ้นไป ท้ังมีรายไดพอควรแก
การที่จะปฏบัิติหนาท่ีอันตองทําตาม พระราชบัญญัติน้ี และซึ่งมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเปนเทศบาลนคร
พระราชกฤษฎีกาน้ันใหระบุชื่อและเขตของเทศบาล ไวดวย
(ยกเลิกความในมาตรา 11 แหง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และใหใชความขางตนแทน ตามมาตรา 3 แหง พ.
ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543)
มาตรา 12     ภายใตบังคับมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 11 การเปลี่ยนชื่อเทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลง
เขต เทศบาล ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา
ใหกาํนัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานัน ในทองถิ่นท่ีไดเปลี่ยนแปลงเขตเปนเทศบาลตาม
ความในวรรคกอน หมดอํานาจหนาท่ีเฉพาะในเขตที่ไดเปลี่ยนแปลงนั้น นับแตวันท่ีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยน
แปลงเขต เทศบาลใชบังคับเปนตนไป



(ยกเลิกความในมาตรา 12 แหง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และใหใชความขางตนแทน ตามมาตรา 4 แหง พ.
ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543)
มาตรา 13     ภายใตบังคับมาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12 ทองถิ่นซึ่งไดยกฐานะเปนเทศบาล
แลว อาจถูกเปลี่ยนแปลงฐานะหรือยุบเลิกไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา
ทองถิ่นท่ีไดเปลี่ยนแปลงฐานะตามความในวรรคกอน ใหพนจากสภาพแหงเทศบาลเดิมนับแตวันท่ีไดถูก
เปลี่ยนแปลงฐานะเปนตนไป บรรดาทรัพยสิน หน้ี สิทธิ และสิทธิเรียกรองของเทศบาลเดิม ใหโอนไปเปนของ
เทศบาลใหม ในขณะเดียวกันน้ัน และบรรดาเทศบัญญัติท่ีไดใชบังคับอยูกอนแลวคงใหใชบังคับไดตอไป
ในการยุบเลิกเทศบาล ใหระบุถึงวิธีการจัดทรัพยสินไวในพระราชกฤษฎีกาน้ันดวย

สวนที่ 2
องคการเทศบาล

มาตรา 14     องคการเทศบาลประกอบดวยสภาเทศบาล และคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรี แลวแต
กรณี เทศบาลแหงใดจะมีการบริหารในรูปแบบคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีใหเปนไปตามเจตนารมณ
ของประชาชนในเขตเทศบาลแตละแหงตามวิธีการที่กําหนดไวในบทบัญญัติมาตรานี้ ผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิก
สภาเทศบาลในเขตเทศบาลใดจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสี่ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลใน
เขตเทศบาลนั้นมีสิทธิเขาชื่อรองขอตอคณะกรรมการเลือกต้ังเพื่อใหจัดทําประชามติในเขตเทศบาลนั้น วาจะ
กําหนดใหการบริหารเทศบาลใชรูปแบบคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรี ผลของประชามติใหนํามาใชเม่ือมี
การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลเปนการทั่วไปในคราวถัดไปจากวันท่ีมีการออกเสียงประชามติและใหใชรูปแบบ
การบริหารตามผลประชามติน้ันตลอดไปจนกวาจะมีการออกเสียงประชามติของผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภา
เทศบาลในเขตเทศบาลนั้น ใหเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารเทศบาลเปนอยางอื่น การรองขอใหทําประชามติ
ตามวรรคสามตองเสนอตอคณะกรรมการการเลือกต้ังกอนครบวาระของสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงอยูใน
ขณะนั้นไมนอยกวาสามรอยหกสิบวันและจะกระทําในวาระของสภาเทศบาลหนึ่งไดเพียงครั้งเดียว
ผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลนั้นเปนผูมีสิทธิออกเสียงประชามติ ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ
และวิธีการจัดทําประชามติท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดในกรณีท่ีผลประชามติในเขตเทศบาลใดแสดง
ความเห็นใหมีการบริหารในรูปแบบคณะเทศมนตรี ใหบังคับตามบทที่ 2 คณะเทศมนตรี และไมนําบทที่ 2 ทวิ
นายกเทศมนตรีมาใชบังคับ ในกรณีท่ีผลประชามติในเขตเทศบาลใดแสดงความเห็นใหมีการบริหารในรูปแบบ
คณะนายกเทศมนตรี ใหบังคับตามบทที่ 2 ทวิ นายกเทศมนตรี และไมนําบทที่ 2 ทวิ คณะเทศมนตรีมาใช
บังคับ (ยกเลิกความในมาตรา 14 แหง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และใหใชความขางตนแทน ตามมาตรา 4
แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543)



บทที่ 1
สภาเทศบาล

มาตรา 15     สภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกาสภาเทศบาล ซึ่งเลือกต้ังโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังตาม
กฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิก สภาเทศบาล ตามจํานวนดังตอไปนี้
สภาเทศบาลตําบล ประกอบดวยสมาชิกจํานวนสิบสองคน
สภาเทศบาลเมือง ประกอบดวยสมาชิกจํานวนสิบแปดคน
สภาเทศบาลนคร ประกอบดวยสมาชิกจํานวนยี่สิบสี่คน
ในกรณีท่ีตําแหนงสมาชิกวางลงไมวาดวยเหตุใด และยังมิไดมีการเลือกต้ังสมาชิกขึ้นแทนตําแหนงที่วาง ให
สภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกเทาท่ีมีอยู (ยกเลิกความในมาตรา 15 แหง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก
ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แหง พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2499 และใหใชความขางตนแทน ตามมาตรา 5
แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543)
มาตรา 16     สมาชิกสภาเทศบาลใหอยูในตําแหนงไดคราวละสี่ป ถาตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลวางลงเพราะ
เหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทน ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันท่ี
ตําแหนงน้ัน วางลง เวนแตวาระของสมาชิกสภาเทศบาลจะเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน สมาชิกสภาเทศ
บาลผูเขามาแทนตามวรรคหนึ่งใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระของผูซึ่งตนแทน (ยกเลิกความในมาตรา 16
แหง พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และใหใชความขางตนแทน ตามมาตรา 3 แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 10)
พ.ศ.2542)
มาตรา 17     กอนเขารับหนาท่ี สมาชิกสภาเทศบาลตองปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาลวา จะรักษาไว
และ ปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ท้ังจะซื่อสัตยสุจริต และปฏิบัติหนาท่ีเพื่อประโยชนของ
ทองถิ่น
มาตรา 18     สมาชิกสภาเทศบาลยอมเปนผูแทนของปวงชนในเขตเทศบาลนั้น และตองปฏิบัติหนาท่ีตาม
ความ เห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมายใด ๆ
มาตรา 18 ทวิ สมาชิกสภาเทศบาลตองไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ในสัญญาที่เทศบาล
เปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกเทศบาลหรือท่ีเทศบาลจะกระทํา
(ความในมาตรา 18 ทวิ เพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542)
มาตรา 19     สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลยอมสิ้นสุดลงเม่ือ
(1) ถึงคราวออกตามวาระ หรือมีการยุบสภาเทศบาล
(2) ตาย
(3) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามสําหรับผูสมัครรับเลือกต้ังตามที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการ
เลือก ต้ังสมาชิกสภาเทศบาล
(5) ขาดประชุมสภาเทศบาลสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร



(6) กระทําการอันตองหามตามมาตรา 18 ทวิ
(7) สภาเทศบาลมีมติใหออกจากตําแหนง โดยเห็นวามีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือ
กอความไมสงบเรียบรอยแกเทศบาลหรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชนของสภาเทศบาล มติใหสมาชิกสภา
เทศบาล ออกจากตําแหนงตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกท่ีมีอยู
(8) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเทศบาลไดลงคะแนนเสียงใหพนจากตําแหนงตามกฎหมายเกี่ยวกับการลง
คะแนนเสียงใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นพนจากตําแหนง เม่ือมีกรณีสงสัยวาสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาเทศบาลผูใดสิ้นสุดลงตาม (4) (5)หรือ (6) ใหผูวาราชการจังหวัด สอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว
ในกรณีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงตาม (8) พรอมกันท้ังหมด ใหถือวาเปนการยุบสภา              
เทศบาล (ยกเลิกความในมาตรา 19 แหง พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ. เทศบาล
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2499 และใหใชความขางตนแทน ตามมาตรา 5 แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542)
มาตรา 20 ทวิ     นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา 20 วรรคสอง ประธานสภาเทศบาลและรอง
ประธานสภาเทศบาลพนจากตําแหนง เม่ือ
(1) พนจากสมาชิกภาพแหงสภาเทศบาล
(2) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด
(ความในมาตรา 20 ทวิ ถูกเพิ่มเติม โดยมาตรา 7 แหง พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543)
มาตรา 20 ตรี     ในกรณีท่ีตําแหนงประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลวางลงเพราะเหตุใดเหตุ
หน่ึงตามมาตรา 20 ทวิ ใหสภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตําแหนงที่วางภายในสิบหาวันนับแต
วันท่ีตําแหนงวางลง (ความในมาตรา 20 ตรี ถูกเพิ่มเติม โดย มาตรา 7 แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 11)
พ.ศ.2543)
มาตรา 21     ประธานสภาเทศบาล มีหนาท่ีดําเนินกิจการของสภาเทศบาลใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับการ
ประชุมสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล มีหนาท่ีกระทํากิจการแทนประธานสภาเทศบาลในเมื่อประธาน
สภาเทศบาลไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได
มาตรา 22     ในเม่ือประธานและรองประธานสภาเทศบาลไมอยูในที่ประชุม ใหสมาชิกสภาเทศบาลเลือกต้ัง
กนัเองเปนประธานเฉพาะในคราวประชุมน้ัน
มาตรา 23     ใหกระทรวงมหาดไทยวางระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาลไว
มาตรา 24     ในปหน่ึงใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแลวแตสภาเทศบาลจะกําหนด แตตอง
ไม เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป ใหสภาเทศบาลกําหนด การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ตอง
กําหนดใหสมาชิกไดมาประชุมภายในเกาสิบวัน นับแตการเลือกต้ังสมาชิก สภาเทศบาลเสร็จแลว
สมัยประชุมสามัญสมัยหน่ึง ๆ ใหมีกําหนดไมเกินสิบหาวันแตถาจะขยายเวลาออกไปอีก จะตองไดรับอนุญาต
จากผูวาราชการจังหวัด
มาตรา 25     โดยปกติใหประธานสภาเทศบาลเปนผูเรียกประชุมสภาเทศบาลตามสมัยประชุม และเปนผูเปด
หรือ ปดประชุม



ในกรณีท่ียังไมมีประธานสภาเทศบาล หรือประธานสภาเทศบาลไมเรียกประชุมตามกฎหมาย ใหผูวาราชการ
จังหวัดเปนผูเรียกประชุมและเปนผูเปดหรือปดประชุม
มาตรา 26     นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เม่ือเห็นวาเปนการจําเปนเพื่อประโยชนแหงเทศบาล ประธาน
สภาเทศบาลก็ดี หรือนายกเทศมนตรีก็ดี หรือสมาชิกสภาเทศบาลมีจํานวนไมตํ่ากวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ท่ีอยูใน ตําแหนงก็ดี อาจทําคํารองยื่นตอผูวาราชการจังหวัดขอใหเปดประชุมวิสามัญใหผูวาราชการจังหวัด
พจิารณา ถาเห็น สมควรก็ใหผูวาราชการจังหวัดเรียกประชุมวิสามัญได สมัยประชุมวิสามัญใหมีกําหนดไมเกิน
สิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด
มาตรา 27     การประชุมสภาเทศบาลทุกคราวตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท่ี
อยูในตําแหนง แตตองไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม
(ยกเลิกความในมาตรา 27 แหง พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และใหใชความขางตนแทน ตามมาตรา 8 แหง
พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543)
มาตรา 28     การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษานั้น ใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณเวนแตจะมีบัญญัติไวเปน
อยางอื่นในพระราชบัญญัติน้ี สมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามีจํานวนลงเสียง
ลงคะแนนเทากัน ใหประธาน ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 29     หามมิใหสภาเทศบาลประชุมปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออาํนาจหนาท่ี หรือเรื่องที่ฝาฝน
กฎหมาย หรือเรื่องการเมืองแหงรัฐ
มาตรา 30     การประชุมของสภาเทศบาลยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะที่จะไดกําหนดไวในระเบียบขอ
บังคับ การประชุมสภาเทศบาล เม่ือคณะเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลรวมกันไมตํ่ากวาหน่ึงในสามของ
จํานวนสมาชิกท่ีมาประชุม รองขอ ใหทําการประชุมลับ ก็ใหประธานสภาเทศบาลดําเนินการประชุมลับไดโดย
ไมตองขอมติท่ีประชุม
มาตรา 31     ในที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกยอมมีสิทธิต้ังกระทูถามคณะเทศมนตรี หรือเทศมนตรีในขอ
ความ ใด ๆ อันเกี่ยวกับการงานในหนาท่ีได แตคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรียอมทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมตอบ
เม่ือเห็นวาขอความ น้ัน ๆ ยังไมควรเปดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของเทศบาล
มาตรา 32     สภาเทศบาลมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเปนคณะกรรมการสามัญ และมีอํานาจเลือก
บุคคลผูเปนหรือมิไดเปนสมาชิกต้ังเปนคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล เพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณา
สอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาท่ีของสภาเทศบาล แลวรายงานตอสภาเทศบาล ในการตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหนึ่ง นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผูเปนหรือมิไดเปนสมาชิก เพื่อให
สภาเทศบาลแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญไดไมเกินหน่ึงในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได (ยกเลิกความในมาตรา 32 แหง พ.ร.บ. เทศบาล
พ.ศ.2496 และใหใชความขางตนแทน ตามมาตรา 9 แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543)



มาตรา 32 ทวิ     ในกรณีกิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของเทศบาลหรือประชาชนในทอง
ถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกเทาท่ีมีอยูหรือคณะเทศมนตรีอาจเสนอ
ตอประธานสภาเทศบาล เพื่อใหมีการออกเสียงประชามติในทองถิ่นได และประกาศใหประชาชนทราบ
การออกเสียงประชามติตองเปนไปเพื่อประโยชนในการขอปรึกษาความเห็นของประชาชนวาจะเห็นชอบหรือไม
เห็นชอบกิจการสําคัญในเรื่องหนึ่งตามวรรคหนึ่ง ซึ่งมิใชเรื่องที่ขัดหรือแยงตอกฎหมาย การออกเสียงประชา
มติท่ีเกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคลใดคณะบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะจะกระทํามิได
บุคคลผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลยอมมีสิทธิออกเสียงประชามติ
การออกเสียงประชามติตามมาตรานี้ใหมีผลเปนเพียงการใหคําปรึกษาแกสภาเทศบาลหรือคณะเทศมนตรีใน
เรื่องน้ัน หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติใหเปนไปตามที่คณะกรรมการเลือกต้ังกําหนด
(ความในมาตรา 30 ทวิ ถูกเพิ่มเติม โดยมาตรา 10 แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543)
มาตรา 33     การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา 32 ตองมีกรรมการมาประชุมไมตํ่ากวากึ่งจํานวนของ
จํานวน กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม ระเบยีบการประชุมของคณะกรรมการใหใชระเบียบขอบังคับ
การประชุมสภาเทศบาลโดยอนุโลม
มาตรา 34     สมาชิกสภาเทศบาลไมตํ่ากวาหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกท่ีอยูในตําแหนง มีสิทธิท่ีจะรวมกัน
ทํา คํารองยื่นตอนายอําเภอในกรณีแหงเทศบาลตําบล หรือผูวาราชการจังหวัดในกรณีแหงเทศบาลเมืองหรือ
เทศบาลนครวา คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีผูใดปฏิบัติการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน ละเลยไมปฏิบัติ ตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาท่ี หรือมีความประพฤติอันจะนํามาซึ่ง
ความเสื่อมเสยีแกศักด์ิตําแหนงหรือแก เทศบาลหรือแกราชการ เม่ือนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัด แลว
แตกรณี ไดรับคํารองน้ัน ใหพิจารณาวาจะสมควรเรียก ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลหรือไม ถาเปนการสมควร
ก็ใหเรียกประชุมสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี เพื่อใหมี การอภิปรายเกี่ยวดวยคํารองน้ันวา สมควร
จะสงไปยังกระทรวงมหาดไทยหรือไม เม่ือท่ีประชุมมีมติอยางใด ใหนายอําเภอ หรือผูวาราชการจังหวัดแลว
แตกรณี ปฏิบัติไปตามมติน้ัน การประชุมตามความในวรรคกอนใหเปนการประชุมลับโดยใหนายอําเภอหรือผู
วาราชการจังหวัด แลวแตกรณี เปนประธาน การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาในการประชุมน้ี ใหกระทําโดยวิธีลง
คะแนนลับ ระเบียบการประชุมน้ัน ใหใชระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาลโดยอนุโลม แตตองมีสมาชิก
มาประชุมไม ตํ่ากวาสองในสามของจํานวนสมาชิกท่ีอยูในตําแหนง จึงจะเปนองคประชุม
มาตรา 35     เม่ือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดรับคํารองตามความในมาตรากอนแลว รัฐมนตรีวา
การ กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจสั่งใหยกคํารองน้ันเสีย หรือสั่งใหเทศมนตรีท้ังคณะหรือเทศมนตรีผูใดออก
จากตําแหนงได เพื่อประโยชนในการนี้ จะสั่งใหมีการสอบสวนกอนก็ได



บทที่ 2
คณะเทศมนตรี

มาตรา 36     ในกรณีท่ีประชาชนในเขตเทศบาลใดออกเสียงแสดงประชามติใหการบริหารเทศบาลในรูปแบบ
คณะเทศมนตรี ใหเทศบาลนั้น มีคณะเทศมนตรี ประกอบดวย นายกเทศมนตรีคนหน่ึงและเทศมนตรีตาม
จํานวน ดังน้ี
(1) เทศบาลตําบล ใหมีเทศมนตรีไมเกินสองคน
(2) เทศบาลเมือง ใหมีเทศมนตรีไมเกินสามคน
(3) เทศบาลนคร ใหมีเทศมนตรีไมเกินสี่คน
(ยกเลิกชื่อสวนที่ 2 คณะเทศมนตรี และมาตรา 36 แหง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และใหใชความขางตน
แทน ตามมาตรา 11 แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543)
มาตรา 37     ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเปนนายกเทศมนตรีและเทศมนตรี ดวยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาล
มาตรา 38     เม่ือประธานหรือรองประธานสภาเทศบาลผูใดไดรับแตงตั้งเปนนายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรี
ใหพน จากตําแหนงประธานหรือรองประธานสภาเทศบาลนั้น
มาตรา 39     ใหคณะเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย โดยมี
นายกเทศมนตรีเปนหัวหนา ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรีไมอาจบริหารกิจการได ใหนายกเทศมนตรีต้ังเทศมนตรี
ผูหน่ึงทําการแทน การสั่ง การอนุญาต การใหอนุมัติหรือการปฏิบัติกิจการที่คณะเทศมนตรีหรือนายกเทศ
มนตรีจะพึงปฏิบัติหรือ ดําเนินการตามกฎหมายใด ถากฎหมายน้ันมิไดบัญญัติในเรื่องการมอบอํานาจไวเปน
อยางอื่น คณะเทศมนตรีหรือนายก เทศมนตรีอาจมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหนายกเทศมนตรี เทศมนตรี
ปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลทําการแทน คณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีแลวแตกรณีได และใน
กรณีไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะมอบ อํานาจใหพนักงานเทศบาลตั้งแตตําแหนงหัว
หนาแผนกขึ้นไปทําการแทนก็ได (ยกเลิกความในมาตรา 39 แหง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และใหใชความ
ขางตนแทน ตามมาตรา 3 แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2510)
มาตรา 40     ถาในเขตเทศบาลใด รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นเปนการสมควรใหนายกเทศมนตรี
เทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาแขวงในเขตเทศบาลนั้นมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิด
เทศบัญญัติ ได ก็ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับ โดยอนุโลม เม่ือไดเปรียบเทียบคดีใดแลว ใหรีบสง
บันทึกการเปรียบเทียบพรอมดวยสํานวนไปยังพนักงานสอบสวน ผูรับผิดชอบแหงเขตทองที่ซึ่งเทศบาลนั้นต้ัง
อยูเพื่อดําเนินการตอไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดย มิชักชา (ยกเลิกความในมาตรา 40
แหง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และใหใชความขางตนแทน ตามมาตรา 4 แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 5)
พ.ศ.2510)



มาตรา 41     เม่ือพนกําหนดเวลาดังที่บัญญัติไวในมาตรา 4 แลวใหนายกเทศมนตรีและเทศมนตรีมีอํานาจ
หนาท่ี อยางเดียวกับอํานาจหนาท่ีของกํานันและผูใหญบานบรรดาที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการปกครอง
ทองที่หรือ กฎหมายอื่นเทาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นสมควรและไดกําหนดขึ้นไวโดย
กฎกระทรวง
มาตรา 42     ใหเทศบาลมีพนักงานเทศบาลและจัดแบงการบริหารออกเปนสวนตาง ๆ ตามปริมาณและคุณ
ภาพ ของงานโดยมีปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในงานประจําท่ัวไปของเทศบาล
มาตรา 43     ระเบียบพนักงานเทศบาลใหตราขึ้นเปนพระราชกฤษฎกีา
มาตรา 44     ในการปฏิบัติหนาท่ีใหถือวา นายกเทศมนตรี เทศมนตรี และพนักงานเทศบาล มีฐานะเปน
เจาพนักงานตามความหมายแหงกฎหมายลักษณะอาญา
มาตรา 45     เทศมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนงเม่ือ
(1) สมาชิกสภาเทศบาลถึงคราวออกตามวาระ
(2) มีการยุบสภาเทศบาล
(3) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงพรอมกันท้ังหมดตามมาตรา 19 (8)
(4) สภาเทศบาลไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณและผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับสภา
เทศบาล หรือสภาเทศบาลไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองใน
สามของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยูในตําแหนง
(5) ความเปนเทศมนตรีของนายกเทศมนตรสีิ้นสุดลง หรือคณะเทศมนตรีลาออกหรือ
(6) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งใหเทศมนตรีท้ังคณะออกจากตําแหนงตามมาตรา 35 หรือมาตรา 73
ในกรณีท่ีเทศมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนงตาม (1) (4) หรือ (5) คณะเทศมนตรีท่ีพนจากตําแหนงตองอยูใน
ตําแหนงเพื่อดําเนินกิจการตอไปจนกวาคณะเทศมนตรีท่ีแตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี เม่ือเทศมนตรีท้ังคณะ
พนจากตําแหนงตาม (4) (5) หรือ (6) ใหสภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปน คณะเทศมนตรีขึ้นใหม
แลวเสนอใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีคณะเทศมนตรอีอกจากตําแหนง และถาพน
กําหนดเวลาสิบหาวันแลวไมอาจแตงตั้งคณะเทศมนตรีไดโดยมีสาเหตุสําคัญจากสภาเทศบาล ใหผูวาราชการ
จังหวัดเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อยุบสภาเทศบาล เม่ือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่ง
ยุบสภาเทศบาลตามวรรคสาม หรือเทศมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนง ตาม (2) หรือ (3)ใหผูวาราชการจังหวัด
แตงตั้งขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดน้ันเปน คณะเทศมนตรีเพื่อดําเนินกิจ
การชั่วคราวจนกวาคณะเทศมนตรีท่ีแตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี
ในระหวางที่ไมมีคณะเทศมนตรี ใหปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรีเปนการชั่วคราวเทาท่ีจําเปนได
จนกวาคณะเทศมนตรีท่ีแตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี
(ยกเลิกความในมาตรา 45 แหง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 8)
พ.ศ.2519 และใหใชความขางตนแทน ตามมาตรา 6 แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542)
มาตรา 46     นอกจากที่ไดบัญญัติไวในมาตรา 45 แลว ความเปนเทศมนตรีจะสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเม่ือ



(1) พนจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล
(2) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด
(3) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งใหออกตามมาตรา 35 หรือมาตรา 73
(4) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเทศบาลไดลงคะแนนเสียงใหพนจากตําแหนงตามกฎหมายเกี่ยวกับการลง
คะแนนเสียงใหสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่นพนจากตําแหนง
(ยกเลิกความในมาตรา 46 แหง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2499 และใหใชความขางตนแทน ตามมาตรา 7 แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542)
มาตรา 47     คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดสั่งใหออกจากตําแหนง
หรือ เทศมนตรีท่ีพนจากตําแหนงตามมาตรา 46 (4) จะเปนนายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรีตลอดวาระของสภา
เทศบาลนั้นอีกไมได (ยกเลิกความในมาตรา 47 แหง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.
เทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2499 และใหใชความขางตนแทน ตามมาตรา 8 แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 10)
พ.ศ.2542)
มาตรา 48     เม่ือคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีถูกกลาวหาวาปฏิบัติการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือ
สวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาท่ี หรือมีความประพฤติใน
ทางจะนํา มาซึ่งความเสื่อมเสียแกศักด์ิตําแหนงหรือแกเทศบาลหรือราชการ เม่ือผูวาราชการจังหวัดไดสอบ
สวนแลวเห็นวาจะใหคง อยูในตําแหนงในระหวางการสอบสวนจะเปนการเสยีหายแกเทศบาล ผูวาราชการ
จังหวัดมีอํานาจที่จะสั่งพักคณะ เทศมนตรีหรือเทศมนตรีไดไมเกินสามสิบวัน แลวใหรีบรายงานการสั่งพักไป
ยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยภายใน กําหนดเจ็ดวันนับแตวันสั่งพัก เม่ือผูวาราชการจังหวัดไดสอบ
สวนเสร็จแลวใหรีบรายงานผลแหงการสอบสวนไปยัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาสั่งการ
ตามที่เห็นสมควร ถาการสอบสวนไมเสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลาตามความในวรรคหนึ่งใหผูวาราชการจังหวัด
ขออนุมัติขยาย กําหนดเวลาสั่งพักไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รฐัมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยอาจสั่งขยายเวลาออกไปอีก ไมเกินหกสิบวัน เม่ือพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวน้ีแลวถารัฐมนตรีวา
การกระทรวงมหาดไทยมิไดสั่งการอยางใด ก็ให คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีท่ีถูกสั่งพักกลับเขาปฏิบัติหนาท่ี
ตามเดิม คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีท่ีถูกผูวาราชการจังหวัดสั่งพัก อาจอุทธรณคําสั่งไปยังรัฐมนตรีวาการ
กระทรวง มหาดไทยได โดยยื่นอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับคําสั่ง
และใหผูวาราชการ จังหวัดสงเรื่องอุทธรณไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยภายในกําหนดเจ็ดวันนับ
แตวันท่ีไดรับคําอุทธรณน้ัน ในกรณีท่ีคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีถูกสั่งพักตามวรรคหนึ่ง ใหสภาเทศบาล
เลือกสมาชิกสภาเทศบาลมี จํานวนเทากับผูท่ีถูกสั่งพัก แลวเสนอผูวาราชการจังหวัดเพื่อแตงตั้งเปนคณะเทศ
มนตรีหรือเทศมนตรีภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีมีการสั่งพักเพื่อดําเนินกิจการในหนาท่ีแทนชั่วคราว ถาพน
กําหนดสิบหาวันแลวไมอาจแตงตั้งคณะเทศมนตรี หรือเทศมนตรีได โดยมีสาเหตุสําคัญจากสภาเทศบาลและ
ผูวาราชการจังหวัดเห็นวาคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีท่ี เหลืออยูไมอาจบริหารกิจการของเทศบาลตอไปได
ใหเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยยุบสภาเทศบาล



(ยกเลิกความในมาตรา 48 แหง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และใหใชความขางตนแทน ตามมาตรา 9 แหง พ.
ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542)

บทที่ 3 ทวิ
นายกเทศมนตรี

มาตรา 48 ทวิ     ในกรณีท่ีประชาชนในเขตเทศบาลใดออกเสียงแสดงประชามติใหการบริหารในเขตเทศบาล
ใชรูปแบบนายกเทศมนตรี ใหเทศบาลนั้นมีนายกเทศมนตรีคนหน่ึง ซึ่งเลือกต้ังโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังใน
เขตเทศบาล การเลือกต้ังนายกเทศมนตรีใหกระทําโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ หลักเกณฑและ
วธิรการสมัครรับเลือกต้ังและการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
มาตรา 48 ตรี     บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิเลือกต้ังนายกเทศมนตรี
(1) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป
(2) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณในวันท่ี 1 มกราคม ของปท่ีมีการเลือกต้ัง และ
(3) มีชื่ออยูในทะเบยีนบานในเขตเทศบาลเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกต้ัง
มาตรา 48 จัตวา     บุคคลผูมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ในวันเลือกต้ังเปนบุคคลตองหามมิใหใช
สิทธิเลือกต้ังนายกเทศมนตรี
(1) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(2) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(3) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(4) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง
มาตรา 48 เบญจ     บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนนายกเทศมนตรี
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(2) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกต้ัง และ
(3) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเทศบาลเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหน่ึงปนับถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง หรือ
เปนผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเทศบาลในวันสมัครรับเลือกต้ัง และไดเสียภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษี
บํารุงทองที่ใหเทศบาล ในปท่ีสมัครหรือในปกอนปท่ีสมัครหนึ่งป
มาตรา 48 ฉ     บุคคลผูมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือก
ต้ังเปนนายกเทศมนตรี
(1) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ังมาตรา 48 จัตวา (1) (2) หรือ (4)
(2) ติดยาเสพยติดใหโทษ
(3) เปนบุคคลลอมละลาย
(4) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก



(5) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกต้ังแตสองปขึ้นไปโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวันเลือกต้ัง เวนแต
ในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(6) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาท่ี
หรือถือวากระทําการทุจริตตอหนาท่ี หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(7) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสิน
เพิ่มขึ้นผิดปกติ
(8) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(9) เปนสมาชิกสภาทองถิ่น สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา
(10) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือของรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่น หรือเปน
เจาหนาท่ีอื่นของรัฐ
(11) อยูระหวางตองหามหรือตัดสิทธิมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(12) เคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ซึ่งถูกใหพนจากตําแหนงเน่ืองจากกระทําการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ
(13) เคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น และยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันท่ีพนจากตําแหนงครั้ง
หลังสุดจนถึงวันเลือกต้ัง
มาตรา 48 สัตต     ใหนายกเทศมนตรีดํารงตําแหนงนับแตวันเลือกต้ังและมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
นับแตวันเลือกต้ัง แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได เม่ือนายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง ใหจัด
ใหมีการเลือกต้ังขึ้นใหมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันท่ีพนจากตําแหนง
มาตรา 48 อัฏฐ     นายกเทศมนตรีอาจแตงตั้งรองนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใชสมาชิกสภาเทศบาลเปนผูชวย
เหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายไดตามจํานวนดังตอไปนี้
(1) เทศบาลตําบล ใหมีรองนายกเทศมนตรีไมเกินสองคน
(2) เทศบาลเมือง ใหมีรองนายกเทศมนตรีไมเกินสามคน
(3) เทศบาลนคร ใหมีรองนายกเทศมนตรีไมเกินสี่คน
มาตรา 48 นว     รองนายกเทศมนตรี ตองมีคุณสมบัติตามมาตรา 48 เบญจ (1) และ (2) และไมมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา 48 ฉ
มาตรา 48 ทศ     นายกเทศมนตรีท่ีจะเขามาบริหารราชการตองแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล โดยไมมีการลง
มติความไววางใจ ท้ังน้ี ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีเขาดํารงตําแหนง
กอนแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีตองปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาลวาจะจงรักภักดี
ตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ หากมีกรณีท่ีสําคัญ
และจําเปนเรงดวน ซึ่งหากปลอยใหเน่ินชาไปจะกระทบตอประโยชนสําคัญของราษฎรหรือราชการ นายกเทศ
มนตรีท่ีเขารับหนาท่ีจะดําเนินการไปพลางกอนเพียงเทาท่ีจําเปนกไ็ด



ใหนายกเทศมนตรีรายงานและแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตามวรรคหนึ่งตอสภาเทศบาล
เปนประจําทุกป ในกรณีท่ีประธานสภาเทศบาลไมเรียกประชุมสภาเทศบาลภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูเรียกประชุมและเปนผูเปดหรือปดประชุม
มาตรา 48 เอกาทศ     นายกเทศมนตรี หรือผูซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมายมีสิทธิเขาประชุมสภาเทศบาลและ
มีสิทธิแถลงขอเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาท่ีของตนตอท่ีประชุม แตไมมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
มาตรา 48 ทวาทศ     สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกเทาท่ีมีอยูมีสิทธิเขาชื่อเสนอ
ญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาเทศบาล เพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความ
เห็นในปญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการเทศบาลโดยไมมีการลงมติ ญัตติตามวรรคหนึ่งใหยื่นตอประธาน
สภาเทศบาล และใหประธานสภาเทศบาลกําหนดวันสําหรับการอภิปรายทั่วไป ซึ่งตองไมเร็วกวาหาวันและไมชา
กวาสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับญัตติแลวแจงในนายกเทศมนตรีทราบ
มาตรา 48 เตรส     นายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้
(1) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลใหเปนไปตาม
กฎหมาย เทศบัญญัติ และนโยบาย
(2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล
(3) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี
(4) วางระเบียบเพื่อใหงานของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย
(5) รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ
(6) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอื่น
มาตรา 48 จตุทศ     นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศ
มนตรี ตองไมกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีอื่นใดในสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ การพิณิชยของเทศ
บาล บริษัทที่เทศบาลถือหุน หรือตําแหนงผูบริหารทองถิ่นหรือพนักงานสวนทองถิ่น เวนแตตําแหนงที่ตอง
ดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
(2) รับเงินหรือประโยชนใด ๆ เปนพิเศษจากสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ การพาณิชยของ
เทศบาลถือหุน นอกเหนือไปจากที่สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ การพาณิชยของเทศบาลถือ
หุนปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ
(3) เปนคูสัญญาหรือเปนผูมีสวนไดสวนเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่ทํากับเทศบาล หรือการ
พาณิชยของเทศบาล หรือบริษัทที่เทศบาลถือหุน บทบัญญัติตามมาตรานี้มิใหใชบังคับกรณีท่ีบุคคลดังกลาว
ตามวรรคหนึ่งไดรับเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ หรือเงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
และมิใหใชบังคับกับกรณีท่ีบุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่งรบัเงินตอบแทนคาเบี้ยประชุมหรือเงินอื่ใด เน่ืองจาก
การดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภาหรือวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรหรือสภาเทศบาลหรือสภาทองถิ่น
อื่น หรือกรรมการที่มี กฎหมายบัญญัติใหเปนโดยตําแหนง



มาตรา 48 ปญจทศ     นายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง เม่ือ
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) เม่ือมีการยุบสภาเทศบาล
(4) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด
(5) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 48 เบญจ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 48 ฉ
(6) กระทําการฝาฝนตามมาตรา 48 จตุทศ
(7) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(8) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสอบสวนและสั่งใหออกจากตําแหนงตามมาตรา 73
(9) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเทศบาลไดลงคะแนนเสียงใหพนจากตําแหนงตามกฎหมายวาดวยการลง
คะแนนเสยีงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ในระหวางที่ไมมีนายกเทศมนตรี ใหปลัด
เทศบาลปฏิบัติหนาท่ีของนายกเทศมนตรีเทาท่ีจําเปนไดเปนการชั่วคราวจนกวานายกเทศมนตรีซึ่งไดรับการ
เลือกต้ังขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี เม่ือมีกรณีสงสัยวาความเปนนายกเทศมนตรีสิ้นสุดลงตาม (5) หรือ (6) ใหผูวา
ราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดใหเปนท่ีสุด
มาตรา 48 โสฬส     รองนายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง เม่ือ
(1) นายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง
(2) นากยกเทศมนตรีมีคําสั่งใหพนจากตําแหนง
(3) ตาย
(4) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายกเทศมนตรี
(5) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 48 เบญจ (1) และ (2) หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 48 ฉ
(6) กระทําการฝาฝนมาตรา 48 จตุทศ
(7) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(8) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสอบสวนและสั่งใหออกจากตําแหนงตามมาตรา 73
ใหนําความในวรรคสามของมาตรา 48 ปญจทศ มาใชบังคับกับกรณีรองนายกเทศมนตรีดวยโดยอนุโลม
มาตรา 48 สัตตรส     ใหนายกเทศมนตรีควบคุมและรบัผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเปนผู
บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาล
มาตรา 48 อัฏฐารส     เทศบาลแบงสวนราชการ ดังตอไปนี้
(1) สํานักปลัดเทศบาล
(2) สวนราชการอื่นตามที่นายกเทศมนตรีประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย
การกําหนดอํานาจหนาท่ีของสํานักปลัดเทศบาลและสวนราชการอื่นตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่นายกเทศ
มนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย



มาตรา 48 เอกูนวีสติ     ใหมีปลัดเทศบาลคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาลรอง
จากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย และมี
อํานาจหนาท่ีอื่นตามกฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย การบริหารงานบุคคลของเทศบาล
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา 48 วีสติ     อํานาจหนาท่ีในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกเทศมนตรี ใหเปนไปตามที่
นายกเทศมนตรีมอบหมาย ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรีไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองนายกเทศมนตรีตาม
ลําดับที่นายกเทศมนตรีจัดไวเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีรองนายกเทศมนตรหีรือมีแตไมอาจปฏิบัติราช
การได ใหปลัดเทศบาลเปนผูรักษาราชการแทน อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราช
การที่นายกเทศมนตรีจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ
หรือคําสั่งน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องน้ันไมไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น นายก
เทศมนตรีอาจมอบอํานาจ โดยทําเปนหนังสือใหรองนายกเทศมนตรีเปนผูปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีก็
ได แตถามอบใหปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ใหทําเปนคําสั่งและประกาศใหประชา
ชนทราบ

การปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตามวรรคสาม ตองกระทําภายใตการกํากับดูแลและกรอบนโยบายที่
นายกเทศมนตรีกําหนดไว

มาตรา 48 เอกวีสติ     ในการปฏิบัติหนาท่ี ใหนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาลเปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 48 ทวาวีสติ     ถาในเขตเทศบาลใด รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นเปนการสมควรใหนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลหรือหัวหนาสวนราชการในเขตเทศบาลนั้นมี
อํานาจเปรียบเทียบคดีละเมดิเทศบัญญัติไดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ในการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช
บังคับอนุโลม เม่ือไดเปรียบเทียบคดีใดแลว ใหรีบสงบันทึกการเปรียบเทียบพรอมดวยสํานวนไปยังพนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบแหงเขตทองที่ซึ่งเทศบาลนั้นต้ังอยูเพื่อดําเนินการตอไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาโดยไมชักชา

มาตรา 48 เตวีสติ     เม่ือพนกําหนดเวลาหนึ่งปนับแตวันท่ีไดมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะทองถิ่นใดเปนเทศ
บาลแลว ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาท่ีอยางเดียวกับอํานาจหนาท่ีของกํานันและผูใหญบาน บรรดาที่
บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่หรือกฎหมายอื่น ท้ังน้ี ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง



มาตรา 48 จตุวีสติ     เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทน อยางอื่นของนายกเทศมนตรี ท่ี
ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา

มาตรา 48 ปญจวีสติ     ในกรณีท่ีบทบัญญัติมาตราใดในพระราชบัญญัติน้ี กลาวถึงคณะเทศมนตรี บท
บัญญัติมาตราใดกลาวถึงเทศมนตรีใหหมายถึงรองนายกเทศมนตรี เวนแตบทบัญญัติมาตราใดมีขอความเปน
อยางเดียวกันหรือขัดแยงกันกับบทบัญญัติในบทนี้ ใหใชบทบัญญัติในบทนี้แทน

บรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ ประกาศ หรือคําสั่งใดที่อางถึง
คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ
ประกาศ หรือคําสั่งน้ัน อางถึงนายกเทศมนตรี ตามบทนี้ ท้ังน้ี เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงบทนี้

(ความบทที่ 2 ทวิ นายกเทศมนตรี และมาตรา 48 ทวิ ถึง มาตรา 48 ปญจวีสติ ถูกเพิ่มเติมโดยมาตรา 12
แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543)

สวนที่ 3
หนาท่ีของเทศบาล

บทที่ 1
เทศบาลตําบล

มาตรา 49     (ยกเลิก)

(ความในมาตรา 49 แหง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 ถูกยกเลิก โดยมาตรา 13 แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่
11) พ.ศ.2543)

มาตรา 50     ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้

(1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน

(2) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา



(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(4) ปองกันและระงับโรคติดตอ

(5) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง

(6) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม

(7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ

(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น

(9) หนาท่ีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล

(ยกเลิกความใน (7) ของมาตรา 50 แหง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 336 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2515 และใหใชความขางตนแทน ตามมาตรา 10 แหง พ.ร.บ.เทศ
บาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 และเพิ่มเติมความใน (8) (9) ตามมาตรา 11 แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 10)
พ.ศ. 2542)

มาตรา 51    ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้

(1) ใหมีนํ้าสะอาดหรือการประปา

(2) ใหมีโรงฆาสัตว

(3) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม

(4) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน

(5) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร

(6) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข



(7) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น

(8) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา

(9) เทศพาณิชย

(ยกเลิกความในมาตรา 51 แหง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และใหใชขอความขางตนแทน ตามมาตรา 3 แหง
พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2511)

บทที่ 2
เทศบาลเมือง

มาตรา 52     (ยกเลิก)

(ความในมาตรา 52 แหง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับ
ท่ี 9) พ.ศ. 2523 ถูกยกเลิกโดย มาตรา 14 แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543)

มาตรา 53     ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้

(1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 50

(2) ใหมีนํ้าสะอาดหรือการประปา

(3) ใหมีโรงฆาสัตว

(4) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข

(5) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา

(6) ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ



(7) ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น

(8) ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถิ่น

มาตรา 54     ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้

(1) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม

(2) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน

(3) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร

(4) ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก

(5) ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล

(6) ใหมีการสาธารณูปการ

(7) จัดทํากิจการซึ่งจาํเปนเพื่อการสาธารณสุข

(8) จัดต้ังและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา

(9) ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา

(10) ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตวและสถานที่พักผอนหยอนใจ

(11) ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบรอยของทองถิ่น

(12) เทศพาณิชย

บทที่ 3
เทศบาลนคร



มาตรา 55     (ยกเลิก)

มาตรา 56     ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้

(1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 53

(2) ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก

(3) กิจการอื่นซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข

(4) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในรานจําหนายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น

(5) จัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม

(6) จัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ

(7) การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง

(8) การสงเสริมกิจการการทองเที่ยว

มาตรา 57     เทศบาลนครอาจจัดทํากิจการอื่น ๆ ตามมาตรา 54 ได

บทที่ 3 ทวิ
การทําการนอกเขตเทศบาลและการทําการรวมกับบุคคลอื่น

มาตรา 57 ทวิ      เทศบาลอาจทํากิจการนอกเขต เม่ือ

(1) การน้ันจําเปนตองทําและเปนการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดําเนินตามอํานาจหนาท่ีอยูภายในเขตของตน



(2) ไดรับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัดหรือสภาตําบลแหงทองถิ่นท่ี
เกี่ยวของ และ

(3) ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

มาตรา 57 ตรี      เทศบาลอาจทําการรวมกับบุคคลอื่นโดยกอต้ังบริษัทจํากัด หรือถือหุนในบริษัทจํากัด เม่ือ

(1) บริษัทจํากัดน้ันมีวัตถุประสงคเฉพาะเพื่อกิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภค

(2) เทศบาลตองถือหุนเปนมูลคาเกินกวารอยละหาสิบของทุนท่ีบริษัทน้ันจดทะเบียนไว ในกรณท่ีีมีหลาย เทศ
บาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบลหรือสุขาภิบาล ถือหุนอยูในบริษัทเดียวกันใหนับหุน
ท่ีถือน้ัน รวมกัน และ

(3) ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

การเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนท่ีเทศบาลถืออยูในบริษัทจํากัด ตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทย

ความใน (1) และ (2) ของวรรคหนึ่ง ไมใชบังคับในกรณีท่ีบริษัทจํากัดท่ีเทศบาลรวมกอต้ังหรือถือหุนน้ัน ไมมี
เอกชนถือหุนอยูดวย

บทที่ 4
สหการ

มาตรา 58     ถามีกิจการใดอันอยูภายในอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตั้งแตสองแหงขึ้นไปที่จะรวมกันทําเพื่อให
เกิด ประโยชนอยางยิ่ง ก็ใหจัดต้ังเปนองคการขึ้นเรียกวาสหการ มีสภาพเปนทบวงการเมือง และมีคณะ
กรรมการบริหาร ประกอบดวยผูแทนของเทศบาลที่เกี่ยวของอยูดวย

การจัดต้ังสหการจะทําไดก็แตโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะไดกําหนดชื่ออํานาจหนาท่ี และระเบียบ การ
ดําเนินงานไว



การยุบเลิกสหการใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาโดยกําหนดวิธีการจัดทรัพยสินไวดวย

มาตรา 59     สหการอาจไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และอาจกูเงินไดภายใตบังคับมาตรา 66 (5) หรือ (6)

สวนที่ 4
เทศบัญญัติ

มาตรา 60     เทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอบทกฎหมายในกรณี ดังตอไปนี้

(1) เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามหนาท่ีของเทศบาลที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ี

(2) เม่ือมีกฎหมายบัญญัติใหเทศบาลตราเทศบัญญัติ หรือใหมีอํานาจตราเทศบัญญัติ

ในเทศบัญญัติน้ัน จะกําหนดโทษปรับผูละเมิดเทศบัญญัติไวดวยก็ได แตหามมิใหกําหนดเกินกวาหน่ึงพันบาท

มาตรา 61     เทศพาณิชยของเทศบาล ใหตราเปนเทศบัญญัติกิจการใดที่เทศบาลมีรายไดหรือผลพลอยได
อันเกิด จากการกระทําตามอํานาจหนาท่ี จะไมตราเปนเทศบัญญัติก็ได

มาตรา 61ทวิ     รางเทศบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดย

(1) นายกเทศมนตรี

(2) สมาชิกสภาเทศบาล หรือ

(3) ราษฎณผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเทศบาลตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอขอญัตติทองถิ่น

ในกรณีท่ีสมาชิกสภาเทศบาลเปนผูเสนอรางเทศบัญญัติตองมีสมาชิกสภาเทศบาลลงนามรับรองไมนอยกวา
สองคน รางเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอไดตอเม่ือมีคํารับรองของนายกเทศมนตรี

(ความในมาตรา 61 ทวิ ถูกเพิ่มเติมโดย มาตรา 16 แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543)



มาตรา 61 ตรี     รางเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน หมายความถึงรางเทศพาณิชยหรือรางเทศบัญญัติวาดวย
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังตอไปนี้

(1) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีอากร

(2) การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน หรือการโอนงบประมาณของเทศบาล

(3) การกูเงิน การคํ้าประกัน หรือการใชเงินกู

(4) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพยสนิ การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินการจาง และการพัสดุ

ในกรณีเปนท่ีสงสัยวารางเทศบัญญัติใดเปนรางเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงินท่ีจะตองมีคํารับรองของนายกเทศ
มนตรี ใหประธานสภาเทศบาลเปนผูวินิจฉัย

(ความในมาตรา 61 ตรี ถูกเพิ่มเติมโดย มาตรา 16 แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543)

มาตรา 62     ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีสภาเทศบาล ไดมีมติเห็นชอบไปยังนายอําเภอเพื่อสงไปยังผูวาราชการ
จังหวัด ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ใหประธานสภาเทศบาลสงไปยังผูวาราชการจังหวัดพิจารณา

ผูวาราชการจังหวัดตองพิจารณารางเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งใหเสร็จและสงคืนประธานสภาเทศบาลภายใน
สิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับรางเทศบัญญัติน้ัน ถาผูวาราชการจังหวัดไมพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด ใหถือวาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางเทศบัญญัติน้ัน

ในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหสงนายกเทศมนตรีลงนามใช
บังคับเปนเทศบัญญัติตอไป แตถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นชอบดวยใหสงรางเทศบัญญัติน้ันพรอมดวยเหตุ
ผลไปยังสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาใหม ถาสภาเทศบาลมีมติยืนยันตามรางเทศบัญญัติเดิมดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสองในสามของสมาชิกเทาท่ีมีอยู ใหประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัติน้ันใหนายกเทศมนตรีลง
นามใชบังคับเปนเทศบัญญัติ และแจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบตอไป

(ยกเลิกความในมาตรา 62 แหง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และใหใชความขางตนแทน ตามมาตรา 17 แหง
พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543)



มาตรา 62 ทวิ     ในกรณีท่ีสภาเทศบาลไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณในกรณีแหงเทศบาล
ตําบล ใหประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัติน้ันไปยังนายอําเภอ เพื่อสงไปยังผูวาราชการจังหวัดโดยเร็ว
ในกรณีแหง เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ใหประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัติน้ันไปยังผูวาราชการ
จังหวัด

ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณารางเทศบัญญัติน้ัน ถาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับสภาเทศบาลที่ไมรับ
หลักการแหงรางเทศบัญญัติ ใหรางเทศบัญญัติน้ันตกไป

ถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นชอบดวยกับสภาเทศบาลที่ไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติน้ัน ใหสงคืนสภา
เทศบาลพิจารณาใหม ในกรณีท่ีสภาเทศบาลยืนยันตามเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
สมาชิก สภาเทศบาลทั้งหมด ใหรางเทศบัญญัติน้ันตกไป แตถาสภาเทศบาลยืนยันตามเดิมดวยคะแนนเสียง
นอยกวาสองใน สามของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด ใหประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัติน้ันไป
ยังผูวาราชการจังหวัดเพื่อ ลงชื่ออนุมัติ

บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับกับการบริหารเทศบาลในรูปแบบนายกเทศมนตรี

(ความในมาตรา 62 ทวิ ถูกเพิ่มขึ้นโดยมาตรา 4 แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2519 และมาตรา 18
แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543)

มาตรา 62 ตรี     ในกรณีท่ีสภาเทศบาลไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือ
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ใหสภาเทศบาลตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวยกรรมการ
จํานวนสิบหาคน เพื่อพิจารณาหาขอยุติความขัดแยงในสาระสาํคัญที่บัญญัติไวในรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายน้ัน

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหประกอบดวยสมาชิกซึ่งสภาเทศบาลแตงตั้งจํานวนเจ็ดคน และบุคคลซึ่งเปน
หรือมิไดเปนสมาชิก ซึ่งนายกเทศมนตรีเสนอจํานวนเจ็ดคนและใหกรรมการทั้งสิบสี่คนรวมกันปรึกษาและ
เสนอบุคคลซึ่งมิไดเปนกรรมการและมิไดเปนสมาชิกคนหน่ึงทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการดังกลาวภายใน
เจ็ดวันนับแตวันท่ีกรรมการครบจํานวนสิบสี่คน

ในกรณีท่ีไมสามารถเสนอบุคคลที่จะทําหนาท่ีเปนประธานไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหผูวาราชการ
จังหวัดต้ังบุคคลซึ่งมิไดเปนกรรมการและมิไดเปนสมาชิกขึ้นทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการดังกลาว



ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาและรายงานผลการพิจารณาตอสภาเทศบาลใหแลวเสร็จภายในสิบหา
วันนับแตวันท่ีแตงตั้งประธานคณะกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมสามารถพิจารณา แลววินิจฉัยชี้ขาด
และรายงานตอสภาเทศบาลโดยเร็ว

ถาสภาเทศบาลยังไมเห็นชอบดวยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ หรือผลการวินิจฉัยของประธานคณะ
กรรมการ แลวแตกรณีดวยคะแนนเสียงไมตํ่ากวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด ใหรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายน้ันเปนอันตกไป และใหใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายในปงบประมาณที่แลว
ไปพลางกอน ในกรณีเชนวาน้ีใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งยบุสภาเทศบาล ถามีขอเสนอของนายก
เทศมนตรี

บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับกับการบริหารเทศบาลในรูปแบบคณะเทศมนตรี

(ความในมาตรา 62 ตรี ถูกเพิ่มขึ้นโดยมาตรา 19 แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543)

มาตรา 63     นอกจากที่ไดมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่นเทศบัญญัติน้ันใหใชบังคับได เม่ือประกาศไว
โดย เปดเผยที่สํานักงานเทศบาลแลวเจ็ดวัน เวนแตในกรณีฉุกเฉิน ถามีความระบุไวในเทศบัญญัติน้ันวาใหใช
บังคับทันที ก็ให ใชบังคับในวันท่ีไดประกาศนั้น

มาตรา 64     ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาเทศบาลใหทันทวงทีมิไดคณะเทศมนตรีอาจออกเทศ
บัญญัติ ชั่วคราวไดเม่ือไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด และเมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศ
บาลแลว ก็ใหใชบังคับ ได

ในการประชุมสภาเทศบาลคราวตอไป ใหนําเทศบัญญัติชั่วคราวนั้นเสนอตอสภาเทศบาลเพื่ออนุมัติ ถาสภา
เทศบาลอนุมัติแลว เทศบัญญัติชั่วคราวนั้นก็เปนเทศบัญญัติตอไป ถาสภาเทศบาลไมอนุมัติ เทศบัญญัติชั่ว
คราวนั้นก็เปน อันตกไป แตท้ังน้ีไมกระทบถึงกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชเทศบัญญัติชั่วคราวนั้น

คําอนุมัติและไมอนุมัติของสภาเทศบาลที่กลาวน้ี ใหทําเปนเทศบัญญัติ

สวนที่ 5
การคลังและทรัพยสินของเทศบาล



มาตรา 65     งบประมาณประจําปของเทศบาลตองตราขึ้นเปนเทศบัญญัติ ถาเทศบัญญัติงบประมาณออกไม
ทัน ปใหม ใหใชเทศบัญญัติงบประมาณปกอนน้ันไปพลาง

ถาในปใดจํานวนเงินซึ่งไดอนุญาตไวตามงบประมาณปรากฏวาไมพอสําหรับการใชจายประจําปก็ดี หรือมีความ
จําเปนท่ีจะตองตั้งรายรับหรือรายจายขึ้นใหมในระหวางปก็ดีใหตราขึ้นเปนเทศบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม

มาตรา 66     เทศบาลอาจมีรายไดดังตอไปนี้

(1) ภาษีอากรตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว

(2) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว

(3) รายไดจากทรัพยสินของเทศบาล

(4) รายไดจากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย

(5) พันธบัตร หรือเงินกู ตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว

(6) เงินกูจากกระทรวงทบวงกรม องคการ หรือนิติบุคคลตาง ๆ

(7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองคการบริหารสวนจังหวัด

(8) เงินและทรัพยสินอยางอื่นท่ีมีผูอุทิศให

(9) รายไดอื่นใดตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว

การกูเงินตาม (6) เทศบาลจะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุญาตจากสภาเทศบาล และไดรบัอนุมัติจากรัฐมนตรีวา
การกระทรวงมหาดไทยแลว

(ยกเลิกความในมาตรา 66 แหง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และใหใชความขางตนแทน ตามมาตรา 3 แหง พ.
ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2498)

มาตรา 67     เทศบาลอาจมีรายจายดังตอไปนี้



(1) เงินเดือน

(2) คาจาง

(3) เงินตอบแทนอื่น ๆ

(4) คาใชสอย

(5) คาวัสดุ

(6) คาครุภัณฑ

(7) คาท่ีดิน สิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่น ๆ

(8) เงินอุดหนุน

(9) รายจายอื่นใดตามขอผูกพันหรือตามที่มีกฎหมาย หรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว

(ยกเลิกความในมาตรา 67 แหง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แหง พ.ร.บ.เทศบาล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2498 และใหใชความขางตนแทน ตามมาตรา 3 แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2505)

มาตรา 67 ทวิ     การจายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจายเงินเพื่อการลงทุนเทศบาลจะกระทําไดเม่ือไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวัดอนุมัติแลว

(ความในมาตรา 67 ทวิ ซึ่งถูกเพิ่มขึ้นโดยมาตรา 4 แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2505)

มาตรา 67 ตรี     การจายเงินตามมาตรา 67 (9) ถาเปนการชําระเงินกูเม่ือถึงกําหนด ชําระ เทศบาลจะตอง
ชําระ เงินกูน้ันจากทรัพยสินของเทศบาลไมวาจะตั้งงบประมาณรายจายประเภทนี้ไวหรือไม

(ความในมาตรา 67 ตรี ถูกเพิ่มขึ้นโดยมาตรา 4 แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2505)



มาตรา 68     การจายเงินคาปวยการใหแกนายกเทศมนตรีและเทศมนตรี ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวา
ดวย ระเบียบพนักงานเทศบาล

การจายเงินคาปวยการแกประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลและการจายเงินคาเบี้ยประชุมให
แกกรรมการที่สภาเทศบาลแตงตั้งขึ้น ใหเปนไปตามขอบังคับ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยกําหนดตามฐานะของเทศ
บาล

มาตรา 69     ใหกระทรวงมหาดไทยตราระเบียบขอบังคับวาดวยการคลังรวมตลอดถึงวิธีการงบประมาณ

การรักษาทรัพยสิน การจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน การจัดหาพัสดุและการจางเหมาขึ้นไว

มาตรา 70     โดยปกติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจัดใหมีการตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรือ
การเงิน อื่น ๆ ของเทศบาลปละครั้ง

สวนที่ 6
การควบคุมเทศบาล

มาตรา 71     ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดน้ันใหปฏิบัติการตามอํานาจ
หนาท่ีโดยถูกตองตามกฎหมาย ในการนี้ใหมีอํานาจหนาท่ีชี้แจงแนะนําตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ
เรียก รายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงาน
เทศบาลมาชี้แจง หรือสอบสวนก็ได

ใหนายอําเภอมีอํานาจหนาท่ีชวยผูวาราชการจังหวดัควบคุมดูแลเทศบาลตําบลในอําเภอน้ัน ใหปฏิบัติการตาม
อํานาจหนาท่ีโดยถูกตองตามกฎหมาย ในการนี้ใหมีอํานาจหนาท่ีชี้แจงแนะนําตักเตือนเทศบาลตําบล และ
ตรวจสอบ กิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภา
เทศบาลหรือพนักงาน เทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได

มาตรา 72     เม่ือนายอําเภอ ในกรณีแหงเทศบาลตําบลในอําเภอน้ัน หรือผูวาราชการจังหวัด ในกรณีแหง
เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร เห็นวา คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีผูใดปฏิบัติการของเทศบาลไปในทางที่
อาจเปน การเสียหายแกเทศบาลหรือเสียหายแกราชการและนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี
ไดชี้แจงแนะนํา ตักเตือนแลวไมปฏิบัติตามนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี มีอํานาจที่จะสั่ง



เพิกถอนหรือสั่งใหระงับ การปฏิบัติของคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีน้ันไวกอนได แลวใหรีบรายงานรัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในกําหนดสิบหาวัน เพื่อใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยสั่ง
การตามที่เห็นสมควร

คําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตามความในวรรคกอนไมกระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลภาย
นอก ผูกระทําการโดยสุจริต

มาตรา 73     ในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดเห็นวา คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีผูใดปฏิบัติการฝาฝนตอ
ความ สงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาท่ี
หรือมีความ ประพฤติในทางจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแกศักด์ิตําแหนงหรือแกเทศบาลหรือแกราชการ ให
เสนอความเห็นตอรัฐมนตรี วาการกระทรวงมหาดไทยพรอมดวยหลักฐานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
อาจสั่งใหคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรี ผูใดออกจากตําแหนงก็ได

มาตรา 74     เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม ผู
วา ราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อยุบสภาเทศบาลก็ได

เม่ือมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมี
อํานาจยุบสภาเทศบาลและใหแสดงเหตุผลไวในคําสั่งดวย

เม่ือมีการยุบสภาเทศบาลหรือถือวามีการยุบสภาเทศบาลตามพระราชบัญญัติน้ีใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภา
เทศบาลขึ้นใหมตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลภายในสี่สิบหาวัน

(ยกเลิกความในมาตรา 74 แหง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และใหใชความขางตนแทน ตามมาตรา 13 แหง
พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542)

มาตรา 75     ในเม่ือเห็นจําเปนท่ีจะใหเทศบาลใดอยูในความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทยโดยตรง ก็
ใหทํา ไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา

เม่ือไดมีพระราชกฤษฎีกาใหเทศบาลใดอยูในความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทยตามความในวรรคกอน
บรรดาอํานาจและหนาท่ีของนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดอันเกี่ยวกับเทศบาลน้ัน ใหเปนอํานาจหนาท่ีของ
รัฐมนตรี วาการกระทรวงมหาดไทยหรือผูท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย

สวนที่ 7



คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล

มาตรา 75 ทวิ      ใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคณะหนึ่ง ประกอบดวยปลัดกระทรวงมหาดไทย
เปน ประธาน อธิบดีกรมมหาดไทย อธิบดีกรมโยธาเทศบาล อธิบดีกรมตํารวจ อธิบดีกรมสามัญศึกษา อธิบดี
กรมวิสามัญศึกษา อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมอนามัย ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูอํานวยการสวน
การปกครองทองถิ่น กรมมหาดไทย เปนกรรมการ โดยตําแหนง และกรรมการอื่นซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยแตงตั้งอีกไมเกินหาคน

ใหผูอํานวยการสวนการปกครองทองถิ่นกรมมหาดไทย เปนเลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล

ใหคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลมีหนาท่ีใหคําปรึกษา และเสนอขอแนะนําแกรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยเกี่ยวกับกิจการเทศบาลโดยทั่วไป

(ความในมาตรา 75 ทวิ ถูกเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2505)

มาตรา 75 ตรี      กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งอยูในตําแหนง
คราวละสี่ป

กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได

(ความในมาตรา 75 ตรี ถูกเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2505)

มาตรา 75 จัตวา     นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 75 ตรีกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล
พนจากตําแหนงเม่ือ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) เปนบุคคลลมละลาย



(4) เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ

(5) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตคดีความผิดท่ีเปนลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทํา
โดยประมาท

เม่ือกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลพนจากตําแหนงกอนวาระรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอาจแตงตั้งผู
อื่น แทนได

กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลผูไดรับแตงตั้งตามความในวรรคกอน อยูในตําแหนงตามวาระเทาผูท่ีตนแทน

(ความในมาตรา 75 จัตวา ถูกเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2505)

มาตรา 75 เบญจ      ในการประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล ถาประธานกรรมการที่ปรึกษา
การ เทศบาลไมอยูในที่ประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลที่มาประชุมเลือก
กรรมการ ท่ีปรึกษาการเทศบาลคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

(ความในมาตรา 75 เบญจ ถูกเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2505)

มาตรา 75 ฉ      การประชุมทุกคราวตองมีกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลมาประชุมไมตํ่ากวากึ่งจํานวนของ
กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก

กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

(ความในมาตรา 75 ฉ ถูกเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2505)

บทเฉพาะกาล



มาตรา 76     ใหสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีแหงเทศบาลที่ไดจัดต้ังอยูแลวในวันใชพระราช
บัญญัติน้ี พนจากตําแหนง และใหดําเนินการเลือกต้ังและแตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใหมภายในกําหนดเวลา
เกาสิบวันนับแตวันใช พระราชบัญญัติน้ี แตใหคณะเทศมนตรีท่ีพนจากตําแหนงดําเนินกิจการในหนาท่ีของ
คณะเทศมนตรีตอไปจนกวาคณะ เทศมนตรีท่ีแตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี เวนแตเทศบาลใดรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยไดสั่งแตงตั้งเจาพนักงาน เทาจํานวนคณะเทศมนตรีแหงเทศบาลนั้นเขาดําเนินกิจการแทน
ก็ใหคณะเทศมนตรีน้ันพนจากหนาท่ี

การรักษาพระราชบัญญัติ

มาตรา 77     ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ีและใหมีอํานาจออก กฎ
กระทรวงหรือระเบียบขอบังคับ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป.พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

(70 ร.จ. 222 ตอนที่ 14 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2496)
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