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เปนปที่ ๘ ในรัชกาลปจจุบัน 

 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 

ใหประกาศวา 

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการเทศบาลใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภาผูแทนราษฎร ดังตอไปน้ี 

 มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖” 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 

 มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๖ และบรรดากฎหมาย กฎ 

ขอบังคับอ่ืนๆ ในสวนที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัติน้ี หรือซ่ึงแยงกับบทแหงพระราชบัญญัติน้ี 

 มาตรา ๔ เมื่อพนกําหนดหน่ึงป นับแตวันที่ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะ

ทองถ่ินใดเปนเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแลว หามมิใหใชกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่

ในสวนที่บัญญัติถึงการแตงต้ังกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานัน

ในทองถ่ินน้ัน และใหบรรดาบุคคลท่ีเปนกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และ

สารวัตรกํานันพนจากตําแหนงและหนาที่เฉพาะในเขตทองถ่ินน้ัน 

 ในเขตเทศบาลตําบลใด ถาหมดความจําเปนที่จะตองมีตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน ผูชวย

ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล หรือสารวัตรกํานัน ใหรัฐมนตรีประกาศยกเลิกตําแหนงดังกลาวใน

ราชกิจจานุเบกษา  

 มาตรา ๕ ใหเทศบาลที่ไดจัดต้ังข้ึนแลวในวันใชพระราชบัญญัติน้ีคงมีฐานะเปนเทศบาล

ตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ตามที่เปนอยู แลวแตกรณี มีอํานาจหนาที่และอยูในบังคับ

แหงพระราชบัญญัติน้ี 

 มาตรา ๖ บรรดาเทศบัญญัติที่ไดออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบ

เทศบาล พุทธศักราช ๒๔๗๖ พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๑ และพระราชบัญญัติ

เทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๖ หรือโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอ่ืน ใหคงใชบังคับได 

 ในกรณีที่ผูกระทําผิดเทศบัญญัติดังกลาวในวรรคกอนไมชําระคาปรับ ใหนําบทบัญญัติ

มาตรา ๖๐ วรรคทายแหงพระราชบัญญัติน้ีมาใชบังคับ 

 



  

สวนท่ี ๑ 

การจัดต้ังเทศบาล 

มาตรา ๗ เมื่อทองถ่ินใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเปนเทศบาล ใหจัดต้ังทองถ่ินน้ันๆ 

เปนเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัติน้ี 

 ใหเทศบาลเปนทบวงการเมือง มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอ่ืน 

 มาตรา ๘ เมื่อมีการจัดตั้งเทศบาลตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายวาดวยสภาตําบล

และองคการบริหารสวนตําบล ใหเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามกฎหมายวาดวย

การเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดจัดต้ังเปนเทศบาล 

 ในระหวางที่ไมมีนายกเทศมนตรี ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงดํารงตําแหนงอยูกอน

วันที่จัดตั้งเทศบาลปฏิบัติหนาที่ปลัดเทศบาล และใหปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีเทาที่จําเปนได 

เปนการช่ัวคราว จนถึงวันประกาศผลการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี  

 มาตรา ๙ เทศบาลตําบล ไดแก ทองถ่ินซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะข้ึนเปน

เทศบาลตําบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ันใหระบุชื่อและเขตเทศบาลไวดวย  

 มาตรา ๑๐ เทศบาลเมือง ไดแก ทองถ่ินอันเปนที่ต้ังศาลากลางจังหวัด หรือทองถ่ินชุมนุม

ชนที่มีราษฎรต้ังแตหน่ึงหมื่นคนข้ึนไป ทั้งมีรายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาที่อันตองทําตาม

พระราชบัญญัติน้ี และซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเปนเทศบาลเมือง ประกาศ

กระทรวงมหาดไทยน้ันใหระบุชื่อและเขตของเทศบาลไวดวย  

 มาตรา ๑๑ เทศบาลนคร ไดแก ทองถ่ินชุมนุมชนที่มีราษฎรต้ังแตหาหมื่นคนข้ึนไป ทั้งมี

รายไดพอควรแกการที่จะปฏิบั ติหนาที่ อันตองทําตามพระราชบัญญัติ น้ี  และซ่ึงมีประกาศ

กระทรวงมหาดไทย ยกฐานะเปนเทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ันใหระบุชื่อและเขตของ

เทศบาลไวดวย  

 มาตรา ๑๒ ภายใตบังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ การเปลี่ยนช่ือเทศบาลหรือ

การเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ใหกระทําโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย 

 ในกรณีที่เปนการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ใหกํานัน ผูใหญบาน 

แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานัน ในทองถ่ินที่ไดเปลี่ยนแปลงเขตเปนเทศบาลตามความในวรรคหน่ึง

สิ้นสุดอํานาจหนาที่เฉพาะในเขตที่ไดเปลี่ยนแปลงน้ันเมื่อพนกําหนดหน่ึงปนับแตวันที่ประกาศ

กระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลใชบังคับตนไป  

 มาตรา ๑๓ ภายใตบังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ ทองถ่ินซ่ึงได

ยกฐานะเปนเทศบาลแลวอาจถูกเปลี่ยนแปลงฐานะหรือยุบเลิกไดโดยทําเปนประกาศกระทรวงมหาดไทย 

 ทองถิ่นที่ไดเปลี่ยนแปลงฐานะตามความในวรรคหนึ่ง ใหพนจากสภาพแหงเทศบาลเดิม

นับแตวันที่ไดถูกเปลี่ยนแปลงฐานะเปนตนไป บรรดาทรัพยสิน หน้ี สิทธิ และสิทธิเรียกรองของ

เทศบาลเดิมใหโอนไปเปนของเทศบาลใหมในขณะเดียวกันนั้น และบรรดาเทศบัญญัติที่ไดใชบังคับ

อยูกอนแลว คงใหใชบังคับตอไป  

 ในการยุบเลิกเทศบาล ใหระบุถึงวิธีการจัดทรพัยสินไวในประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ันดวย

สวนท่ี ๒ 

องคการเทศบาล 
 มาตรา ๑๔ องคการเทศบาลประกอบดวยสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี  

บทท่ี ๑ 

สภาเทศบาล 

 มาตรา ๑๕ สภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรง

ของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินตามจํานวน

ดังตอไปน้ี 

 (๑) สภาเทศบาลตําบล ประกอบดวยสมาชิกจํานวนสิบสองคน 



  

 (๒) สภาเทศบาลเมือง ประกอบดวยสมาชิกจํานวนสิบแปดคน 

 (๓) สภาเทศบาลนคร ประกอบดวยสมาชิกจํานวนยี่สิบสี่คน 

ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาเทศบาล นอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินแลว จะตองไมเปนผูที่

พนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน

หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผูบริหารทองถิ่น เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม

ในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัครเลือกต้ัง  

 ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลวางลงไมวาดวยเหตุใดและยังมิไดมีการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาเทศบาลข้ึนแทนตําแหนงที่วาง ใหสภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลเทาที่มีอยู  

 มาตรา ๑๖ สมาชิกสภาเทศบาลใหอยูในตําแหนงไดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกต้ัง ถาตําแหนง

สมาชิกสภาเทศบาลวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือมีการยุบสภา ใหเลือกต้ัง

สมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน

 สมาชิกสภาเทศบาลผูเขามาแทนใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระของผูซ่ึงตนแทน  

 มาตรา ๑๗ กอนเขารับหนาที่ สมาชิกสภาเทศบาลตองปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาล

วาจะรักษาไวและปฏิบัติตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซ่ือสัตยสุจริตและปฏิบัติหนาที่

เพื่อประโยชนของทองถ่ิน 

 มาตรา ๑๘ สมาชิกสภาเทศบาลยอมเปนผูแทนของปวงชนในเขตเทศบาลน้ัน และตอง

ปฏิบัติหนาที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมายใดๆ 

 มาตรา ๑๘ ทวิ สมาชิกสภาเทศบาลตองไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออม

ในสัญญาที่เทศบาลน้ันเปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกเทศบาลน้ัน หรือที่เทศบาลน้ันจะกระทํา  

 2มาตรา ๑๙ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลง เมื่อ 

 (๑) ถึงคราวออกตามวาระ หรือมีการยุบสภาเทศบาล 

 (๒) ตาย 

 (๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 

 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง 

 (๕) ขาดประชุมสภาเทศบาลสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร 

 (๖) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๘ ทวิ  

 (๗) สภาเทศบาลมีมติใหพนจากตําแหนง โดยเห็นวามีความประพฤติในทางที่จะนํามาซ่ึง

ความเสื่อมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกเทศบาลหรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชนของสภา

เทศบาล โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล

ทั้งหมดเทาที่มีอยูเขาชื่อเสนอใหสภาเทศบาลพิจารณา และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา

สามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเทาที่มีอยู ทั้งน้ี ใหสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่สภา

เทศบาลมีมติ 

 (๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเทศบาลมีจํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูมีสิทธิ

เลือกต้ังที่มาลงคะแนนเสียง เห็นวาสมาชิกสภาเทศบาลผูใดไมสมควรดํารงตําแหนงตอไปตามกฎหมาย

วาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

 เมื่อมีขอสงสัยเก่ียวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผูใดสิ้นสุดลงตาม (๔) (๕) หรือ 

(๖) ใหผูวาราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดใหเปนที่สุด 

 ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงตาม (๘) พรอมกันทั้งหมด ใหถือวา

เปนการยุบสภาเทศบาล  

 มาตรา ๒๐ สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหน่ึง และรองประธานสภาคนหน่ึง ซ่ึงผูวาราชการ

จังหวัดแตงต้ังจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 



 

 มาตรา ๒๐ ทวิ นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง ประธานสภาเทศบาล

และรองประธานสภาเทศบาลพนจากตําแหนง เมื่อ 

 ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลดํารงตําแหนงจนครบอายุของสภาเทศบาล  

 (๑) ลาออก โดยยืนหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 

 (๒) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล 

 (๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งใหพนจากตําแหนง ตามมาตรา ๗๓ 

 (๔) สภาเทศบาลมีมติใหพนจากตําแหนง โดยเห็นวามีความประพฤติในทางจะนํามาซ่ึง

ความเสื่อมเสียแกศักด์ิตําแหนงหรือสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพ

ของประชาชน หรือละเลยไมปฏิบัติการหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ โดยมีสมาชิกสภา

เทศบาลจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท้ังหมดเทาที่มีอยูเขาชื่อเสนอให

สภาเทศบาลพิจารณา และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภา

เทศบาลทั้งหมดเทาที่มีอยู ทั้งน้ี ใหพนจากตําแหนงนับแตวันที่สภาเทศบาลมีมติ 

 ผูซ่ึงพนจากตําแหนงประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลตาม (๓) หรือ (๔) 

จะดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลอีกไมไดตลอดอายุของสภาเทศบาลน้ัน 

 ใหประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลที่ไดรับเลือกใหมอยูในตําแหนงตาม

วาระของผูซ่ึงตนแทน  

 มาตรา ๒๐ ตรี ในกรณีที่ตําแหนงประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลวางลง

เพราะเหตุใดเหตุหน่ึงตามมาตรา ๒๐ ทวิ ใหสภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตําแหนง

ที่วางภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง  

 มาตรา ๒๑ ประธานสภาเทศบาล มีหนาที่ดําเนินกิจการของสภาเทศบาลใหเปนไปตาม

ระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล 

 รองประธานสภาเทศบาล มีหนาที่กระทํากิจการแทนประธานสภาเทศบาลในเมื่อประธานสภา

เทศบาลไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

 มาตรา ๒๒ ในเมื่อประธานและรองประธานสภาเทศบาลไมอยูในที่ประชุม ใหสมาชิกสภา

เทศบาลเลือกต้ังกันเองเปนประธานเฉพาะในคราวประชุมน้ัน 

 มาตรา ๒๓ ใหกระทรวงมหาดไทยวางระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาลไว 

 มาตรา ๒๔ ในปหน่ึงใหมีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่ม

ประชุมสมัยสามัญประจําปใหสภาเทศบาลกําหนด 

 ผูวาราชการจังหวัดตองกําหนดใหสมาชิกสภาเทศบาลไดมาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก 

ภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจํานวนแลว และใหที่ประชุม

เลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล 

 กรณีที่สภาเทศบาลไมอาจจัดใหมีการประชุมครั้งแรกไดตามกําหนดเวลาในวรรคสอง หรือมี

การประชุมสภาเทศบาลแตไมอาจเลือกประธานสภาเทศบาลได ผูวาราชการจังหวัดอาจเสนอ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหมีคําสั่งยุบสภาเทศบาล 

 สมัยประชุมสามัญสมัยหน่ึงๆ ใหมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีก

จะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด 

 มาตรา ๒๕ โดยปกติใหประธานสภาเทศบาลเปนผูเรียกประชุมสภาเทศบาลตามสมัยประชุม 

และเปนผูเปดหรือปดประชุม 

 ในกรณีที่ยังไมมีประธานสภาเทศบาล หรือประธานสภาเทศบาลไมเรียกประชุมตามกฎหมาย 

ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูเรียกประชุมและเปนผูเปดหรือปดประชุม 

 มาตรา ๒๖ นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เมื่อเห็นวาเปนการจําเปนเพื่อประโยชนแหง

เทศบาล ประธานสภาเทศบาลก็ดี หรือนายกเทศมนตรีก็ดี หรือสมาชิกสภาเทศบาลมีจํานวนไมตํ่ากวา



  สมัยประชุมวิสามัญใหมีกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีก จะตองไดรับ

อนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด 

 มาตรา ๒๗ การประชุมสภาเทศบาล ตองมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึง

ของจํานวนสมาชิกเทาที่อยู จึงจะเปนองคประชุม  

 มาตรา ๒๘ การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาน้ัน ใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ เวนแตจะมี

บัญญัติไวเปนอยางอ่ืนในพระราชบัญญัติน้ี 

 สมาชิกสภาเทศบาลคนหน่ึงยอมมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถามีจํานวนลงเสียงลงคะแนน

เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนไดอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

 มาตรา ๒๙ หามมิใหสภาเทศบาลประชุมปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือ

เรื่องที่ฝาฝนกฎหมาย หรือเรื่องการเมืองแหงรัฐ 

 มาตรา ๓๐ การประชุมของสภาเทศบาลยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะที่จะไดกําหนดไว

ในระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล 

 เมื่อนายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลรวมกันไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิก

ที่มาประชุมรองขอใหทําการประชุมลับ ก็ใหประธานสภาเทศบาลดําเนินการประชุมลับได โดยไมตอง

ขอมติที่ประชุม  

 มาตรา ๓๑ ในที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิต้ังกระทูถามนายกเทศมนตรี

หรือรองนายกเทศมนตรีในขอความใดๆ อันเกี่ยวกับการงานในหนาที่ได แตนายกเทศมนตรีหรือ

รองนายกเทศมนตรีมีสิทธิที่จะไมตอบ เมื่อเห็นวาขอความนั้นๆ ยังไมควรเปดเผยเพราะเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของเทศบาล  

 มาตรา ๓๒ สภาเทศบาลมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต้ังเปนคณะกรรมการสามัญของ

สภาเทศบาล และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนหรือมิไดเปนสมาชิกต้ังเปนคณะกรรมการวิสามัญของสภา

เทศบาล เพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภา

เทศบาล แลวรายงานตอสภาเทศบาล  

 ในการต้ังคณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหน่ึง นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผูเปน

หรือมิไดเปนสมาชิก เพื่อใหสภาเทศบาลแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญไดไมเกิน

หน่ึงในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

 คณะกรรมการที่สภาตั้งข้ึนตามวรรคหน่ึง จะแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการในเรื่องหน่ึงตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได  

 มาตรา ๓๒ ทวิ ในกรณีกิจการอ่ืนใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของเทศบาลหรือ

ประชาชนในทองถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยูหรือ

นายกเทศมนตรีอาจเสนอตอประธานสภาเทศบาลเพื่อใหมีการออกเสียงประชามติในทองถ่ินได และ

ประกาศใหประชาชนทราบ 

 การออกเสียงประชามติตองเปนไปเพื่อประโยชนในการขอปรึกษาความเห็นของประชาชน

วาจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกิจการสําคัญในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงตามวรรคหน่ึง ซ่ึงมิใชเรื่องที่ขัดหรือแยง

ตอกฎหมาย การออกเสียงประชามติที่เก่ียวกับตัวบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือคณะบุคคลใดคณะบุคคลหน่ึง 

โดยเฉพาะจะกระทํามิได 

 ผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลยอมมีสิทธิออกเสียงประชามติ 

 การออกเสียงประชามติตามมาตรานี้ใหมีผลเปนเพียงการใหคําปรึกษาแกสภาเทศบาลหรือ

นายกเทศมนตรีในเรื่องน้ัน 

 หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การออกเสียงประชามติ  



   0

 มาตรา ๓๓ การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ ตองมีกรรมการมาประชุมไมตํ่ากวาก่ึง

จํานวนของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการใหใชระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาลโดย

อนุโลม 

 มาตรา ๓๔ (ยกเลิก)  

บทท่ี ๒ 

คณะเทศมนตรี 

(ยกเลิก) 

 มาตรา ๓๖ (ยกเลิก) 

 มาตรา ๓๗ (ยกเลิก) 

 มาตรา ๓๘ (ยกเลิก)] 

 มาตรา ๓๙  (ยกเลิก) 

 มาตรา ๔๐ (ยกเลิก) 

 มาตรา ๔๑ (ยกเลิก) 

 มาตรา ๔๒ (ยกเลิก) 

 มาตรา ๔๓ (ยกเลิก) 

 มาตรา ๔๔ (ยกเลิก) 

 มาตรา ๔๕ (ยกเลิก) 

 มาตรา ๔๖ (ยกเลิก) 

 มาตรา ๔๗ (ยกเลิก) 

 มาตรา ๔๘ (ยกเลิก)  
3บทท่ี ๒ ทวิ 

9นายกเทศมนตร ี
 มาตรา ๔๘ ทวิ ใหเทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหน่ึงซ่ึงมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของ

ประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

 มาตรา ๔๘ ตรี (ยกเลิก) 

 มาตรา ๔๘ จัตวา (ยกเลิก) 
 มาตรา ๔๘ เบญจ บุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนนายกเทศมนตรีตองมีคุณสมบัติและ

ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน และตอง

มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ีดวย 

 (๑) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกต้ัง 

 (๒) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน

ผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา 

 (๓) ไมเปนผูที่พนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

รองผูบริหารทองถ่ิน หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผูบริหารทองถ่ิน เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวา

ทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่กระทํากับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัคร

เลือกต้ัง 

 (๔) เคยเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ซ่ึงถูกใหพนจากตําแหนงเน่ืองจาก

กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  

 มาตรา ๔๘ ฉ (ยกเลิก) 

 มาตรา ๔๘ สัตต ใหนายกเทศมนตรีดํารงตําแหนงนับต้ังแตวันเลือกต้ัง และมีระยะการ

ดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันเลือกต้ัง 



 

  มาตรา ๔๘ อัฏฐ นายกเทศมนตรีอาจแตงต้ังรองนายกเทศมนตรีซ่ึงมิใชสมาชิกสภาเทศบาล

เปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายไดตามเกณฑ

ดังตอไปน้ี 

 (๑) เทศบาลตําบล ใหแตงต้ังรองนายกเทศมนตรีไดไมเกินสองคน 

 (๒) เทศบาลเมือง ใหแตงต้ังรองนายกเทศมนตรีไดไมเกินสามคน 

 (๓) เทศบาลนคร ใหแตงต้ังรองนายกเทศมนตรีไดไมเกินสี่คน 

 นายกเทศมนตรีอาจแตงต้ังที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ซ่ึงมิใช

สมาชิกสภาเทศบาลได โดยในกรณีเทศบาลตําบลใหแตงต้ังไดจํานวนรวมกันไมเกินสองคน ในกรณี

เทศบาลเมืองใหแตงต้ังไดจํานวนรวมกันไมเกินสามคน และในกรณีเทศบาลนครใหแตงต้ังไดจํานวน

รวมกันไมเกินหาคน 

 มาตรา ๔๘ นว รองนายกเทศมนตรีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม

มาตรา ๔๘ เบญจ 

 มาตรา ๔๘ ทศ กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาที่ ใหประธานสภาเทศบาลเรียกประชุม 

สภาเทศบาลเพ่ือใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล โดยไมมีการลงมติ ทั้งน้ี ภายใน

สามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี 

 กรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล หรือสภาเทศบาล

ถูกยุบตามมาตรา ๒๔ หากมีกรณีที่สําคัญและจําเปนเรงดวนซ่ึงปลอยใหเน่ินชาไปจะกระทบตอประโยชน

สําคัญของราชการหรือราษฎร นายกเทศมนตรีจะดําเนินการไปพลางกอนเทาที่จําเปนก็ได เมื่อไดมีการ

เลือกประธานสภาเทศบาลแลวใหประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อใหนายกเทศมนตรี

แถลงนโยบายโดยไมมีการลงมติภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเลือกประธานสภาเทศบาล  

 การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีใหกระทําโดยเปดเผย โดยนายกเทศมนตรี

ตองจัดทํานโยบายเปนลายลักษณอักษรแจกใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมดวย  

 หากนายกเทศมนตรีไมสามารถแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลได ใหผูวาราชการจังหวัด

แจงใหนายกเทศมนตรีจัดทํานโยบายแจงเปนหนังสือสงใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนภายในเจ็ดวัน 

โดยใหนําวิธีการแจงคําสั่งทางปกครองเปนหนังสือตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีเชนน้ีใหถือวานายกเทศมนตรีไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลแลว 

 ใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาล

เปนประจําทุกป 

 คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานใหประกาศไว

โดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลดวย 

 มาตรา ๔๘ เอกาทศ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี หรือผู ซ่ึงนายกเทศมนตรี

มอบหมาย มีสิทธิเขาประชุมสภาเทศบาลและมีสิทธิแถลงขอเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

งานในหนาที่ของตนตอที่ประชุม แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มาตรา ๔๘ ทวาทศ สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยูมี

สิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลง

ขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในปญหาอันเก่ียวกับการบริหารราชการเทศบาลโดยไมมีการลงมติ 

 ญัตติตามวรรคหน่ึงใหยื่นตอประธานสภาเทศบาล และใหประธานสภาเทศบาลกําหนดวัน

สําหรับการอภิปรายทั่วไป ซึ่งตองไมเร็วกวาหาวันและไมชากวาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับญัตติแลว

แจงใหนายกเทศมนตรีทราบ 

 4มาตรา ๔๘ เตรส นายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 

 (๑)  กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาล

ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย 



 

 (๓)  แตงต้ังและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ

นายกเทศมนตรี 

 (๒)  สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของเทศบาล 

 (๔)  วางระเบียบเพื่อใหงานของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย 

 (๕)  รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ 

 (๖)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอ่ืน 

 มาตรา ๔๘ จตุทศ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ

เลขานุการนายกเทศมนตรีตองไมกระทําการอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี 

 (๑)  ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดในสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

เวนแตตําแหนงที่ดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 (๒)  รับเงินหรือประโยชนใดๆ เปนพิเศษจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

นอกเหนือไปจากที่สวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงาน

ตามปกติ 

 (๓)  เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาท่ีเทศบาลนั้นเปนคูสัญญา 

หรือในกิจการที่กระทําใหแกเทศบาลน้ัน หรือที่เทศบาลน้ันจะกระทํา 

 บทบัญญัติตามมาตราน้ีมิใหใชบังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลาวตามวรรคหน่ึงไดรับเบี้ยหวัด

บําเหน็จบํานาญหรือเงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และมิใหใชบังคับกับ

กรณีที่บุคคลดังกลาวตามวรรคหน่ึงรับเงินตอบแทนคาเบี้ยประชุมหรือเงินอ่ืนใดเน่ืองจากการดํารง

ตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภาหรือวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรหรือสภาเทศบาลหรือสภาทองถ่ินอ่ืน 

หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนโดยตําแหนง 

 1มาตรา 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) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเทศบาลมีจํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูมีสิทธิ

เลือกต้ังที่มาลงคะแนนเสียง เห็นวานายกเทศมนตรีไมสมควรดํารงตําแหนงตอไปตามกฎหมายวาดวย

การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

 ในระหวางที่ไมมีนายกเทศมนตรี ใหปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาที่ของนายกเทศมนตรีเทาที่

จําเปนไดเปนการช่ัวคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี 

 เมื่อมีขอสงสัยเก่ียวกับความเปนนายกเทศมนตรีสิ้นสุดลงตาม (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 



 

 (

 (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 

 10มาตรา ๔๘ อัฏฐารส เทศบาลแบงสวนราชการ ดังตอไปน้ี 

 (๑) สํานักปลัดเทศบาล 

 (๒) สวนราชการอ่ืนตามที่นายกเทศมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของ

กระทรวงมหาดไทย 

 การกําหนดอํานาจหนาที่ของสํานักปลัดเทศบาลและสวนราชการอ่ืนตามวรรคหน่ึงใหเปนไป

ตามที่นายกเทศมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 

 มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ ใหมีปลัดเทศบาลคนหน่ึงเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและ

ลูกจางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาล 

ใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรี

มอบหมาย 

 การบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการน้ัน 

 มาตรา ๔๘ วีสติ อํานาจหนาที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกเทศมนตรีให

เปนไปตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย 

 ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองนายกเทศมนตรีตามลําดับที่

นายกเทศมนตรีจัดไวเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีรองนายกเทศมนตรีหรือมีแตไมอาจปฏิบัติ

ราชการไดใหปลัดเทศบาลเปนผูรักษาราชการแทน 

 อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกเทศมนตรีจะพึง

ปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือ

มติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือ

คําสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องน้ันไมไดกําหนดในเร่ืองการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน 

นายกเทศมนตรีอาจมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือโดยใหรองนายกเทศมนตรีเปนผูปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีก็ได แตถามอบใหปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ใหทําเปน

คําสั่งและประกาศใหประชาชนทราบ 

 การปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตามวรรคสาม ตองกระทําภายใตการกํากับดูแลและ

กรอบนโยบายที่นายกเทศมนตรีกําหนดไว 

 มาตรา ๔๘ เอกวีสติ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีและ

พนักงานเทศบาลเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 มาตรา ๔๘ ทวาวีสติ ถาในเขตเทศบาลใด รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นเปนการ

สมควรใหนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวน

ราชการในเขตเทศบาลน้ันมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติไดใหรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ในการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหน่ึง ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม เมื่อไดเปรียบเทียบคดีใดแลว ใหรีบสงบันทึกการเปรียบเทียบพรอม



  มาตรา ๔๘ เตวีสติ เมื่อพนกําหนดเวลาหน่ึงปนับแตวันที่ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย

ยกฐานะทองถ่ินใดเปนเทศบาลแลว ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาที่อยางเดียวกับอํานาจหนาที่ของ

กํานันและผูใหญบาน บรรดาท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ หรือกฎหมายอ่ืน 

ทั้งน้ี ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 ในกรณีที่เทศบาลตําบลใดมีทั้งนายกเทศมนตรี และกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน 

แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานัน ใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยลักษณะ 

ปกครองทองที่หรือกฎหมายอ่ืนในเขตเทศบาลตําบลตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๔๘ จตุวีสติ เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ใหเปนไปตามระเบียบที่

กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 มาตรา ๔๘ ปญจวีสติ ในกรณีที่บทบัญญัติมาตราใดในพระราชบัญญัติน้ี กลาวถึงคณะ

เทศมนตรี ใหหมายถึงนายกเทศมนตรี บทบัญญัติมาตราใดกลาวถึงเทศมนตรีใหหมายถึงรองนายก 

เทศมนตรี เวนแตบทบัญญัติมาตราใดมีขอความเปนอยางเดียวกันหรือขัดแยงกันกับบทบัญญัติในบทน้ี 

ใหใชบทบัญญัติในบทน้ีแทน 

 บรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ ประกาศหรือ 

คําสั่งใดที่อางถึงคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ ประกาศหรือคําสั่งน้ัน อางถึงนายกเทศมนตรีตามบทนี้ ทั้งน้ี เทาที่ไมขัดหรือแยง

กับบทบัญญัติแหงบทน้ี 

สวนท่ี ๓ 

หนาท่ีของเทศบาล 

บทท่ี ๑ 

เทศบาลตําบล 

 มาตรา ๔๙ (ยกเลิก) 

 มาตรา ๕๐ ภายใตบังคับแหงกฎหมายเทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล 

ดังตอไปน้ี 

 (๑)  รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 

 (๒)  ใหมีและบํารุงทางบกและทางนํ้า 

 (๓)  รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล 

 (๔)  ปองกันและระงับโรคติดตอ 

 (๕)  ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 

 (๖)  ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 

 (๗)  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 

 (๘)  บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

 (๙)  หนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล 

 การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดย

ใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา

เทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ

เปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งน้ี ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการน้ัน และหลักเกณฑ

และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 



  (๑)  ใหมีนํ้าสะอาดหรือการประปา 

 มาตรา ๕๑ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล 

ดังตอไปน้ี 

 (๒)  ใหมีโรงฆาสัตว 

 (๓)  ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 

 (๔)  ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 

 (๕)  บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 

 (๖)  ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข 

 (๗)  ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 

 (๘)  ใหมีและบํารุงทางระบายนํ้า 

 (๙)  เทศพาณิชย 
บทท่ี ๒ 

เทศบาลเมือง 

 มาตรา ๕๒ (ยกเลิก) 

 มาตรา ๕๓ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล 

ดังตอไปน้ี 

 (๑)  กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา ๕๐ 

 (๒)  ใหมีนํ้าสะอาดหรือการประปา 

 (๓)  ใหมีโรงฆาสัตว 

 (๔)  ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข 

 (๕)  ใหมีและบํารุงทางระบายนํ้า 

 (๖)  ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ 

 (๗)  ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 

 (๘)  ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเช่ือทองถ่ิน 

 มาตรา ๕๔ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล 

ดังตอไปน้ี 

 (๑)  ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 

 (๒)  ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 

 (๓)  บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 

 (๔)  ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก 

 (๕)  ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล 

 (๖)  ใหมีการสาธารณูปการ 

 (๗)  จัดทํากิจการซ่ึงจําเปนเพื่อการสาธารณสุข 

 (๘)  จัดต้ังและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 

 (๙)  ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา 

 (๑๐) ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว และสถานที่พักผอนหยอนใจ 

 (๑๑) ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบรอยของทองถ่ิน 

 (๑๒) เทศพาณิชย 
 

 

บทท่ี ๓ 

เทศบาลนคร 



 

 มาตรา ๕๖ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล

ดังตอไปน้ี 

 มาตรา ๕๕ (ยกเลิก) 

 (๑) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา ๕๓ 

 (๒)  ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก 

  (๓)  กิจการอ่ืนซ่ึงจําเปนเพื่อการสาธารณสุข 

 (๔)  การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในรานจําหนายอาหาร โรงมหรสพ และสถาน

บริการอ่ืน 
 (๕)  จัดการเก่ียวกับที่อยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม 

 (๖)  จัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ 

 (๗)  การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง 

 (๘)  การสงเสริมกิจการการทองเที่ยว 

 มาตรา ๕๗ เทศบาลนครอาจจัดทํากิจการอ่ืนๆ ตามมาตรา ๕๔ ได 

บทท่ี ๓ ทวิ 

การทําการนอกเขตเทศบาลและการทําการรวมกับบุคคลอ่ืน 

 11มาตรา ๕๗ ทวิ เทศบาลอาจทํากิจการนอกเขต เมื่อ 

 (๑)  การน้ันจําเปนตองทําและเปนการที่เก่ียวเน่ืองกับกิจการที่ดําเนินตามอํานาจหนาที่อยู

ภายในเขตของตน 

 (๒)  ไดรับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัดหรือสภาตําบล

แหงทองถ่ินที่เก่ียวของ และ 

 (๓)  ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 มาตรา ๕๗ ตรี เทศบาลอาจทําการรวมกับบุคคลอ่ืนโดยกอต้ังบริษัทจํากัด หรือถือหุนใน

บริษัทจํากัด เมื่อ 

 (๑)  บริษัทจํากัดน้ันมีวัตถุประสงคเฉพาะเพื่อกิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภค 

 (๒)  เทศบาลตองถือหุนเปนมูลคาเกินกวารอยละหาสิบของทุนที่บริษัทน้ันจดทะเบียนไวใน

กรณีที่มีหลายเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบลหรือสุขาภิบาลถือหุนอยูใน

บริษัทเดียวกัน ใหนับหุนที่ถือน้ันรวมกัน และ 

 (๓)  ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 การเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่เทศบาลถืออยูในบริษัทจํากัด ตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย 

 ความใน (๑) และ (๒) ของวรรคหน่ึง ไมใชบังคับในกรณีที่บริษัทจํากัดที่เทศบาลรวมกอต้ัง

หรือถือหุนน้ัน ไมมีเอกชนถือหุนอยูดวย 

บทท่ี ๔ 

สหการ 

 มาตรา ๕๘ ถามีกิจการใดอันอยูภายในอํานาจหนาที่ของเทศบาลต้ังแตสองแหงข้ึนไปที่จะ

รวมกันทําเพื่อใหเกิดประโยชนอยางยิ่ง ก็ใหจัดต้ังเปนองคการข้ึนเรียกวาสหการ มีสภาพเปนทบวง

การเมือง และมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยผูแทนของเทศบาลท่ีเก่ียวของอยูดวย 

 การจัดต้ังสหการจะทําไดก็แตโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาซ่ึงจะไดกําหนดชื่อ อํานาจหนาที่ 

และระเบียบการดําเนินงานไว 

 การยุบเลิกสหการใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาโดยกําหนดวิธีการจัดทรัพยสินไวดวย 



 

 มาตรา ๕๙ สหการอาจไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และอาจกูเงินไดภายใตบังคับมาตรา       

๖๖(๕) หรือ (๖)  

สวนท่ี ๔ 

เทศบัญญัติ 

 มาตรา ๖๐ เทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอบทกฎหมายในกรณี 

ดังตอไปน้ี 

 (๑)  เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามหนาที่ของเทศบาลท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ี 

 (๒)  เมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหเทศบาลตราเทศบัญญัติ หรือใหมีอํานาจตราเทศบัญญัติ 

 ในเทศบัญญัติน้ัน จะกําหนดโทษปรับผูละเมิดเทศบัญญัติไวดวยก็ได แตหามมิใหกําหนด 

เกินกวาหน่ึงพันบาท 

 มาตรา ๖๑ เทศพาณิชยของเทศบาล ใหตราเปนเทศบัญญัติ กิจการใดที่เทศบาลมีรายได

หรือผลพลอยไดอันเกิดจากการกระทําตามอํานาจหนาที่ จะไมตราเปนเทศบัญญัติก็ได  

 12มาตรา ๖๑ ทวิ รางเทศบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดย 

 (๑) นายกเทศมนตรี 

 (๒) สมาชิกสภาเทศบาล หรือ 

 (๓) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเทศบาลตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติ

ทองถ่ิน  

 (๔) ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเปนผูเสนอรางเทศบัญญัติตองมีสมาชิกสภาเทศบาล

ลงนามรับรองไมนอยกวาสองคน 

 รางเทศบัญญัติเก่ียวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอไดตอเมื่อมีคํารับรองของ

นายกเทศมนตร ี

 มาตรา ๖๑ ตรี รางเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน หมายความถึงรางเทศพาณิชย หรือ

รางเทศบัญญัติวาดวยเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ดังตอไปน้ี 

 (๑)  การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบ การบังคับอันเก่ียวกับ

ภาษีอากร 

 (๒)  การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน หรือการโอนงบประมาณของเทศบาล 

 15(๓)  การกูเงิน การคํ้าประกัน หรือการใชเงินกู 

 (๓)  การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 

 (๔)  การจางและการพัสดุ 

 ในกรณีเปนที่สงสัยวารางเทศบัญญัติใดเปนรางเทศบัญญัติเก่ียวกับการเงินที่จะตองมีคํา

รับรองของนายกเทศมนตรี ใหประธานสภาเทศบาลเปนผูวินิจฉัย 

 มาตรา ๖๒ ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สภาเทศบาลไดมีมติเห็นชอบดัวยกับรางเทศบัญญัติ

ใดในกรณีเทศบาลตําบล ใหประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัติไปยังนายอําเภอเพื่อสงไปยัง

ผูวาราชการจังหวัดพิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ใหประธานสภาเทศบาลสงไปยัง

ผูวาราชการจังหวัดพิจารณา 

 ผูวาราชการจังหวัดตองพิจารณารางเทศบัญญัติตามวรรคหน่ึงใหเสร็จและสงคืนประธานสภา

เทศบาลภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรางเทศบัญญัติน้ัน ถาผูวาราชการจังหวัดไมพิจารณาใหแลวเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหถือวาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางเทศบัญญัติดังกลาว 

 ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางเทศบัญญัติตามวรรคหน่ึง ใหสงนายกเทศมนตรี

ลงนามใชบังคับเปนเทศบัญญัติตอไป แตถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นชอบดวยใหสงรางเทศบัญญัติน้ัน

พรอมดวยเหตุผลไปยังสภาเทศบาล และใหสภาเทศบาลพิจารณาใหม ภายในสามสิบวันนับแตวันที่

ไดรับรางเทศบัญญัติคืนมา ถาสภาเทศบาลมีมติยืนยันตามรางเทศบัญญัติเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา



 

สองในสามของสมาชิกเทาที่มีอยู ใหประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัติน้ันใหนายกเทศมนตรีลงนาม

ใชบังคับเปนเทศบัญญัติ และแจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบตอไป แตถาสภาเทศบาลไมยืนยันภายใน

สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางเทศบัญญัติคืนจากผูวาราชการจังหวัด หรือ ยืนยันตามรางเทศบัญญัติ

เดิมดวยคะแนนเสียงนอยกวาสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเทาที่มีอยูใหรางเทศบัญญัตินั้น

เปนอันตกไป 

 มาตรา ๖๒ ทวิ (ยกเลิก)  

 มาตรา ๖๒ ตรี ในกรณีที่สภาเทศบาลไมรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ใหผูวาราชการจังหวัดต้ังคณะกรรมการ 

คณะหนึ่ง ประกอบดวย กรรมการจํานวนสิบหาคน เพื่อพิจารณาหาขอยุติความขัดแยง โดยแกไข 

ปรับปรุงหรือยืนยันสาระสําคัญในรางเทศบัญญัติน้ัน ทั้งน้ี ใหยึดถือหลักเกณฑตามกฎหมาย ระเบียบที่

เก่ียวของ ตลอดจนประโยชนของทองถ่ินและประชาชนเปนสําคัญ 

 คณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ใหประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งสภาเทศบาลเสนอ

จํานวนเจ็ดคน และบุคคลซ่ึงเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภาเทศบาลซ่ึงนายกเทศมนตรีเสนอจํานวนเจ็ดคน 

โดยใหแตงต้ังภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สภาเทศบาลมีมติไมรับหลักการ และใหกรรมการทั้งสิบสี่คน

รวมกันปรึกษาและเสนอบุคคล ซ่ึงมิไดเปนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการ

นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และมิไดเปนสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่ง ทําหนาที่เปน

ประธานกรรมการดังกลาวภายในเจ็ดวันนับแตวันที่กรรมการครบจํานวนสิบสี่คน 

 ในกรณีที่ไมสามารถเสนอบุคคลท่ีจะทําหนาที่เปนกรรมการหรือประธานกรรมการไดภายใน

กําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไมปฏิบัติหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 

ใหผูวาราชการจังหวัดต้ังบุคคลซ่ึงมิไดเปนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการ

นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และมิไดเปนสมาชิกสภาเทศบาลทําหนาที่กรรมการหรือ

ประธานกรรมการดังกลาวใหครบตามจํานวน 

 ใหคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงพิจารณารางเทศบัญญัติใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน

นับต้ังแตวันที่ไดแตงต้ังประธานกรรมการในคราวแรก แลวรายงานตอผูวาราชการจังหวัด ในกรณีที่

คณะกรรมการไมสามารถพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหประธานกรรมการรวบรวม

ผลการพิจารณาแลววินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว แลวรายงานตอผูวาราชการจังหวัด 

 ใหผูวาราชการจังหวัดสงรางเทศบัญญัติที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธาน

กรรมการในวรรคสี่ใหนายกเทศมนตรีโดยเร็ว แลวใหนายกเทศมนตรีเสนอรางเทศบัญญัติดังกลาว 

ตอสภาเทศบาลตามมาตรา ๖๑ ทวิ ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับรางเทศบัญญัติจากผูวาราชการ

จังหวัด หากนายกเทศมนตรีไมเสนอรางเทศบัญญัติน้ันตอสภาเทศบาลภายในเวลาที่กําหนดใหผูวา

ราชการจังหวัดรายงานตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อสั่งใหนายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง 

 มาตรา ๖๒ จัตวา ใหสภาเทศบาลพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายตามมาตรา 

๖๒ ตรี วรรคหา ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางเทศบัญญัติจากนายกเทศมนตรี 

หากสภาเทศบาลพิจารณาไมแลวเสร็จภายในกําหนดหรือมีมติไมเห็นชอบใหตราเทศบัญญัติน้ัน ใหราง

เทศบัญญัติน้ันตกไป และใหใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายในปงบประมาณปที่แลวไปพลางกอน 

ในกรณีเชนวาน้ี ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหมีคําสั่งยุบสภาเทศบาล 

 ในการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายของเทศบาล การเสนอ การแปรญัตติ 

หรือกระทําดวยประการใดๆ ที่มีผลใหสมาชิกสภาเทศบาลมีสวนไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการใช

จายงบประมาณรายจายจะกระทํามิได 

 มาตรา ๖๓ นอกจากที่ไดมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอ่ืนเทศบัญญัติน้ันใหใชบังคับได 

เมื่อประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลแลวเจ็ดวัน เวนแตในกรณีฉุกเฉิน ถามีความระบุไวใน

เทศบัญญัติน้ันวาใหใชบังคับทันที ก็ใหใชบังคับในวันที่ไดประกาศน้ัน 



 

 มาตรา ๖๔ ในกรณีฉุกเฉินซ่ึงจะเรียกประชุมสภาเทศบาลใหทันทวงทีมิได คณะเทศมนตรี

อาจออกเทศบัญญัติชั่วคราวไดเมื่อไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด และเมื่อไดประกาศไวโดย

เปดเผยที่สํานักงานเทศบาลแลว ก็ใหใชบังคับได 

 ในการประชุมสภาเทศบาลคราวตอไป ใหนําเทศบัญญัติชั่วคราวนั้นเสนอตอสภาเทศบาล

เพื่ออนุมัติ ถาสภาเทศบาลอนุมัติแลว เทศบัญญัติชั่วคราวน้ันก็เปนเทศบัญญัติตอไป ถาสภาเทศบาล

ไมอนุมัติ เทศบัญญัติชั่วคราวน้ันก็เปนอันตกไป แตทั้งน้ี ไมกระทบถึงกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใช

เทศบัญญัติชั่วคราวน้ัน 

 คําอนุมัติและไมอนุมัติของสภาเทศบาลที่กลาวน้ี ใหทําเปนเทศบัญญัติ 

สวนท่ี ๕ 

การคลังและทรัพยสินของเทศบาล 
 มาตรา ๖๕ งบประมาณประจําปของเทศบาลตองตราข้ึนเปนเทศบัญญัติ ถาเทศบัญญัติ

งบประมาณออกไมทันปใหม ใหใชเทศบัญญัติงบประมาณปกอนน้ันไปพลาง 

 ถาในปใดจํานวนเงินซ่ึงไดอนุญาตไวตามงบประมาณปรากฏวาไมพอสําหรับการใชจายประจําป 

ก็ดี หรือมีความจําเปนที่จะตองต้ังรายรับหรือรายจายข้ึนใหมในระหวางปก็ดี ใหตราข้ึนเปนเทศบัญญัติ

งบประมาณเพิ่มเติม 

 5มาตรา ๖๖ เทศบาลอาจมีรายไดดังตอไปน้ี 

 (๑) ภาษีอากรตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 

 (๒) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 

 (๓) รายไดจากทรัพยสินของเทศบาล 

 (๔) รายไดจากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย 

 (๕) พันธบัตร หรือเงินกู ตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 

 (๖) เงินกูจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติบุคคลตางๆ 

 (๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองคการบริหารสวนจังหวัด 

 (๘) เงินและทรัพยสินอยางอ่ืนที่มีผูอุทิศให 

 (๙) รายไดอ่ืนใดตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 

 การกูเงินตาม (๖) เทศบาลจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากสภาเทศบาล และไดรับ

อนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแลว 

 13มาตรา ๖๗ เทศบาลอาจมีรายจายดังตอไปน้ี 

 (๑)  เงินเดือน 

 (๒)  คาจาง 

 (๓) เงินตอบแทนอ่ืนๆ 

 (๔) คาใชสอย 

 (๕) คาวัสดุ 

 (๖) คาครุภัณฑ 

 (๗) คาที่ดิน สิ่งกอสราง และทรัพยสินอ่ืนๆ 

 (๘) เงินอุดหนุน 

 (๙) รายจายอ่ืนใดตามขอผูกพันหรือตามที่มีกฎหมาย หรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย

กําหนดไว 

 มาตรา ๖๗ ทวิ การจายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาล

จะกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวัดอนุมัติแลว 

 มาตรา ๖๗ ตรี การจายเงินตามมาตรา ๖๗ (๙) ถาเปนการชําระหน้ีเงินกูเมื่อถึงกําหนดชําระ 

เทศบาลจะตองชําระเงินกูน้ันจากทรัพยสินของเทศบาลไมวาจะต้ังงบประมาณรายจายประเภทน้ีไว

หรือไม 



 

 มาตรา ๖๘ การจายเงินคาตอบแทนใหแกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล และการจายเงินคาเบี้ยประชุมใหแกกรรมการที่สภาเทศบาลแตงต้ังข้ึน ใหเปนไปตาม

ระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  

 มาตรา ๖๙  ใหกระทรวงมหาดไทยตราระเบียบขอบังคับวาดวยการคลังรวมตลอดถึงวิธีการ

งบประมาณ การรักษาทรัพยสิน การจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน การจัดหาพัสดุและการจางเหมาข้ึนไว 

 มาตรา ๗๐ โดยปกติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจัดใหมีการตรวจสอบการคลัง 

การบัญชี หรือการเงินอ่ืนๆ ของเทศบาลปละครั้ง 

สวนท่ี ๖ 

การควบคุมเทศบาล 

 มาตรา ๗๑ ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดน้ันให

ปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่โดยถูกตองตามกฎหมาย ในการน้ีใหมีอํานาจหนาที่ชี้แจงแนะนําตักเตือน

เทศบาล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใดๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจน

เรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได 

 ใหนายอําเภอมีอํานาจหนาที่ชวยผูวาราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลตําบลในอําเภอน้ัน 

ใหปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่โดยถูกตองตามกฎหมาย ในการน้ีใหมีอํานาจหนาที่ชี้แจงแนะนํา

ตักเตือนเทศบาลตําบล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใดๆ จากเทศบาลมา

ตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได 

 มาตรา ๗๒ เมื่อนายอําเภอ ในกรณีแหงเทศบาลตําบลในอําเภอน้ัน หรือผูวาราชการจังหวัด 

ในกรณีแหงเทศบาลเมืองและเทศบาลนครเห็นวา นายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรีผูใด

ปฏิบัติการของเทศบาลไปในทางที่อาจเปนการเสียหายแกเทศบาล หรือเสียหายแกราชการ และ

นายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ไดชี้แจงแนะนําตักเตือนแลวไมปฏิบัติตาม นายอําเภอ

หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี มีอํานาจที่จะสั่งเพิกถอนหรือสั่งใหระงับการปฏิบัติของ

นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีน้ันไวกอนได แลวใหผูวาราชการจังหวัดรีบรายงานรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยทราบภายในกําหนดสิบหาวันนับแต วันที่มี คําสั่ง เพื่อใหรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยสั่งการตามสมควร 

 คําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตามความในวรรคกอนไมกระทบกระเทือนสิทธิ

ของบุคคลภายนอกผูกระทําการโดยสุจริต 

 มาตรา ๗๓ ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นวา นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝาฝนตอความสงบเรียบรอย หรือสวัสดิภาพ

ของประชาชน ละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ หรือมีความประพฤติ

ในทางจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียแกศักด์ิตําแหนง หรือแกเทศบาล หรือแกราชการ ใหเสนอความเห็น

ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพรอมดวยหลักฐาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอาจใช

ดุลพินิจสั่งใหนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล

พนจากตําแหนงก็ได คําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหเปนที่สุด 

 14มาตรา ๗๔ เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชนของประเทศ

เปนสวนรวม ผูวาราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือ

ยุบสภาเทศบาลก็ได 

 เมื่อมีกรณีตามวรรคหน่ึงหรือกรณีอ่ืนตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ี รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจยุบสภาเทศบาลและใหแสดงเหตุผลไวในคําสั่งดวย 

 เมื่อมีการยุบสภาเทศบาลหรือถือวามีการยุบสภาเทศบาลตามพระราชบัญญัติน้ี ใหมีการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลข้ึนใหมตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลภายในสี่สิบหาวัน 



  

 มาตรา ๗๕  ในเม่ือเห็นจําเปนที่จะใหเทศบาลใดอยูในความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทย

โดยตรง ก็ใหทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกาใหเทศบาลใดอยูในความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทย ตาม

ความในวรรคกอน บรรดาอํานาจและหนาที่ของนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดอันเก่ียวกับเทศบาลน้ัน 

ใหเปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือผูที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

มอบหมาย 

สวนท่ี ๗ 

16คณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาล 

 มาตรา ๗๕ ทวิ ใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคณะหนึ่งประกอบดวยปลัดกระทรวง

มหาดไทยเปนประธาน อธิบดีกรมมหาดไทย อธิบดีกรมโยธาเทศบาล อธิบดีกรมตํารวจ อธิบดีกรม

สามัญศึกษา อธิบดีกรมวิสามัญศึกษา อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมอนามัย ผูอํานวยการสํานัก 

งบประมาณ ผูอํานวยการสวนการปกครองทองถ่ิน กรมมหาดไทย เปนกรรมการโดยตําแหนง และ

กรรมการอ่ืนซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงต้ังอีกไมเกินหาคน 

 ใหผูอํานวยการสวนการปกครองทองถ่ินกรมมหาดไทย เปนเลขานุการคณะกรรมการที่

ปรึกษาการเทศบาล 

 ใหคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลมีหนาที่ใหคําปรึกษา และเสนอขอแนะนําแก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเก่ียวกับกิจการเทศบาลโดยทั่วไป 

 มาตรา ๗๕ ตรี กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

แตงต้ังอยูในตําแหนงคราวละสี่ป 

 กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงต้ังอีกได 

 มาตรา ๗๕ จัตวา นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๗๕ ตรี กรรมการที่ปรึกษา

การเทศบาลพนจากตําแหนงเมื่อ 

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออก 

 (๓) เปนบุคคลลมละลาย 

 (๔) เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 

 (๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตคดีความผิดที่เปนลหุโทษหรือ

ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 

 เมื่อกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลพนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

อาจแตงต้ังผูอ่ืนแทนได 

 กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลผูไดรับแตงต้ังตามความในวรรคกอน อยูในตําแหนงตาม

วาระเทาผูที่ตนแทน 

 มาตรา ๗๕ เบญจ ในการประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล ถาประธานกรรมการ

ที่ปรึกษาการเทศบาลไมอยูในที่ประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาล

ที่มาประชุมเลือกกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม 

 มาตรา ๗๕ ฉ การประชุมทุกคราวตองมีกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลมาประชุมไมตํ่ากวา

ก่ึงจํานวนของกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

 6การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 

 กรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน 

ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 



 

 มาตรา ๗๖ ใหสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีแหงเทศบาลที่ไดจัดต้ังอยูแลวในวัน

ใชพระราชบัญญัติน้ีพนจากตําแหนง และใหดําเนินการเลือกต้ังและแตงต้ังสมาชิกสภาเทศบาลใหม

ภายในกําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันใชพระราชบัญญัติน้ี แตใหคณะเทศมนตรีที่พนจากตําแหนง

ดําเนินกิจการในหนาที่ของคณะเทศมนตรีตอไปจนกวาคณะเทศมนตรีที่แตงต้ังข้ึนใหมจะเขารับหนาที่ 

เวนแตเทศบาลใดรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดสั่งแตงต้ังเจาพนักงานเทาจํานวนคณะเทศมนตรี

แหงเทศบาลน้ันเขาดําเนินกิจการแทนก็ใหคณะเทศมนตรีน้ันพนจากหนาที่ 

17บทเฉพาะกาล 

7การรักษาพระราชบัญญัติ 

 มาตรา ๗๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และใหมี

อํานาจออกกฎกระทรวงหรือระเบียบขอบังคับ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 กฎกระทรวงน้ัน เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
 

8ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ป.พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตรี 
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