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พ.ศ. 2496
(รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2543)
------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2496
เปนปที่ 8 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการเทศบาลใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดัง
ตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2486 และบรรดากฎหมาย กฎ ขอบังคับอื่น ๆ
ใน สวนที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 4 เมื่อพนกําหนดเวลาหนึ่งป นับแตวันที่ไดมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะทองถิ่นใดเปนเทศบาลแลว
หามมิใหใชกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ในสวนที่บัญญัติถึงการแตงตั้งกํานัน ผูใหญบาน แพทย
ประจําตําบล และสารวัตรกํานัน ในทองถิ่นนั้น และใหบรรดาบุคคลที่เปนกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจํา
ตําบล และสารวัตรกํานัน พนจากตําแหนงและหนาที่เฉพาะในเขตทองถิ่นนั้นดวย
มาตรา 5 ใหเทศบาลที่ไดจัดตั้งขึ้นแลวในวันใชพระราชบัญญัตินี้คงมีฐานะเปนเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง
และเทศบาลนคร ตามที่เปนอยู แลวแตกรณี มีอํานาจหนาที่และอยูในบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 6 บรรดาเทศบัญญัติที่ไดออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ จัดระเบียบเทศบาล พุทธ
ศักราช 2476 พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2481 และพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2486
หรือโดยอาศัยอํานาจ ตามกฎหมายอื่น ใหคงใชบังคับได
ในกรณีที่ผูกระทําผิดเทศบัญญัติดังกลาวในวรรคกอนไมชําระคาปรับ ใหนําบทบัญญัติมาตรา 60 วรรคทาย
แหง พระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับ

สวนที่ 1
การจัดตั้งเทศบาล
มาตรา 7 เมื่อทองถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเปนเทศบาลใหจัดตั้งทองถิ่นนั้น ๆ เปนเทศบาลตําบล
เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนครตามพระราชบัญญัตินี้
ใหเทศบาลเปนทบวงการเมือง มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
มาตรา 8 การจัดตั้งเทศบาลภายหลังวันที่พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2499 ใชบังคับ ใหผูวา
ราชการจังหวัดแตงตั้งผูมีคุณสมบัติ และวิทยาฐานะตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ใหเปนสมาชิกแหงสภา
เทศบาลนั้นใน ฐานะเปนผูริเริ่มการ และใหนําบทบัญญัติวาดวยสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีมาใชบังคับ
โดยอนุโลม เมื่อครบกําหนด หนึ่งปนับแตวันที่สภาเทศบาลไดมีการประชุมกันครั้งแรก ใหสภาเทศบาล
ประกอบดวยสมาชิกที่ราษฎรเลือกตั้งขึ้นตาม มาตรา 15
"ทองถิ่นใดที่มีสภาพเปนสุขาภิบาลอยูแลว หากตอมาไดมีการจัดตั้งขึ้นเปนเทศบาลก็ใหดําเนินการตามมาตรา
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 นั้นใหระบุชื่อและเขตของเทศบาลไวดวย
มาตรา 10 เทศบาลเมือง ไดแก ทองถิ่นอันเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัดหรือทองถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้ง
แต หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัตหิ นาที่อันตองทําตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมี
พระราชกฤษฎีกายกฐานะเปนเทศบาลเมือง พระราช กฤษฎีกานั้นใหระบุชื่อและเขตของเทศบาลไวดวย
(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 ทองถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแตหาหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายไดพอควรแก
การที่จะปฏิบัติหนาที่อันตองทําตาม พระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเปนเทศบาลนคร
พระราชกฤษฎีกานั้นใหระบุชื่อและเขตของเทศบาล 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
ใหกาํ นัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานัน ในทองถิ่นที่ไดเปลี่ยนแปลงเขตเปนเทศบาลตาม
ความในวรรคกอน หมดอํานาจหนาที่เฉพาะในเขตที่ไดเปลี่ยนแปลงนั้น นับแตวันที่พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยน
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
ทองถิ่นที่ไดเปลี่ยนแปลงฐานะตามความในวรรคกอน ใหพนจากสภาพแหงเทศบาลเดิมนับแตวันที่ไดถูก
เปลี่ยนแปลงฐานะเปนตนไป บรรดาทรัพยสิน หนี้ สิทธิ และสิทธิเรียกรองของเทศบาลเดิม ใหโอนไปเปนของ
เทศบาลใหม ในขณะเดียวกันนั้น และบรรดาเทศบัญญัติที่ไดใชบังคับอยูกอนแลวคงใหใชบังคับไดตอไป
ในการยุบเลิกเทศบาล ใหระบุถึงวิธีการจัดทรัพยสินไวในพระราชกฤษฎีกานั้นดวย
สวนที่ 2
องคการเทศบาล
มาตรา 14 องคการเทศบาลประกอบดวยสภาเทศบาล และคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรี แลวแต
กรณี เทศบาลแหงใดจะมีการบริหารในรูปแบบคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีใหเปนไปตามเจตนารมณ
ของประชาชนในเขตเทศบาลแตละแหงตามวิธีการที่กําหนดไวในบทบัญญัติมาตรานี้ ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลในเขตเทศบาลใดจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน
เขตเทศบาลนั้นมีสิทธิเขาชื่อรองขอตอคณะกรรมการเลือกตั้งเพื่อใหจัดทําประชามติในเขตเทศบาลนั้น วาจะ
กําหนดใหการบริหารเทศบาลใชรูปแบบคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรี ผลของประชามติใหนํามาใชเมื่อมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเปนการทั่วไปในคราวถัดไปจากวันที่มีการออกเสียงประชามติและใหใชรูปแบบ
การบริหารตามผลประชามตินั้นตลอดไปจนกวาจะมีการออกเสียงประชามติของผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลในเขตเทศบาลนั้น ใหเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารเทศบาลเปนอยางอื่น การรองขอใหทําประชามติ
ตามวรรคสามตองเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้งกอนครบวาระของสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงอยูใน
ขณะนั้นไมนอยกวาสามรอยหกสิบวันและจะกระทําในวาระของสภาเทศบาลหนึ่งไดเพียงครั้งเดียว
ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลนั้นเปนผูมีสิทธิออกเสียงประชามติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการจัดทําประชามติที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดในกรณีที่ผลประชามติในเขตเทศบาลใดแสดง
ความเห็นใหมีการบริหารในรูปแบบคณะเทศมนตรี ใหบังคับตามบทที่ 2 คณะเทศมนตรี และไมนําบทที่ 2 ทวิ
นายกเทศมนตรีมาใชบังคับ ในกรณีที่ผลประชามติในเขตเทศบาลใดแสดงความเห็นใหมีการบริหารในรูปแบบ
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 ซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาล ตามจํานวนดังตอไปนี้
สภาเทศบาลตําบล ประกอบดวยสมาชิกจํานวนสิบสองคน
สภาเทศบาลเมือง ประกอบดวยสมาชิกจํานวนสิบแปดคน
สภาเทศบาลนคร ประกอบดวยสมาชิกจํานวนยี่สิบสี่คน
ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกวางลงไมวาดวยเหตุใด และยังมิไดมีการเลือกตั้งสมาชิกขึ้นแทนตําแหนงที่วาง ให
สภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู (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 ใหเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทน ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่
ตําแหนงนั้น 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 กอนเขารับหนาที่ สมาชิกสภาเทศบาลตองปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาลวา จะรักษาไว
และ ปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตยสุจริต และปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของ
ทองถิ่น
มาตรา 18 สมาชิกสภาเทศบาลยอมเปนผูแทนของปวงชนในเขตเทศบาลนั้น และตองปฏิบัติหนาที่ตาม
ความ เห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมายใด ๆ
มาตรา 18 ทวิ สมาชิกสภาเทศบาลตองไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ในสัญญาที่เทศบาล
เปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกเทศบาลหรือที่เทศบาลจะกระทํา
(ความในมาตรา 18 ทวิ เพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542)
มาตรา 19 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลยอมสิ้นสุดลงเมื่อ
(1) ถึงคราวออกตามวาระ หรือมีการยุบสภาเทศบาล
(2) ตาย
(3) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามสําหรับผูสมัครรับเลือกตั้งตามที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการ
เลือก ตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
(5) ขาดประชุมสภาเทศบาลสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร

(6) กระทําการอันตองหามตามมาตรา 18 ทวิ
(7) สภาเทศบาลมีมติใหออกจากตําแหนง โดยเห็นวามีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือ
กอความไมสงบเรียบรอยแกเทศบาลหรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชนของสภาเทศบาล มติใหสมาชิกสภา
เทศบาล ออกจากตําแหนงตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกที่มีอยู
(8) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลไดลงคะแนนเสียงใหพนจากตําแหนงตามกฎหมายเกี่ยวกับการลง
คะแนนเสียงใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นพนจากตําแหนง เมื่อมีกรณีสงสัยวาสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาเทศบาลผูใดสิ้นสุดลงตาม (4) (5)หรือ (6) ใหผูวาราชการจังหวัด สอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว
ในกรณีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงตาม (8) พรอมกันทั้งหมด 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 เมื่อ
(1) พนจากสมาชิกภาพแหงสภาเทศบาล
(2) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด
(ความในมาตรา 20 ทวิ ถูกเพิ่มเติม โดยมาตรา 7 แหง พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543)
มาตรา 20 ตรี ในกรณีที่ตําแหนงประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลวางลงเพราะเหตุใดเหตุ
หนึ่งตามมาตรา 20 ทวิ ใหสภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตําแหนงที่วา งภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ตําแหนงวางลง (ความในมาตรา 20 ตรี ถูกเพิ่มเติม โดย มาตรา 7 แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 11)
พ.ศ.2543)
มาตรา 21 ประธานสภาเทศบาล มีหนาที่ดําเนินกิจการของสภาเทศบาลใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับการ
ประชุมสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล มีหนาที่กระทํากิจการแทนประธานสภาเทศบาลในเมื่อประธาน
สภาเทศบาลไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
มาตรา 22 ในเมื่อประธานและรองประธานสภาเทศบาลไมอยูในที่ประชุม ใหสมาชิกสภาเทศบาลเลือกตั้ง
กันเองเปนประธานเฉพาะในคราวประชุมนั้น
มาตรา 23 ใหกระทรวงมหาดไทยวางระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาลไว
มาตรา 24 ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแลวแตสภาเทศบาลจะกําหนด แตตอง
ไม เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป ใหสภาเทศบาลกําหนด การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ตอง
กําหนดใหสมาชิกไดมาประชุมภายในเกาสิบวัน นับแตการเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลเสร็จแลว
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ใหมีกําหนดไมเกินสิบหาวันแตถาจะขยายเวลาออกไปอีก จะตองไดรับอนุญาต
จากผูวาราชการจังหวัด
มาตรา 25 โดยปกติใหประธานสภาเทศบาลเปนผูเรียกประชุมสภาเทศบาลตามสมัยประชุม และเปนผูเปด
หรือ ปดประชุม

ในกรณีที่ยังไมมีประธานสภาเทศบาล หรือประธานสภาเทศบาลไมเรียกประชุมตามกฎหมาย ใหผูวาราชการ
จังหวัดเปนผูเรียกประชุมและเปนผูเปดหรือปดประชุม
มาตรา 26 นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เมื่อเห็นวาเปนการจําเปนเพื่อประโยชนแหงเทศบาล ประธาน
สภาเทศบาลก็ดี หรือนายกเทศมนตรีก็ดี หรือสมาชิกสภาเทศบาลมีจํานวนไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ที่อยูใน ตําแหนงก็ดี อาจทําคํารองยื่นตอผูวาราชการจังหวัดขอใหเปดประชุมวิสามัญใหผูวาราชการจังหวัด
พิจารณา ถาเห็น สมควรก็ใหผูวาราชการจังหวัดเรียกประชุมวิสามัญได สมัยประชุมวิสามัญใหมีกําหนดไมเกิน
สิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด
มาตรา 27 การประชุมสภาเทศบาลทุกคราวตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกที่
อยูในตําแหนง แตตองไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
(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
อยางอื่นในพระราชบัญญัตินี้ สมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามีจํานวนลงเสียง
ลงคะแนนเทากัน ใหประธาน ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 29 หามมิใหสภาเทศบาลประชุมปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือเรื่องที่ฝาฝน
กฎหมาย หรือเรื่องการเมืองแหงรัฐ
มาตรา 30 การประชุมของสภาเทศบาลยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะที่จะไดกําหนดไวในระเบียบขอ
บังคับ การประชุมสภาเทศบาล เมื่อคณะเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลรวมกันไมต่ํากวาหนึ่งในสามของ
จํานวนสมาชิกที่มาประชุม รองขอ ใหทําการประชุมลับ ก็ใหประธานสภาเทศบาลดําเนินการประชุมลับไดโดย
ไมตองขอมติที่ประชุม
มาตรา 31 ในที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกยอมมีสิทธิตั้งกระทูถามคณะเทศมนตรี หรือเทศมนตรีในขอ
ความ ใด ๆ อันเกี่ยวกับการงานในหนาที่ได แตคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรียอมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมตอบ
เมื่อเห็นวาขอความ นั้น ๆ ยังไมควรเปดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของเทศบาล
มาตรา 32 สภาเทศบาลมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเปนคณะกรรมการสามัญ และมีอํานาจเลือก
บุคคลผูเปนหรือมิไดเปนสมาชิกตั้งเปนคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล เพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณา
สอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภาเทศบาล แลวรายงานตอสภาเทศบาล ในการตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหนึ่ง นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผูเปนหรือมิไดเปนสมาชิก เพื่อให
สภาเทศบาลแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญไดไมเกินหนึ่งในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
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 สมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยูหรือคณะเทศมนตรีอาจเสนอ
ตอประธานสภาเทศบาล เพื่อใหมีการออกเสียงประชามติในทองถิ่นได และประกาศใหประชาชนทราบ
การออกเสียงประชามติตองเปนไปเพื่อประโยชนในการขอปรึกษาความเห็นของประชาชนวาจะเห็นชอบหรือไม
เห็นชอบกิจการสําคัญในเรื่องหนึ่งตามวรรคหนึ่ง ซึ่งมิใชเรื่องที่ขัดหรือแยงตอกฎหมาย การออกเสียงประชา
มติที่เกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคลใดคณะบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะจะกระทํามิได
บุคคลผูมสี ิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลยอมมีสิทธิออกเสียงประชามติ
การออกเสียงประชามติตามมาตรานี้ใหมีผลเปนเพียงการใหคําปรึกษาแกสภาเทศบาลหรือคณะเทศมนตรีใน
เรื่องนั้น หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติใหเปนไปตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด
(ความในมาตรา 30 ทวิ ถูกเพิ่มเติม โดยมาตรา 10 แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543)
มาตรา 33 การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา 32 ตองมีกรรมการมาประชุมไมต่ํากวากึ่งจํานวนของ
จํานวน กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการใหใชระเบียบขอบังคับ
การประชุมสภาเทศบาลโดยอนุโลม
มาตรา 34 สมาชิกสภาเทศบาลไมต่ํากวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกที่อยูในตําแหนง มีสิทธิที่จะรวมกัน
ทํา คํารองยื่นตอนายอําเภอในกรณีแหงเทศบาลตําบล หรือผูวาราชการจังหวัดในกรณีแหงเทศบาลเมืองหรือ
เทศบาลนครวา คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีผูใดปฏิบัติการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน ละเลยไมปฏิบัติ ตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ หรือมีความประพฤติอันจะนํามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียแกศักดิ์ตําแหนงหรือแก เทศบาลหรือแกราชการ เมื่อนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัด แลว
แตกรณี ไดรับคํารองนั้น ใหพิจารณาวาจะสมควรเรียก ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลหรือไม ถาเปนการสมควร
ก็ใหเรียกประชุมสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี เพื่อใหมี การอภิปรายเกี่ยวดวยคํารองนั้นวา สมควร
จะสงไปยังกระทรวงมหาดไทยหรือไม เมื่อที่ประชุมมีมติอยางใด ใหนายอําเภอ หรือผูวาราชการจังหวัดแลว
แตกรณี ปฏิบัติไปตามมติน้นั การประชุมตามความในวรรคกอนใหเปนการประชุมลับโดยใหนายอําเภอหรือผู
วาราชการจังหวัด แลวแตกรณี เปนประธาน การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาในการประชุมนี้ ใหกระทําโดยวิธีลง
คะแนนลับ ระเบียบการประชุมนั้น ใหใชระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาลโดยอนุโลม แตตองมีสมาชิก
มาประชุมไม ต่ํากวาสองในสามของจํานวนสมาชิกที่อยูในตําแหนง จึงจะเปนองคประชุม
มาตรา 35 เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดรับคํารองตามความในมาตรากอนแลว รัฐมนตรีวา
การ กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจสั่งใหยกคํารองนั้นเสีย หรือสั่งใหเทศมนตรีทั้งคณะหรือเทศมนตรีผูใดออก
จากตําแหนงได เพื่อประโยชนในการนี้ จะสั่งใหมีการสอบสวนกอนก็ได

บทที่ 2
คณะเทศมนตรี
มาตรา 36 ในกรณีที่ประชาชนในเขตเทศบาลใดออกเสียงแสดงประชามติใหการบริหารเทศบาลในรูปแบบ
คณะเทศมนตรี ใหเทศบาลนั้น มีคณะเทศมนตรี ประกอบดวย นายกเทศมนตรีคนหนึ่งและเทศมนตรีตาม
จํานวน ดังนี้
(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 เมื่อประธานหรือรองประธานสภาเทศบาลผูใดไดรับแตงตั้งเปนนายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรี
ใหพน จากตําแหนงประธานหรือรองประธานสภาเทศบาลนั้น
มาตรา 39 ใหคณะเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย โดยมี
นายกเทศมนตรีเปนหัวหนา ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไมอาจบริหารกิจการได ใหนายกเทศมนตรีตั้งเทศมนตรี
ผูหนึ่งทําการแทน การสั่ง การอนุญาต การใหอนุมัติหรือการปฏิบัติกิจการที่คณะเทศมนตรีหรือนายกเทศ
มนตรีจะพึงปฏิบัติหรือ ดําเนินการตามกฎหมายใด ถากฎหมายนั้นมิไดบัญญัติในเรื่องการมอบอํานาจไวเปน
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
ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญามาใชบังคับ โดยอนุโลม เมื่อไดเปรียบเทียบคดีใดแลว ใหรีบสง
บันทึกการเปรียบเทียบพรอมดวยสํานวนไปยังพนักงานสอบสวน ผูรับผิดชอบแหงเขตทองที่ซึ่งเทศบาลนั้นตั้ง
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 เมื่อพนกําหนดเวลาดังที่บัญญัติไวในมาตรา 4 แลวใหนายกเทศมนตรีและเทศมนตรีมีอํานาจ
หนาที่ อยางเดียวกับอํานาจหนาที่ของกํานันและผูใหญบานบรรดาที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการปกครอง
ทองที่หรือ กฎหมายอื่นเทาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นสมควรและไดกําหนดขึ้นไวโดย
กฎกระทรวง
มาตรา 42 ใหเทศบาลมีพนักงานเทศบาลและจัดแบงการบริหารออกเปนสวนตาง ๆ ตามปริมาณและคุณ
ภาพ ของงานโดยมีปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในงานประจําทั่วไปของเทศบาล
มาตรา 43 ระเบียบพนักงานเทศบาลใหตราขึ้นเปนพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 44 ในการปฏิบัติหนาที่ใหถือวา นายกเทศมนตรี เทศมนตรี และพนักงานเทศบาล มีฐานะเปน
เจาพนักงานตามความหมายแหงกฎหมายลักษณะอาญา
มาตรา 45 เทศมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) สมาชิกสภาเทศบาลถึงคราวออกตามวาระ
(2) มีการยุบสภาเทศบาล
(3) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงพรอมกันทั้งหมดตามมาตรา 19 (8)
(4) สภาเทศบาลไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณและผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับสภา
เทศบาล หรือสภาเทศบาลไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองใน
สามของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยูในตําแหนง
(5) ความเปนเทศมนตรีของนายกเทศมนตรีสิ้นสุดลง หรือคณะเทศมนตรีลาออกหรือ
(6) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งใหเทศมนตรีทั้งคณะออกจากตําแหนงตามมาตรา 35 หรือมาตรา 73
ในกรณีที่เทศมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตาม (1) (4) หรือ (5) คณะเทศมนตรีที่พนจากตําแหนงตองอยูใน
ตําแหนงเพื่อดําเนินกิจการตอไปจนกวาคณะเทศมนตรีที่แตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ เมื่อเทศมนตรีทั้งคณะ
พนจากตําแหนงตาม (4) (5) หรือ (6) ใหสภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปน คณะเทศมนตรีขึ้นใหม
แลวเสนอใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งภายในสิบหาวันนับแตวันที่คณะเทศมนตรีออกจากตําแหนง และถาพน
กําหนดเวลาสิบหาวันแลวไมอาจแตงตั้งคณะเทศมนตรีไดโดยมีสาเหตุสําคัญจากสภาเทศบาล ใหผูวาราชการ
จังหวัดเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อยุบสภาเทศบาล เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่ง
ยุบสภาเทศบาลตามวรรคสาม หรือเทศมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง ตาม (2) หรือ (3)ใหผูวาราชการจังหวัด
แตงตั้งขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนั้นเปน คณะเทศมนตรีเพื่อดําเนินกิจ
การชั่วคราวจนกวาคณะเทศมนตรีที่แตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่
ในระหวางที่ไมมีคณะเทศมนตรี ใหปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีเปนการชั่วคราวเทาที่จําเปนได
จนกวาคณะเทศมนตรีที่แตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่
(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 ความเปนเทศมนตรีจะสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อ

(1) พนจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล
(2) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด
(3) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งใหออกตามมาตรา 35 หรือมาตรา 73
(4) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลไดลงคะแนนเสียงใหพนจากตําแหนงตามกฎหมายเกี่ยวกับการลง
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 เทศมนตรีที่พนจากตําแหนงตามมาตรา 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 เมื่อคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีถูกกลาวหาวาปฏิบัติการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือ
สวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ หรือมีความประพฤติใน
ทางจะนํา มาซึ่งความเสื่อมเสียแกศักดิ์ตําแหนงหรือแกเทศบาลหรือราชการ เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดสอบ
สวนแลวเห็นวาจะใหคง อยูในตําแหนงในระหวางการสอบสวนจะเปนการเสียหายแกเทศบาล ผูวาราชการ
จังหวัดมีอํานาจที่จะสั่งพักคณะ เทศมนตรีหรือเทศมนตรีไดไมเกินสามสิบวัน แลวใหรีบรายงานการสั่งพักไป
ยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยภายใน กําหนดเจ็ดวันนับแตวันสั่งพัก เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดสอบ
สวนเสร็จแลวใหรีบรายงานผลแหงการสอบสวนไปยัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาสั่งการ
ตามที่เห็นสมควร ถาการสอบสวนไมเสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลาตามความในวรรคหนึ่งใหผูวาราชการจังหวัด
ขออนุมัติขยาย กําหนดเวลาสั่งพักไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยอาจสั่งขยายเวลาออกไปอีก ไมเกินหกสิบวัน เมื่อพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวนี้แลวถารัฐมนตรีวา
การกระทรวงมหาดไทยมิไดสั่งการอยางใด ก็ให คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีที่ถูกสั่งพักกลับเขาปฏิบัติหนาที่
ตามเดิม คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีที่ถูกผูวาราชการจังหวัดสั่งพัก อาจอุทธรณคําสั่งไปยังรัฐมนตรีวาการ
กระทรวง มหาดไทยได โดยยื่นอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง
และใหผูวาราชการ จังหวัดสงเรื่องอุทธรณไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยภายในกําหนดเจ็ดวันนับ
แตวันที่ไดรับคําอุทธรณนั้น ในกรณีที่คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีถูกสั่งพักตามวรรคหนึ่ง ใหสภาเทศบาล
เลือกสมาชิกสภาเทศบาลมี จํานวนเทากับผูที่ถูกสั่งพัก แลวเสนอผูวาราชการจังหวัดเพื่อแตงตั้งเปนคณะเทศ
มนตรีหรือเทศมนตรีภายในสิบหาวัน นับแตวันที่มีการสั่งพักเพื่อดําเนินกิจการในหนาที่แทนชั่วคราว ถาพน
กําหนดสิบหาวันแลวไมอาจแตงตั้งคณะเทศมนตรี หรือเทศมนตรีได โดยมีสาเหตุสําคัญจากสภาเทศบาลและ
ผูวาราชการจังหวัดเห็นวาคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีที่ 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 ในกรณีที่ประชาชนในเขตเทศบาลใดออกเสียงแสดงประชามติใหการบริหารในเขตเทศบาล
ใชรูปแบบนายกเทศมนตรี ใหเทศบาลนั้นมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่ง ซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งใน
เขตเทศบาล การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีใหกระทําโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ หลักเกณฑและ
วิธรการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
มาตรา 48 ตรี บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
(1) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ 1 มกราคม ของปที่มีการเลือกตั้ง และ
(3) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเทศบาลเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง
มาตรา 48 จัตวา บุคคลผูมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้งเปนบุคคลตองหามมิใหใช
สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
(1) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(2) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(3) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(4) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มาตรา 48 เบญจ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรี
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(2) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง และ
(3) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเทศบาลเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือ
เปนผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเทศบาลในวันสมัครรับเลือกตั้ง และไดเสียภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษี
บํารุงทองที่ใหเทศบาล ในปที่สมัครหรือในปกอนปที่สมัครหนึ่งป
มาตรา 48 ฉ บุคคลผูมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือก
ตั้งเปนนายกเทศมนตรี
(1) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งมาตรา 48 จัตวา (1) (2) หรือ (4)
(2) ติดยาเสพยติดใหโทษ
(3) เปนบุคคลลอมละลาย
(4) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก

(5) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไปโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวันเลือกตั้ง เวนแต
ในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(6) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาที่
หรือถือวากระทําการทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(7) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสิน
เพิ่มขึ้นผิดปกติ
(8) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(9) เปนสมาชิกสภาทองถิ่น สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา
(10) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือของรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่น หรือเปน
เจาหนาที่อื่นของรัฐ
(11) อยูระหวางตองหามหรือตัดสิทธิมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(12) เคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ซึ่งถูกใหพนจากตําแหนงเนื่องจากกระทําการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ
(13) เคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น และยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันที่พนจากตําแหนงครั้ง
หลังสุดจนถึงวันเลือกตั้ง
มาตรา 48 สัตต ใหนายกเทศมนตรีดํารงตําแหนงนับแตวันเลือกตั้งและมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
นับแตวันเลือกตั้ง แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได เมื่อนายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง ใหจัด
ใหมีการเลือกตั้งขึ้นใหมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง
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 นายกเทศมนตรีที่จะเขามาบริหารราชการตองแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล โดยไมมีการลง
มติความไววางใจ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่เขาดํารงตําแหนง
กอนแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีตองปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาลวาจะจงรักภักดี
ตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ หากมีกรณีที่สําคัญ
และจําเปนเรงดวน ซึ่งหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบตอประโยชนสําคัญของราษฎรหรือราชการ นายกเทศ
มนตรีที่เขารับหนาที่จะดําเนินการไปพลางกอนเพียงเทาที่จําเปนก็ได

ใหนายกเทศมนตรีรายงานและแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตามวรรคหนึ่งตอสภาเทศบาล
เปนประจําทุกป ในกรณีที่ประธานสภาเทศบาลไมเรียกประชุมสภาเทศบาลภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูเรียกประชุมและเปนผูเปดหรือปดประชุม
มาตรา 48 เอกาทศ นายกเทศมนตรี หรือผูซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมายมีสิทธิเขาประชุมสภาเทศบาลและ
มีสิทธิแถลงขอเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาที่ของตนตอที่ประชุม แตไมมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
มาตรา 48 ทวาทศ สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยูมสี ิทธิเขาชื่อเสนอ
ญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาเทศบาล เพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความ
เห็นในปญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการเทศบาลโดยไมมีการลงมติ ญัตติตามวรรคหนึ่งใหยื่นตอประธาน
สภาเทศบาล และใหประธานสภาเทศบาลกําหนดวันสําหรับการอภิปรายทั่วไป ซึ่งตองไมเร็วกวาหาวันและไมชา
กวาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับญัตติแลวแจงในนายกเทศมนตรีทราบ
มาตรา 48 เตรส นายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลใหเปนไปตาม
กฎหมาย เทศบัญญัติ และนโยบาย
(2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล
(3) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี
(4) วางระเบียบเพื่อใหงานของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย
(5) รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ
(6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
มาตรา 48 จตุทศ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศ
มนตรี ตองไมกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อื่นใดในสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ การพิณิชยของเทศ
บาล บริษัทที่เทศบาลถือหุน หรือตําแหนงผูบริหารทองถิ่นหรือพนักงานสวนทองถิ่น เวนแตตําแหนงที่ตอง
ดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
(2) รับเงินหรือประโยชนใด ๆ เปนพิเศษจากสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ การพาณิชยของ
เทศบาลถือหุน นอกเหนือไปจากที่สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ การพาณิชยของเทศบาลถือ
หุนปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ
(3) เปนคูสัญญาหรือเปนผูมีสวนไดสวนเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่ทํากับเทศบาล หรือการ
พาณิชยของเทศบาล หรือบริษัทที่เทศบาลถือหุน บทบัญญัติตามมาตรานี้มิใหใชบังคับกรณีที่บุคคลดังกลาว
ตามวรรคหนึ่งไดรับเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ หรือเงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
และมิใหใชบังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนคาเบี้ยประชุมหรือเงินอื่ใด เนื่องจาก
การดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภาหรือวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรหรือสภาเทศบาลหรือสภาทองถิ่น
อื่น หรือกรรมการที่มี กฎหมายบัญญัติใหเปนโดยตําแหนง

มาตรา 48 ปญจทศ นายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) เมื่อมีการยุบสภาเทศบาล
(4) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด
(5) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 48 เบญจ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 48 ฉ
(6) กระทําการฝาฝนตามมาตรา 48 จตุทศ
(7) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(8) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสอบสวนและสั่งใหออกจากตําแหนงตามมาตรา 73
(9) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลไดลงคะแนนเสียงใหพนจากตําแหนงตามกฎหมายวาดวยการลง
คะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ในระหวางที่ไมมีนายกเทศมนตรี ใหปลัด
เทศบาลปฏิบัติหนาที่ของนายกเทศมนตรีเทาที่จําเปนไดเปนการชั่วคราวจนกวานายกเทศมนตรีซึ่งไดรับการ
เลือกตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ เมื่อมีกรณีสงสัยวาความเปนนายกเทศมนตรีสิ้นสุดลงตาม (5) หรือ (6) ใหผูวา
ราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดใหเปนที่สุด
มาตรา 48 โสฬส รองนายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง เมื่อ
(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 ใหนายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเปนผู
บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาล
มาตรา 48 อัฏฐารส เทศบาลแบงสวนราชการ ดังตอไปนี้
(1) สํานักปลัดเทศบาล
(2) สวนราชการอื่นตามที่นายกเทศมนตรีประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย
การกําหนดอํานาจหนาที่ของสํานักปลัดเทศบาลและสวนราชการอื่นตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่นายกเทศ
มนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย

มาตรา 48 เอกูนวีสติ ใหมีปลัดเทศบาลคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาลรอง
จากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย และมี
อํานาจหนาที่อื่นตามกฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย การบริหารงานบุคคลของเทศบาล
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา 48 วีสติ อํานาจหนาที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกเทศมนตรี ใหเปนไปตามที่
นายกเทศมนตรีมอบหมาย ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองนายกเทศมนตรีตาม
ลําดับที่นายกเทศมนตรีจัดไวเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีรองนายกเทศมนตรีหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราช
การได ใหปลัดเทศบาลเปนผูรักษาราชการแทน อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราช
การที่นายกเทศมนตรีจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ
หรือคําสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไมไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น นายก
เทศมนตรีอาจมอบอํานาจ โดยทําเปนหนังสือใหรองนายกเทศมนตรีเปนผูปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีก็
ได แตถามอบใหปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ใหทําเปนคําสั่งและประกาศใหประชา
ชนทราบ
การปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตามวรรคสาม ตองกระทําภายใตการกํากับดูแลและกรอบนโยบายที่
นายกเทศมนตรีกําหนดไว
มาตรา 48 เอกวีสติ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาลเปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 48 ทวาวีสติ ถาในเขตเทศบาลใด รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นเปนการสมควรใหนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลหรือหัวหนาสวนราชการในเขตเทศบาลนั้นมี
อํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติไดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช
บังคับอนุโลม เมื่อไดเปรียบเทียบคดีใดแลว ใหรีบสงบันทึกการเปรียบเทียบพรอมดวยสํานวนไปยังพนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบแหงเขตทองที่ซึ่งเทศบาลนั้นตั้งอยูเพื่อดําเนินการตอไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาโดยไมชักชา
มาตรา 48 เตวีสติ เมื่อพนกําหนดเวลาหนึ่งปนับแตวันที่ไดมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะทองถิ่นใดเปนเทศ
บาลแลว ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาที่อยางเดียวกับอํานาจหนาที่ของกํานันและผูใหญบาน บรรดาที่
บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่หรือกฎหมายอื่น ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 48 จตุวีสติ เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทน อยางอื่นของนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 48 ปญจวีสติ ในกรณีที่บทบัญญัติมาตราใดในพระราชบัญญัตินี้ กลาวถึงคณะเทศมนตรี บท
บัญญัติมาตราใดกลาวถึงเทศมนตรีใหหมายถึงรองนายกเทศมนตรี เวนแตบทบัญญัติมาตราใดมีขอความเปน
อยางเดียวกันหรือขัดแยงกันกับบทบัญญัติในบทนี้ ใหใชบทบัญญัติในบทนี้แทน
บรรดาบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ ประกาศ หรือคําสั่งใดที่อางถึง
คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ
ประกาศ หรือคําสั่งนั้น อางถึงนายกเทศมนตรี ตามบทนี้ ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงบทนี้
(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
หนาที่ของเทศบาล
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 เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล 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) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล
(ยกเลิกความใน (7) ของมาตรา 50 แหง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 336 ลงวันที่ 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) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
(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
ที่ 9) พ.ศ. 2523 ถูกยกเลิกโดย มาตรา 14 แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543)
มาตรา 53

ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้

(1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 50
(2) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
(3) ใหมีโรงฆาสัตว
(4) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข
(5) ใหมแี ละบํารุงทางระบายน้ํา
(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) จัดทํากิจการซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข
(8) จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
(9) ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา
(10) ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตวและสถานที่พักผอนหยอนใจ
(11) ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบรอยของทองถิ่น
(12) เทศพาณิชย
บทที่ 3
เทศบาลนคร

มาตรา 55

(ยกเลิก)

มาตรา 56

ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล 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 เมื่อ

(1) การนั้นจําเปนตองทําและเปนการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดําเนินตามอํานาจหนาที่อยูภายในเขตของตน

(2) ไดรับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัดหรือสภาตําบลแหงทองถิ่นที่
เกี่ยวของ และ
(3) ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
มาตรา 57 ตรี

เทศบาลอาจทําการรวมกับบุคคลอื่นโดยกอตั้งบริษัทจํากัด หรือถือหุนในบริษัทจํากัด เมื่อ

(1) บริษัทจํากัดนั้นมีวัตถุประสงคเฉพาะเพื่อกิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภค
(2) เทศบาลตองถือหุนเปนมูลคาเกินกวารอยละหาสิบของทุนที่บริษัทนั้นจดทะเบียนไว ในกรณีที่มีหลาย เทศ
บาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบลหรือสุขาภิบาล ถือหุนอยูในบริษัทเดียวกันใหนับหุน
ที่ถือนั้น รวมกัน และ
(3) ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
การเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่เทศบาลถืออยูในบริษัทจํากัด ตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทย
ความใน (1) และ (2) ของวรรคหนึ่ง ไมใชบังคับในกรณีที่บริษัทจํากัดที่เทศบาลรวมกอตั้งหรือถือหุนนั้น ไมมี
เอกชนถือหุนอยูดวย
บทที่ 4
สหการ

มาตรา 58 ถามีกิจการใดอันอยูภายในอํานาจหนาที่ของเทศบาลตั้งแตสองแหงขึ้นไปที่จะรวมกันทําเพื่อให
เกิด ประโยชนอยางยิ่ง ก็ใหจัดตั้งเปนองคการขึ้นเรียกวาสหการ มีสภาพเปนทบวงการเมือง และมีคณะ
กรรมการบริหาร ประกอบดวยผูแทนของเทศบาลที่เกี่ยวของอยูดวย
การจัดตั้งสหการจะทําไดก็แตโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะไดกําหนดชื่ออํานาจหนาที่ และระเบียบ การ
ดําเนินงานไว

การยุบเลิกสหการใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาโดยกําหนดวิธีการจัดทรัพยสินไวดวย
มาตรา 59

สหการอาจไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และอาจกูเงินไดภายใตบังคับมาตรา 66 (5) หรือ (6)

สวนที่ 4
เทศบัญญัติ

มาตรา 60

เทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอบทกฎหมายในกรณี ดังตอไปนี้

(1) เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามหนาที่ของเทศบาลที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
(2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหเทศบาลตราเทศบัญญัติ หรือใหมีอํานาจตราเทศบัญญัติ
ในเทศบัญญัตนิ ั้น จะกําหนดโทษปรับผูละเมิดเทศบัญญัติไวดวยก็ได แตหามมิใหกําหนดเกินกวาหนึ่งพันบาท
มาตรา 61 เทศพาณิชยของเทศบาล ใหตราเปนเทศบัญญัติกิจการใดที่เทศบาลมีรายไดหรือผลพลอยได
อันเกิด จากการกระทําตามอํานาจหนาที่ จะไมตราเปนเทศบัญญัติก็ได
มาตรา 61ทวิ

รางเทศบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดย

(1) นายกเทศมนตรี
(2) สมาชิกสภาเทศบาล หรือ
(3) ราษฎณผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอขอญัตติทองถิ่น
ในกรณีท่สี มาชิกสภาเทศบาลเปนผูเสนอรางเทศบัญญัติตองมีสมาชิกสภาเทศบาลลงนามรับรองไมนอยกวา
สองคน รางเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอไดตอเมื่อมีคํารับรองของนายกเทศมนตรี
(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 การค้ําประกัน หรือการใชเงินกู
(4) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพยสนิ การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินการจาง และการพัสดุ
ในกรณีเปนที่สงสัยวารางเทศบัญญัติใดเปนรางเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงินที่จะตองมีคํารับรองของนายกเทศ
มนตรี ใหประธานสภาเทศบาลเปนผูวินิจฉัย
(ความในมาตรา 61 ตรี ถูกเพิ่มเติมโดย มาตรา 16 แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543)
มาตรา 62 ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สภาเทศบาล ไดมีมติเห็นชอบไปยังนายอําเภอเพื่อสงไปยังผูวาราชการ
จังหวัด ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ใหประธานสภาเทศบาลสงไปยังผูวาราชการจังหวัดพิจารณา
ผูวาราชการจังหวัดตองพิจารณารางเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งใหเสร็จและสงคืนประธานสภาเทศบาลภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรางเทศบัญญัตินั้น ถาผูวาราชการจังหวัดไมพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด ใหถือวาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางเทศบัญญัตินั้น
ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหสงนายกเทศมนตรีลงนามใช
บังคับเปนเทศบัญญัติตอไป แตถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นชอบดวยใหสงรางเทศบัญญัตินั้นพรอมดวยเหตุ
ผลไปยังสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาใหม ถาสภาเทศบาลมีมติยืนยันตามรางเทศบัญญัติเดิมดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสองในสามของสมาชิกเทาที่มีอยู ใหประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัตินั้นใหนายกเทศมนตรีลง
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 ในกรณีที่สภาเทศบาลไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณในกรณีแหงเทศบาล
ตําบล ใหประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัตินั้นไปยังนายอําเภอ เพื่อสงไปยังผูวาราชการจังหวัดโดยเร็ว
ในกรณีแหง เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ใหประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัตินั้นไปยังผูวาราชการ
จังหวัด
ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณารางเทศบัญญัตินั้น ถาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับสภาเทศบาลที่ไมรับ
หลักการแหงรางเทศบัญญัติ ใหรางเทศบัญญัตินั้นตกไป
ถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นชอบดวยกับสภาเทศบาลที่ไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัตินั้น ใหสงคืนสภา
เทศบาลพิจารณาใหม ในกรณีที่สภาเทศบาลยืนยันตามเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
สมาชิก สภาเทศบาลทั้งหมด ใหรางเทศบัญญัตินั้นตกไป แตถาสภาเทศบาลยืนยันตามเดิมดวยคะแนนเสียง
นอยกวาสองใน สามของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด ใหประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัตินั้นไป
ยังผูวาราชการจังหวัดเพื่อ ลงชื่ออนุมัติ
บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบงั คับกับการบริหารเทศบาลในรูปแบบนายกเทศมนตรี
(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 ในกรณีที่สภาเทศบาลไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือ
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ใหสภาเทศบาลตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวยกรรมการ
จํานวนสิบหาคน เพื่อพิจารณาหาขอยุติความขัดแยงในสาระสําคัญที่บัญญัติไวในรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายนั้น
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหประกอบดวยสมาชิกซึ่งสภาเทศบาลแตงตั้งจํานวนเจ็ดคน และบุคคลซึ่งเปน
หรือมิไดเปนสมาชิก ซึ่งนายกเทศมนตรีเสนอจํานวนเจ็ดคนและใหกรรมการทั้งสิบสี่คนรวมกันปรึกษาและ
เสนอบุคคลซึ่งมิไดเปนกรรมการและมิไดเปนสมาชิกคนหนึ่งทําหนาที่ประธานคณะกรรมการดังกลาวภายใน
เจ็ดวันนับแตวันที่กรรมการครบจํานวนสิบสี่คน
ในกรณีที่ไมสามารถเสนอบุคคลที่จะทําหนาที่เปนประธานไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหผูวาราชการ
จังหวัดตั้งบุคคลซึ่งมิไดเปนกรรมการและมิไดเปนสมาชิกขึ้นทําหนาที่ประธานคณะกรรมการดังกลาว

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาและรายงานผลการพิจารณาตอสภาเทศบาลใหแลวเสร็จภายในสิบหา
วันนับแตวันที่แตงตั้งประธานคณะกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการไมสามารถพิจารณา แลววินิจฉัยชี้ขาด
และรายงานตอสภาเทศบาลโดยเร็ว
ถาสภาเทศบาลยังไมเห็นชอบดวยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ หรือผลการวินิจฉัยของประธานคณะ
กรรมการ แลวแตกรณีดวยคะแนนเสียงไมต่ํากวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด ใหรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายนั้นเปนอันตกไป และใหใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายในปงบประมาณที่แลว
ไปพลางกอน ในกรณีเชนวานี้ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งยุบสภาเทศบาล ถามีขอเสนอของนายก
เทศมนตรี
บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับกับการบริหารเทศบาลในรูปแบบคณะเทศมนตรี
(ความในมาตรา 62 ตรี ถูกเพิ่มขึ้นโดยมาตรา 19 แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543)
มาตรา 63 นอกจากที่ไดมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่นเทศบัญญัตินั้นใหใชบังคับได เมื่อประกาศไว
โดย เปดเผยที่สํานักงานเทศบาลแลวเจ็ดวัน เวนแตในกรณีฉุกเฉิน ถามีความระบุไวในเทศบัญญัตนิ ั้นวาใหใช
บังคับทันที ก็ให ใชบังคับในวันที่ไดประกาศนั้น
มาตรา 64 ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาเทศบาลใหทันทวงทีมิไดคณะเทศมนตรีอาจออกเทศ
บัญญัติ ชั่วคราวไดเมื่อไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด และเมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศ
บาลแลว ก็ใหใชบังคับ ได
ในการประชุมสภาเทศบาลคราวตอไป ใหนําเทศบัญญัติชั่วคราวนั้นเสนอตอสภาเทศบาลเพื่ออนุมัติ ถาสภา
เทศบาลอนุมัติแลว เทศบัญญัติชั่วคราวนั้นก็เปนเทศบัญญัติตอไป ถาสภาเทศบาลไมอนุมัติ เทศบัญญัติชั่ว
คราวนั้นก็เปน อันตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบถึงกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชเทศบัญญัติชั่วคราวนั้น
คําอนุมัติและไมอนุมัติของสภาเทศบาลที่กลาวนี้ ใหทําเปนเทศบัญญัติ
สวนที่ 5
การคลังและทรัพยสินของเทศบาล

มาตรา 65 งบประมาณประจําปของเทศบาลตองตราขึ้นเปนเทศบัญญัติ ถาเทศบัญญัติงบประมาณออกไม
ทัน ปใหม ใหใชเทศบัญญัติงบประมาณปกอนนั้นไปพลาง
ถาในปใดจํานวนเงินซึ่งไดอนุญาตไวตามงบประมาณปรากฏวาไมพอสําหรับการใชจายประจําปก็ดี หรือมีความ
จําเปนที่จะตองตั้งรายรับหรือรายจายขึ้นใหมในระหวางปก็ดีใหตราขึ้นเปนเทศบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม
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) เงินและทรัพยสินอยางอื่นที่มีผูอุทิศให
(9) รายไดอื่นใดตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว
การกูเงินตาม (6) เทศบาลจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากสภาเทศบาล และไดรบั อนุมัติจากรัฐมนตรีวา
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) คาที่ดิน 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) และการจายเงินเพื่อการลงทุนเทศบาลจะกระทําไดเมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวัดอนุมัติแลว
(ความในมาตรา 67 ทวิ ซึ่งถูกเพิ่มขึ้นโดยมาตรา 4 แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2505)
มาตรา 67 ตรี การจายเงินตามมาตรา 67 (9) ถาเปนการชําระเงินกูเมื่อถึงกําหนด ชําระ เทศบาลจะตอง
ชําระ เงินกูนั้นจากทรัพยสินของเทศบาลไมวาจะตั้งงบประมาณรายจายประเภทนี้ไวหรือไม
(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 ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นใหปฏิบัติการตามอํานาจ
หนาที่โดยถูกตองตามกฎหมาย ในการนี้ใหมีอํานาจหนาที่ชี้แจงแนะนําตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ
เรียก รายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงาน
เทศบาลมาชี้แจง หรือสอบสวนก็ได
ใหนายอําเภอมีอํานาจหนาที่ชวยผูวาราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลตําบลในอําเภอนั้น ใหปฏิบัติการตาม
อํานาจหนาที่โดยถูกตองตามกฎหมาย ในการนี้ใหมีอํานาจหนาที่ชี้แจงแนะนําตักเตือนเทศบาลตําบล และ
ตรวจสอบ กิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภา
เทศบาลหรือพนักงาน เทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได
มาตรา 72 เมื่อนายอําเภอ ในกรณีแหงเทศบาลตําบลในอําเภอนั้น หรือผูวาราชการจังหวัด ในกรณีแหง
เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร เห็นวา คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีผูใดปฏิบัติการของเทศบาลไปในทางที่
อาจเปน การเสียหายแกเทศบาลหรือเสียหายแกราชการและนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี
ไดชี้แจงแนะนํา ตักเตือนแลวไมปฏิบัติตามนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี มีอํานาจที่จะสั่ง

เพิกถอนหรือสั่งใหระงับ การปฏิบัติของคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีนั้นไวกอนได แลวใหรีบรายงานรัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในกําหนดสิบหาวัน เพื่อใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยสั่ง
การตามที่เห็นสมควร
คําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตามความในวรรคกอนไมกระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลภาย
นอก ผูกระทําการโดยสุจริต
มาตรา 73 ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นวา คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีผูใดปฏิบัติการฝาฝนตอ
ความ สงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไมปฏิบตั ิตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่
หรือมีความ ประพฤติในทางจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแกศักดิ์ตําแหนงหรือแกเทศบาลหรือแกราชการ ให
เสนอความเห็นตอรัฐมนตรี วาการกระทรวงมหาดไทยพรอมดวยหลักฐานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
อาจสั่งใหคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรี ผูใดออกจากตําแหนงก็ได
มาตรา 74 เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม ผู
วา ราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อยุบสภาเทศบาลก็ได
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติน้รี ัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมี
อํานาจยุบสภาเทศบาลและใหแสดงเหตุผลไวในคําสั่งดวย
เมื่อมีการยุบสภาเทศบาลหรือถือวามีการยุบสภาเทศบาลตามพระราชบัญญัตินี้ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลขึ้นใหมตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลภายในสี่สิบหาวัน
(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 ในเมื่อเห็นจําเปนที่จะใหเทศบาลใดอยูในความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทยโดยตรง ก็
ใหทํา ไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา
เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกาใหเทศบาลใดอยูในความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทยตามความในวรรคกอน
บรรดาอํานาจและหนาที่ของนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดอันเกี่ยวกับเทศบาลนั้น ใหเปนอํานาจหนาที่ของ
รัฐมนตรี วาการกระทรวงมหาดไทยหรือผูที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
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
ใหคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลมีหนาที่ใหคําปรึกษา และเสนอขอแนะนําแกรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยเกี่ยวกับกิจการเทศบาลโดยทั่วไป
(ความในมาตรา 75 ทวิ ถูกเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2505)
มาตรา 75 ตรี
คราวละสี่ป

กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งอยูในตําแหนง

กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
(ความในมาตรา 75 ตรี ถูกเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2505)
มาตรา 75 จัตวา นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 75 ตรีกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล
พนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เปนบุคคลลมละลาย

(4) เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(5) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตคดีความผิดที่เปนลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทํา
โดยประมาท
เมื่อกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลพนจากตําแหนงกอนวาระรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอาจแตงตั้งผู
อื่น แทนได
กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลผูไดรับแตงตั้งตามความในวรรคกอน อยูในตําแหนงตามวาระเทาผูที่ตนแทน
(ความในมาตรา 75 จัตวา ถูกเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2505)
มาตรา 75 เบญจ ในการประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล ถาประธานกรรมการที่ปรึกษา
การ เทศบาลไมอยูในที่ประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลที่มาประชุมเลือก
กรรมการ ที่ปรึกษาการเทศบาลคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
(ความในมาตรา 75 เบญจ ถูกเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2505)
มาตรา 75 ฉ การประชุมทุกคราวตองมีกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลมาประชุมไมต่ํากวากึ่งจํานวนของ
กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
การวินจิ ฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
(ความในมาตรา 75 ฉ ถูกเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2505)
บทเฉพาะกาล

มาตรา 76 ใหสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีแหงเทศบาลที่ไดจัดตั้งอยูแลวในวันใชพระราช
บัญญัตินี้ พนจากตําแหนง และใหดําเนินการเลือกตั้งและแตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใหมภายในกําหนดเวลา
เกาสิบวันนับแตวันใช พระราชบัญญัตินี้ แตใหคณะเทศมนตรีที่พนจากตําแหนงดําเนินกิจการในหนาที่ของ
คณะเทศมนตรีตอไปจนกวาคณะ เทศมนตรีที่แตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ เวนแตเทศบาลใดรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยไดสั่งแตงตั้งเจาพนักงาน เทาจํานวนคณะเทศมนตรีแหงเทศบาลนั้นเขาดําเนินกิจการแทน
ก็ใหคณะเทศมนตรีนั้นพนจากหนาที่
การรักษาพระราชบัญญัติ

มาตรา 77 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจออก กฎ
กระทรวงหรือระเบียบขอบังคับ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป.พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี
(70 ร.จ. 222 ตอนที่ 14 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2496)

