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เป็ นปี ที ๘ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเป็ นการสมควรปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยการเทศบาลให้เหมาะสมยิงขึน
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขนไว้
ึ โดยคําแนะนําและยินยอมของสภา
ผูแ้ ทนราษฎร ดังต่อไปนี
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๖ และบรรดากฎหมาย กฎ ข้อบังคับอืน
ๆ ในส่วนทีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินีหรื อซึ งแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี
มาตรา ๔ เมือพ้นกําหนดหนึงปี นับแต่วนั ทีได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถินใดเป็ น
เทศบาลเมืองหรื อเทศบาลนครแล้ว ห้ามมิให้ใช้กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องทีในส่ วนทีบัญญัติถึงการแต่งตังกํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ประจําตําบล และสารวัตรกํานันในท้องถินนัน และให้บรรดาบุคคลทีเป็ นกํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ประจําตําบล และสารวัตรกํานันพ้นจากตําแหน่งและหน้าทีเฉพาะในเขตท้องถินนัน
ในเขตเทศบาลตําบลใด ถ้าหมดความจําเป็ นทีจะต้องมีตาํ แหน่งกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น
แพทย์ประจําตําบล หรื อสารวัตรกํานัน ให้รัฐมนตรี ประกาศยกเลิกตําแหน่งดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕ ให้เทศบาลทีได้จดั ตังขึนแล้วในวันใช้พระราชบัญญัตินี คงมีฐานะเป็ นเทศบาลตําบล เทศบาล
เมือง และเทศบาลนคร ตามทีเป็ นอยู่ แล้วแต่กรณี มีอาํ นาจหน้าทีและอยูใ่ นบังคับแห่งพระราชบัญญัตินี
มาตรา ๖ บรรดาเทศบัญญัติทีได้ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติจดั ระเบียบเทศบาล
พุทธศักราช ๒๔๗๖ พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๑ และพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๖ หรื อ
โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอืน ให้คงใช้บงั คับได้
ในกรณี ทีผูก้ ระทําผิดเทศบัญญัติดงั กล่าวในวรรคก่อนไม่ชาํ ระค่าปรับให้นาํ บทบัญญัติมาตรา ๖๐ วรรค
ท้ายแห่งพระราชบัญญัตินีมาใช้บงั คับ

ส่ วนที ๑
การจัดตังเทศบาล

มาตรา ๗ เมือท้องถินใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็ นเทศบาล ให้จดั ตังท้องถินนัน ๆ เป็ นเทศบาล
ตําบล เทศบาลเมือง หรื อเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัตินี
ให้เทศบาลเป็ นทบวงการเมือง มีอาํ นาจหน้าทีตามพระราชบัญญัตินีและกฎหมายอืน
มาตรา ๘ เมือมีการจัดตังเทศบาลตามพระราชบัญญัตินีหรื อกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การ
บริ หารส่ วนตําบล ให้เลือกตังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถิน
หรื อผูบ้ ริ หารท้องถินภายในสี สิ บห้าวันนับแต่วนั ทีได้จดั ตังเป็ นเทศบาล
ในระหว่างทีไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลซึ งดํารงตําแหน่งอยูก่ ่อนวันทีจัดตัง
เทศบาลปฏิบตั ิหน้าทีปลัดเทศบาล และให้ปฏิบตั ิหน้าทีนายกเทศมนตรี เท่าทีจําเป็ นได้เป็ นการชัวคราว จนถึงวันประกาศผล
การเลือกตังนายกเทศมนตรี
มาตรา ๙ เทศบาลตําบล ได้แก่ ท้องถินซึ งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึนเป็ นเทศบาลตําบล
ประกาศกระทรวงมหาดไทยนันให้ระบุชือและเขตเทศบาลไว้ดว้ ย
มาตรา ๑๐ เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถินอันเป็ นทีตังศาลากลางจังหวัด หรื อท้องถินชุมนุ มชนทีมีราษฎร
ตังแต่หนึ งหมืนคนขึนไป ทังมีรายได้พอควรแก่การทีจะปฏิบตั ิหน้าทีอันต้องทําตามพระราชบัญญัตินี และซึ งมีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็ นเทศบาลเมือง ประกาศกระทรวงมหาดไทยนันให้ระบุชือและเขตของเทศบาลไว้ดว้ ย
มาตรา ๑๑ เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถินชุมนุมชนทีมีราษฎรตังแต่ห้าหมืนคนขึนไป ทังมีรายได้พอควร
แก่การทีจะปฏิบตั ิหน้าทีอันต้องทําตามพระราชบัญญัตินี และซึ งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็ นเทศบาลนคร
ประกาศกระทรวงมหาดไทยนันให้ระบุชือและเขตของเทศบาลไว้ดว้ ย
มาตรา ๑๒ ภายใต้บงั คับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ การเปลียนชือเทศบาลหรื อการ
เปลียนแปลงเขตเทศบาล ให้กระทําโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย
ในกรณี ทีเป็ นการเปลียนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรื อเทศบาลนคร ให้กาํ นัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น
แพทย์ประจําตําบล และสารวัตรกํานัน ในท้องถินทีได้เปลียนแปลงเขตเป็ นเทศบาลตามความในวรรคหนึง สิ นสุ ดอํานาจ
หน้าทีเฉพาะในเขตทีได้เปลียนแปลงนันเมือพ้นกําหนดหนึงปี นับแต่วนั ทีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลียนแปลงเขต
เทศบาลใช้บงั คับเป็ นต้นไป
มาตรา ๑๓ ภายใต้บงั คับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ ท้องถินซึ งได้ยกฐานะเป็ น
เทศบาลแล้วอาจถูกเปลียนแปลงฐานะหรื อยุบเลิกได้โดยทําเป็ นประกาศกระทรวงมหาดไทย
ท้องถินทีได้เปลียนแปลงฐานะตามความในวรรคหนึง ให้พน้ จากสภาพแห่งเทศบาลเดิมนับแต่วนั ทีได้
ถูกเปลียนแปลงฐานะเป็ นต้นไป บรรดาทรัพย์สิน หนี สิ ทธิ และสิทธิเรี ยกร้องของเทศบาลเดิมให้โอนไปเป็ นของเทศบาล
ใหม่ในขณะเดียวกันนัน และบรรดาเทศบัญญัติทีได้ใช้บงั คับอยูก่ ่อนแล้วคงให้ใช้บงั คับต่อไป
ในการยุบเลิกเทศบาล ให้ระบุถึงวิธีการจัดทรัพย์สินไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนันด้วย

ส่ วนที ๒
องค์การเทศบาล

มาตรา ๑๔ องค์การเทศบาลประกอบด้วยสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี
บทที ๑
สภาเทศบาล

มาตรา ๑๕ สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ งมาจากการเลือกตังโดยตรงของประชาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินหรื อผูบ้ ริ หารท้องถินตามจํานวนดังต่อไปนี
(๑) สภาเทศบาลตําบล ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนสิ บสองคน
(๒) สภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนสิ บแปดคน
(๓) สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนยีสิ บสี คน
ผูม้ ีสิทธิสมัครรับเลือกตังเป็ นสมาชิกสภาเทศบาล นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินหรื อผูบ้ ริ หารท้องถินแล้ว จะต้องไม่เป็ นผูท้ ีพ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภา
ท้องถิน คณะผูบ้ ริ หารท้องถินหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิน รองผูบ้ ริ หารท้องถินหรื อทีปรึ กษาหรื อเลขานุการของผูบ้ ริ หารท้องถิน
เพราะเหตุมีส่วนได้เสี ยไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมในสัญญาหรื อกิจการทีกระทํากับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน ยังไม่ถึงห้า
ปี นับถึงวันรับสมัครเลือกตัง
ในกรณี ทีตําแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังมิได้มีการเลือกตังสมาชิกสภา
เทศบาลขึนแทนตําแหน่งทีว่าง ให้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเท่าทีมีอยู่
มาตรา ๑๖ สมาชิกสภาเทศบาลให้อยูใ่ นตําแหน่งได้คราวละสี ปี นับแต่วนั เลือกตัง ถ้าตําแหน่งสมาชิก
สภาเทศบาลว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระหรื อมีการยุบสภา ให้เลือกตังสมาชิกสภาเทศบาลขึนแทน
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิน
สมาชิกสภาเทศบาลผูเ้ ข้ามาแทนให้อยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระของผูซ้ ึ งตนแทน
มาตรา ๑๗ ก่อนเข้ารับหน้าที สมาชิกสภาเทศบาลต้องปฏิญาณตนในทีประชุมสภาเทศบาลว่า จะรักษา
ไว้และปฏิบตั ิตามซึ งรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย ทังจะซื อสัตย์สุจริ ตและปฏิบตั ิหน้าทีเพือประโยชน์ของท้องถิน
มาตรา ๑๘ สมาชิกสภาเทศบาลย่อมเป็ นผูแ้ ทนของปวงชนในเขตเทศบาลนัน และต้องปฏิบตั ิหน้าทีตาม
ความเห็นของตนโดยบริ สุทธิใจ ไม่อยูใ่ นความผูกมัดแห่ งอาณัติมอบหมายใด ๆ
มาตรา ๑๘ ทวิ สมาชิกสภาเทศบาลต้องไม่เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมในสัญญา
ทีเทศบาลนันเป็ นคู่สัญญาหรื อในกิจการทีกระทําให้แก่เทศบาลนัน หรื อทีเทศบาลนันจะกระทํา

มาตรา ๑๙ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ นสุ ดลงเมือ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ หรื อมีการยุบสภาเทศบาล
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยืนหนังสื อลาออกต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด
(๔) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง
(๕) ขาดประชุมสภาเทศบาลสามครังติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
(๖) กระทําการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ ทวิ
(๗) สภาเทศบาลมีมติให้พน้ จากตําแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางทีจะนํามาซึ งความเสื อมเสี ย
หรื อก่อความไม่สงบเรี ยบร้อยแก่เทศบาลหรื อกระทําการอันเสื อมเสี ยประโยชน์ของสภาเทศบาล โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล
จํานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึงในสามของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทังหมดเท่าทีมีอยูเ่ ข้าชือเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา และ
มติดงั กล่าวต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทังหมดเท่าทีมีอยู่ ทังนี ให้สมาชิกภาพ
สิ นสุ ดลงนับแต่วนั ทีสภาเทศบาลมีมติ
(๘) ราษฎรผูม้ ีสิทธิเลือกตังในเขตเทศบาลมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนผูม้ ีสิทธิเลือกตังทีมา
ลงคะแนนเสี ยง เห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลผูใ้ ดไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสี ยงเพือ
ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถินหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิน
เมือมีขอ้ สงสัยเกียวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผูใ้ ดสิ นสุ ดลงตาม (๔) (๕) หรื อ (๖) ให้ผูว้ ่า
ราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ ว คําวินิจฉัยของผูว้ ่าราชการจังหวัดให้เป็ นทีสุ ด
ในกรณี ทีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ นสุ ดลงตาม (๘) พร้อมกันทังหมด ให้ถือว่าเป็ นการยุบ
สภาเทศบาล
มาตรา ๒๐ สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึง และรองประธานสภาคนหนึง ซึ งผูว้ ่าราชการจังหวัด
แต่งตังจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลดํารงตําแหน่งจนครบอายุของสภาเทศบาล
มาตรา ๒๐ ทวิ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง ประธานสภาเทศบาลและรอง
ประธานสภาเทศบาลพ้นจากตําแหน่งเมือ
(๑) ลาออก โดยยืนหนังสื อลาออกต่อผูว้ ่าราชการจังหวัด
(๒) สิ นสุ ดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล
(๓) รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยสังให้พน้ จากตําแหน่งตามมาตรา ๗๓
(๔) สภาเทศบาลมีมติให้พน้ จากตําแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางทีจะนํามาซึ งความเสื อมเสี ย
แก่ศกั ดิตําแหน่งหรื อสภาเทศบาล ปฏิบตั ิการฝ่ าฝื นต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อสวัสดิภาพของประชาชน หรื อละเลยไม่
ปฏิบตั ิการหรื อปฏิบตั ิการไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าที โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึงในสามของจํานวน
สมาชิกสภาเทศบาลทังหมดเท่าทีมีอยูเ่ ข้าชือเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา และมติดงั กล่าวต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี ของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทังหมดเท่าทีมีอยู่ ทังนี ให้พน้ จากตําแหน่งนับแต่วนั ทีสภาเทศบาลมีมติ
ผูซ้ ึ งพ้นจากตําแหน่งประธานสภาเทศบาลหรื อรองประธานสภาเทศบาลตาม (๓) หรื อ (๔) จะดํารง
ตําแหน่งประธานสภาเทศบาลหรื อรองประธานสภาเทศบาลอีกไม่ได้ตลอดอายุของสภาเทศบาลนัน
ให้ประธานสภาเทศบาล หรื อรองประธานสภาเทศบาลทีได้รับเลือกใหม่อยูใ่ นตําแหน่งตามวาระของผู ้
ซึ งตนแทน

มาตรา ๒๐ ตรี ในกรณี ทีตําแหน่งประธานสภาเทศบาลหรื อรองประธานสภาเทศบาลว่างลงเพราะเหตุ
ใดเหตุหนึงตามมาตรา ๒๐ ทวิ ให้สภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึนแทนตําแหน่งทีว่างภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที
ตําแหน่งว่างลง
มาตรา ๒๑ ประธานสภาเทศบาล มีหน้าทีดําเนินกิจการของสภาเทศบาลให้เป็ นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล มีหน้าทีกระทํากิจการแทนประธานสภาเทศบาลในเมือประธานสภาเทศบาล
ไม่อยู่ หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้
มาตรา ๒๒ ในเมือประธานและรองประธานสภาเทศบาลไม่อยูใ่ นทีประชุม ให้สมาชิกสภาเทศบาล
เลือกตังกันเองเป็ นประธานเฉพาะในคราวประชุมนัน
มาตรา ๒๓ ให้กระทรวงมหาดไทยวางระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลไว้
มาตรา ๒๔ ในปี หนึงให้มีสมัยประชุมสามัญสี สมัย สมัยประชุมสามัญครังแรกและวันเริ มประชุมสมัย
สามัญประจําปี ให้สภาเทศบาลกําหนด
ผูว้ ่าราชการจังหวัดต้องกําหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครังแรกภายในสิ บห้า
วันนับแต่วนั ประกาศผลการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจํานวนแล้ว และให้ทีประชุมเลือกประธานสภาเทศบาล
และรองประธานสภาเทศบาล
กรณี ทีสภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครังแรกได้ตามกําหนดเวลาในวรรคสอง หรื อมีการ
ประชุมสภาเทศบาลแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาเทศบาลได้ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงมหาดไทยให้มีคาํ สังยุบสภาเทศบาล
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึง ๆ ให้มีกาํ หนดไม่เกินสามสิ บวัน แต่ถา้ จะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับ
อนุญาตจากผูว้ ่าราชการจังหวัด
มาตรา ๒๕ โดยปกติให้ประธานสภาเทศบาลเป็ นผูเ้ รี ยกประชุมสภาเทศบาลตามสมัยประชุม และเป็ นผู ้
เปิ ดหรื อปิ ดประชุม
ในกรณี ทียังไม่มีประธานสภาเทศบาล หรื อประธานสภาเทศบาลไม่เรี ยกประชุมตามกฎหมาย ให้ผูว้ ่า
ราชการจังหวัดเป็ นผูเ้ รี ยกประชุมและเป็ นผูเ้ ปิ ดหรื อปิ ดประชุม
มาตรา ๒๖ นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมือเห็นว่าเป็ นการจําเป็ นเพือประโยชน์แห่งเทศบาล
ประธานสภาเทศบาลก็ดี หรื อนายกเทศมนตรี กด็ ี หรื อสมาชิกสภาเทศบาลมีจาํ นวนไม่ตากว่
ํ ากึงหนึงของจํานวนสมาชิกทีอยู่
ในตําแหน่งก็ดี อาจทําคําร้องยืนต่อผูว้ ่าราชการจังหวัดขอให้เปิ ดประชุมวิสามัญให้ผูว้ ่าราชการจังหวัดพิจารณา ถ้า
เห็นสมควรก็ให้ผูว้ ่าราชการจังหวัดเรี ยกประชุมวิสามัญได้
สมัยประชุมวิสามัญให้มีกาํ หนดไม่เกินสิ บห้าวัน แต่ถา้ จะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจาก
ผูว้ ่าราชการจังหวัด
มาตรา ๒๗ การประชุมสภาเทศบาล ต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของ
จํานวนสมาชิกเท่าทีมีอยู่ จึงจะเป็ นองค์ประชุม

มาตรา ๒๘ การลงมติวินิจฉัยข้อปรึ กษานัน ให้ถือเอาเสี ยงข้างมากเป็ นประมาณ เว้นแต่จะมีบญั ญัติไว้
เป็ นอย่างอืนในพระราชบัญญัตินี
สมาชิกสภาเทศบาลคนหนึงย่อมมีเสี ยงหนึงในการลงคะแนน ถ้ามีจาํ นวนลงเสี ยงลงคะแนนเท่ากัน ให้
ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึนได้อีกเสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชีขาด
มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้สภาเทศบาลประชุมปรึ กษาหารื อในเรื องนอกเหนืออํานาจหน้าที หรื อเรื องทีฝ่ าฝื น
กฎหมาย หรื อเรื องการเมืองแห่ งรัฐ
มาตรา ๓๐ การประชุมของสภาเทศบาลย่อมเป็ นการเปิ ดเผยตามลักษณะทีจะได้กาํ หนดไว้ในระเบียบ
ข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล
เมือนายกเทศมนตรี หรื อสมาชิกสภาเทศบาลรวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึงในสามของจํานวนสมาชิกทีมา
ประชุมร้องขอให้ทาํ การประชุมลับ ก็ให้ประธานสภาเทศบาลดําเนินการประชุมลับได้ โดยไม่ตอ้ งขอมติทีประชุม

มาตรา ๓๑ ในทีประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิตงกระทู
ั
ถ้ ามนายกเทศมนตรี หรื อรอง
นายกเทศมนตรี ในข้อความใด ๆ อันเกียวกับการงานในหน้าทีได้ แต่นายกเทศมนตรี หรื อรองนายกเทศมนตรี มีสิทธิ ทีจะไม่
ตอบ เมือเห็นว่าข้อความนัน ๆ ยังไม่ควรเปิ ดเผยเพราะเกียวกับความปลอดภัยหรื อประโยชน์สาํ คัญของเทศบาล
มาตรา ๓๒ สภาเทศบาลมีอาํ นาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตังเป็ นคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล
และมีอาํ นาจเลือกบุคคลผูเ้ ป็ นหรื อมิได้เป็ นสมาชิกตังเป็ นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล เพือกระทํากิจการหรื อ
พิจารณาสอบสวนหรื อศึกษาเรื องใด ๆ อันอยูใ่ นอํานาจหน้าทีของสภาเทศบาล แล้วรายงานต่อสภาเทศบาล
ในการตังคณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหนึง นายกเทศมนตรี มีสิทธิเสนอชือบุคคลผูเ้ ป็ นหรื อมิได้เป็ น
สมาชิก เพือให้สภาเทศบาลแต่งตังเป็ นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึงในสี ของจํานวนกรรมการทังหมด
คณะกรรมการทีสภาเทศบาลตังขึนตามวรรคหนึง จะแต่งตังคณะอนุกรรมการเพือพิจารณาหรื อ
ปฏิบตั ิการในเรื องใดเรื องหนึงตามทีคณะกรรมการมอบหมายก็ได้
มาตรา ๓๒ ทวิ ในกรณี กิจการอืนใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสี ยของเทศบาลหรื อประชาชนใน
ท้องถิน สมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนสมาชิกเท่าทีมีอยูห่ รื อนายกเทศมนตรี อาจเสนอต่อ
ประธานสภาเทศบาลเพือให้มีการออกเสี ยงประชามติในท้องถินได้ และประกาศให้ประชาชนทราบ
การออกเสี ยงประชามติตอ้ งเป็ นไปเพือประโยชน์ในการขอปรึ กษาความเห็นของประชาชนว่าจะ
เห็นชอบหรื อไม่เห็นชอบกิจการสําคัญในเรื องใดเรื องหนึงตามวรรคหนึง ซึ งมิใช่เรื องทีขัดหรื อแย้งต่อกฎหมาย การออก
เสี ยงประชามติทีเกียวกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึง หรื อคณะบุคคลใดคณะบุคคลหนึงโดยเฉพาะจะกระทํามิได้
ผูม้ ีสิทธิเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาลย่อมมีสิทธิออกเสี ยงประชามติ
การออกเสี ยงประชามติตามมาตรานีให้มีผลเป็ นเพียงการให้คาํ ปรึ กษาแก่สภาเทศบาลหรื อ
นายกเทศมนตรี ในเรื องนัน
หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสี ยงประชามติให้เป็ นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออก
เสี ยงประชามติ

มาตรา ๓๓ การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ตากว่
ํ ากึงจํานวน
ของจํานวนกรรมการทังหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการให้ใช้ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลโดยอนุโลม
มาตรา ๓๔ (ยกเลิก)
มาตรา ๓๕ (ยกเลิก)
บทที ๒
คณะเทศมนตรี

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)

บทที ๒ ทวิ
นายกเทศมนตรี

มาตรา ๔๘ ทวิ ให้เทศบาลมีนายกเทศมนตรี คนหนึงซึ งมาจากการเลือกตังโดยตรงของประชาชนตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิน
มาตรา ๔๘ ตรี (ยกเลิก)
มาตรา ๔๘ จัตวา (ยกเลิก)
มาตรา ๔๘ เบญจ บุคคลผูม้ ีสิทธิสมัครรับเลือกตังเป็ นนายกเทศมนตรี ตอ้ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิน และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามดังต่อไปนี ด้วย
(๑) มีอายุไม่ตากว่
ํ าสามสิ บปี บริ บูรณ์ในวันเลือกตัง
(๒) สําเร็ จการศึกษาไม่ตากว่
ํ าปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า หรื อเคยเป็ นสมาชิกสภาท้องถิน ผูบ้ ริ หาร
ท้องถิน หรื อสมาชิกรัฐสภา
(๓) ไม่เป็ นผูท้ ีพ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิน คณะผูบ้ ริ หารท้องถินหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิน รอง
ผูบ้ ริ หารท้องถิน หรื อทีปรึ กษาหรื อเลขานุการของผูบ้ ริ หารท้องถิน เพราะเหตุมีส่วนได้เสี ยไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมใน
สัญญาทีกระทํากับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน ยังไม่ถึงห้าปี นับถึงวันรับสมัครเลือกตัง
(๔) เคยเป็ นสมาชิกสภาท้องถินหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิน ซึ งถูกให้พน้ จากตําแหน่งเนืองจากกระทําการ
ทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบ
มาตรา ๔๘ ฉ (ยกเลิก)
มาตรา ๔๘ สัตต ให้นายกเทศมนตรี ดาํ รงตําแหน่งนับตังแต่วนั เลือกตัง และมีระยะการดํารงตําแหน่ง
คราวละสี ปี นับแต่วนั เลือกตัง
มาตรา ๔๘ อัฏฐ นายกเทศมนตรี อาจแต่งตังรองนายกเทศมนตรี ซึงมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็ นผู ้
ช่วยเหลือในการบริ หารราชการของเทศบาลตามทีนายกเทศมนตรี มอบหมายได้ตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(๑) เทศบาลตําบล ให้แต่งตังรองนายกเทศมนตรี ได้ไม่เกินสองคน
(๒) เทศบาลเมือง ให้แต่งตังรองนายกเทศมนตรี ได้ไม่เกินสามคน
(๓) เทศบาลนคร ให้แต่งตังรองนายกเทศมนตรี ได้ไม่เกินสี คน
นายกเทศมนตรี อาจแต่งตังทีปรึ กษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ซึงมิใช่สมาชิกสภา
เทศบาลได้ โดยในกรณี เทศบาลตําบลให้แต่งตังได้จาํ นวนรวมกันไม่เกินสองคน ในกรณี เทศบาลเมืองให้แต่งตังได้จาํ นวน
รวมกันไม่เกินสามคน และในกรณี เทศบาลนครให้แต่งตังได้จาํ นวนรวมกันไม่เกินห้าคน
มาตรา ๔๘ นว รองนายกเทศมนตรี ตอ้ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ เบญจ

มาตรา ๔๘ ทศ ก่อนนายกเทศมนตรี เข้ารับหน้าที ให้ประธานสภาเทศบาลเรี ยกประชุมสภาเทศบาล
เพือให้นายกเทศมนตรี แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทังนี ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ประกาศผลการ
เลือกตังนายกเทศมนตรี
กรณี ทีไม่มีผูด้ าํ รงตําแหน่งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลหรื อสภาเทศบาลถูกยุบ
ตามมาตรา ๒๔ หากมีกรณี ทีสําคัญและจําเป็ นเร่ งด่วนซึ งปล่อยให้เนินช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สาํ คัญของราชการหรื อ
ราษฎร นายกเทศมนตรี จะดําเนินการไปพลางก่อนเท่าทีจําเป็ นก็ได้ เมือได้มีการเลือกประธานสภาเทศบาลแล้วให้
ประธานสภาเทศบาลเรี ยกประชุมสภาเทศบาลเพือให้นายกเทศมนตรี แถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิ บห้าวันนับ
แต่วนั ทีมีการเลือกประธานสภาเทศบาล
การประชุมเพือแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี ให้กระทําโดยเปิ ดเผย โดยนายกเทศมนตรี ตอ้ งจัดทํา
นโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนทีมาประชุมด้วย
หากนายกเทศมนตรี ไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได้ ให้ผูว้ ่าราชการจังหวัดแจ้งให้
นายกเทศมนตรี จดั ทํานโยบายแจ้งเป็ นหนังสื อส่ งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้นาํ วิธีการแจ้งคําสังทาง
ปกครองเป็ นหนังสื อตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครองมาใช้บงั คับโดยอนุโลม ในกรณี เช่นนีให้ถือว่า
นายกเทศมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้ว
ให้นายกเทศมนตรี จดั ทํารายงานแสดงผลการปฏิบตั ิงานตามนโยบายทีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็ น
ประจําทุกปี
คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี และรายงานแสดงผลการปฏิบตั ิงานให้ประกาศไว้โดยเปิ ดเผยที
สํานักงานเทศบาลด้วย
มาตรา ๔๘ เอกาทศ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี หรื อผูซ้ ึ งนายกเทศมนตรี มอบหมาย มีสิทธิเข้า
ประชุมสภาเทศบาลและมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริ งตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกียวกับงานในหน้าทีของตนต่อทีประชุม แต่ไม่
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
มาตรา ๔๘ ทวาทศ สมาชิกจํานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึงในสามของจํานวนสมาชิกเท่าทีมีอยูม่ ีสิทธิเข้าชือ
เสนอญัตติขอเปิ ดอภิปรายทัวไปในทีประชุมสภาเทศบาลเพือให้นายกเทศมนตรี แถลงข้อเท็จจริ งหรื อแสดงความเห็นใน
ปัญหาอันเกียวกับการบริ หารราชการเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ
ญัตติตามวรรคหนึงให้ยนต่
ื อประธานสภาเทศบาล และให้ประธานสภาเทศบาลกําหนดวันสําหรับการ
อภิปรายทัวไป ซึ งต้องไม่เร็ วกว่าห้าวันและไม่ชา้ กว่าสิ บห้าวันนับแต่วนั ทีได้รับญัตติ แล้วแจ้งให้นายกเทศมนตรี ทราบ
มาตรา ๔๘ เตรส นายกเทศมนตรี มีอาํ นาจหน้าที ดังต่อไปนี
(๑) กําหนดนโยบายโดยไม่ขดั ต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริ หารราชการของเทศบาลให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย
(๒) สัง อนุญาต และอนุมตั ิเกียวกับราชการของเทศบาล
(๓) แต่งตังและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ทีปรึ กษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี
(๔) วางระเบียบเพือให้งานของเทศบาลเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
(๕) รักษาการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติ
(๖) ปฏิบตั ิหน้าทีอืนตามทีกฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินีและกฎหมายอืน

มาตรา ๔๘ จตุทศ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ทีปรึ กษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ
นายกเทศมนตรี ต้องไม่กระทําการอย่างใดอย่าหนึง ดังต่อไปนี
(๑) ดํารงตําแหน่งหรื อปฏิบตั ิหน้าทีอืนใดในส่ วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจ เว้นแต่
ตําแหน่งทีดํารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
(๒) รับเงินหรื อประโยชน์ใด ๆ เป็ นพิเศษจากส่ วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจ
นอกเหนือไปจากทีส่ วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจ ปฏิบตั ิกบั บุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ
(๓) เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมในสัญญาทีเทศบาลนันเป็ นคู่สัญญาหรื อใน
กิจการทีกระทําให้แก่เทศบาลนัน หรื อทีเทศบาลนันจะกระทํา
บทบัญญัติตามมาตรานีมิให้ใช้บงั คับกับกรณี ทีบุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึงได้รับเบียหวัดบําเหน็จ
บํานาญหรื อเงินปี พระบรมวงศานุวงศ์ หรื อเงินอืนใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บงั คับกับกรณี ทีบุคคลดังกล่าวตาม
วรรคหนึงรับเงินตอบแทนค่าเบียประชุมหรื อเงินอืนใดเนืองจากการดํารงตําแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภาหรื อวุฒิสภาหรื อ
สภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อสภาเทศบาลหรื อสภาท้องถินอืน หรื อกรรมการทีมีกฎหมายบัญญัติให้เป็ นโดยตําแหน่ง
มาตรา ๔๘ ปัญจทศ นายกเทศมนตรี พน้ จากตําแหน่งเมือ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยืนหนังสื อลาออกต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด
(๔) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ เบญจ
(๕) กระทําการฝ่ าฝื นมาตรา ๔๘ จตุทศ
(๖) รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยสังให้พน้ จากตําแหน่งตามมาตรา ๖๒ ตรี วรรคห้าหรื อมาตรา
๗๓
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุก
(๘) ราษฎรผูม้ ีสิทธิเลือกตังในเขตเทศบาลมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนผูม้ ีสิทธิเลือกตังทีมา
ลงคะแนนเสี ยง เห็นว่านายกเทศมนตรี ไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสี ยงเพือถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถินหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิน
ในระหว่างทีไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ปลัดเทศบาลปฏิบตั ิหน้าทีของนายกเทศมนตรี เท่าทีจําเป็ นได้เป็ น
การชัวคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตังนายกเทศมนตรี
เมือมีขอ้ สงสัยเกียวกับความเป็ นนายกเทศมนตรี สินสุ ดลงตาม (๔) หรื อ (๕) ให้ผวู ้ ่าราชการจังหวัด
สอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ ว คําวินิจฉัยของผูว้ ่าราชการจังหวัดให้เป็ นทีสุ ด
มาตรา ๔๘ โสฬส รองนายกเทศมนตรี พน้ จากตําแหน่ง เมือ
(๑) นายกเทศมนตรี พน้ จากตําแหน่ง
(๒) นายกเทศมนตรี มีคาํ สังให้พน้ จากตําแหน่ง
(๓) ตาย
(๔) ลาออก โดยยืนหนังสื อลาออกต่อนายกเทศมนตรี
(๕) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ นว
(๖) กระทําการฝ่ าฝื นตามมาตรา ๔๘ จตุทศ
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุก

(๘) รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสอบสวนและสังให้ออกจากตําแหน่งตามมาตรา ๗๓
ให้นาํ ความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใช้บงั คับกับการพ้นจากตําแหน่งของทีปรึ กษา
นายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ดว้ ยโดยอนุโลม
ให้นาํ ความในวรรคสามของมาตรา ๔๘ ปัญจทศ มาใช้บงั คับกับกรณี ของรองนายกเทศมนตรี ทีปรึ กษา
นายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ดว้ ยโดยอนุโลม
มาตรา ๔๘ สัตตรส ให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริ หารกิจการของเทศบาลและ
เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล
มาตรา ๔๘ อัฏฐารส เทศบาลแบ่งส่ วนราชการ ดังต่อไปนี
(๑) สํานักปลัดเทศบาล
(๒) ส่ วนราชการอืนตามทีนายกเทศมนตรี ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย
การกําหนดอํานาจหน้าทีของสํานักปลัดเทศบาลและส่ วนราชการอืนตามวรรคหนึง ให้เป็ นไปตามที
นายกเทศมนตรี ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ ให้มีปลัดเทศบาลคนหนึงเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล
รองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาลให้เป็ นไปตามนโยบาย และมีอาํ นาจหน้าที
อืนตามทีมีกฎหมายกําหนดหรื อตามทีนายกเทศมนตรี มอบหมาย
การบริ หารงานบุคคลของเทศบาลให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนัน
มาตรา ๔๘ วีสติ อํานาจหน้าทีในการสังหรื อการปฏิบตั ิราชการของรองนายกเทศมนตรี ให้เป็ นไป
ตามทีนายกเทศมนตรี มอบหมาย
ในกรณี ทีนายกเทศมนตรี ไม่อาจปฏิบตั ิราชการได้ ให้รองนายกเทศมนตรี ตามลําดับทีนายกเทศมนตรี
จัดไว้เป็ นผูร้ ักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกเทศมนตรี หรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิราชการได้ ให้ปลัดเทศบาลเป็ นผูร้ ักษา
ราชการแทน
อํานาจในการสัง การอนุญาต การอนุมตั ิ หรื อการปฏิบตั ิราชการทีนายกเทศมนตรี จะพึงปฏิบตั ิหรื อ
ดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรื อคําสังใดหรื อมติของคณะรัฐมนตรี ในเรื องใด ถ้า
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรื อคําสังนัน หรื อมติของคณะรัฐมนตรี ในเรื องนันไม่ได้กาํ หนดใน
เรื องการมอบอํานาจไว้เป็ นอย่างอืน นายกเทศมนตรี อาจมอบอํานาจโดยทําเป็ นหนังสื อให้รองนายกเทศมนตรี เป็ นผูป้ ฏิบตั ิ
ราชการแทนนายกเทศมนตรี กไ็ ด้ แต่ถา้ มอบให้ปลัดเทศบาลหรื อรองปลัดเทศบาลปฏิบตั ิราชการแทน ให้ทาํ เป็ นคําสังและ
ประกาศให้ประชาชนทราบ
การปฏิบตั ิราชการแทนนายกเทศมนตรี ตามวรรคสาม ต้องกระทําภายใต้การกํากับดูแลและกรอบ
นโยบายทีนายกเทศมนตรี กาํ หนดไว้
มาตรา ๔๘ เอกวีสติ ในการปฏิบตั ิหน้าที ให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
เป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๔๘ ทวาวีสติ ถ้าในเขตเทศบาลใด รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นเป็ นการสมควรให้
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรื อหัวหน้าส่ วนราชการในเขตเทศบาลนันมีอาํ นาจ
เปรี ยบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติได้ ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในการเปรี ยบเทียบคดีตามวรรคหนึง ให้นาํ บทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามา
ใช้บงั คับโดยอนุโลม เมือได้เปรี ยบเทียบคดีใดแล้ว ให้รีบส่ งบันทึกการเปรี ยบเทียบพร้อมด้วยสํานวนไปยังพนักงาน
สอบสวนผูร้ ับผิดชอบแห่งเขตท้องทีซึ งเทศบาลนันตังอยูเ่ พือดําเนินการต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
โดยไม่ชกั ช้า
มาตรา ๔๘ เตวีสติ เมือพ้นกําหนดเวลาหนึงปี นับแต่วนั ทีได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะ
ท้องถินใดเป็ นเทศบาลแล้ว ให้นายกเทศมนตรี มีอาํ นาจหน้าทีอย่างเดียวกับอํานาจหน้าทีของกํานันและผูใ้ หญ่บา้ น บรรดาที
บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที หรื อกฎหมายอืน ทังนี ตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณี ทีเทศบาลตําบลใดมีทงนายกเทศมนตรี
ั
และกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ประจํา
ตําบล และสารวัตรกํานัน ให้บุคคลดังกล่าวมีอาํ นาจหน้าทีตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องทีหรื อกฎหมายอืนใน
เขตเทศบาลตําบลตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๘ จตุวีสติ เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ทีปรึ กษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ให้เป็ นไปตามระเบียบทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๔๘ ปัญจวีสติ ในกรณี ทีบทบัญญัติมาตราใดในพระราชบัญญัตินีกล่าวถึงคณะเทศมนตรี ให้
หมายถึงนายกเทศมนตรี บทบัญญัติมาตราใดกล่าวถึงเทศมนตรี ให้หมายถึงรองนายกเทศมนตรี เว้นแต่บทบัญญัติมาตราใด
มีขอ้ ความเป็ นอย่างเดียวกันหรื อขัดแย้งกันกับบทบัญญัติในบทนี ให้ใช้บทบัญญัติในบทนีแทน
บรรดาบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ประกาศ หรื อคําสังใดที
อ้างถึงคณะเทศมนตรี หรื อเทศมนตรี ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ
ประกาศ หรื อคําสังนัน อ้างถึงนายกเทศมนตรี ตามบทนี ทังนี เท่าทีไม่ขดั หรื อแย้งกับบทบัญญัติแห่ งบทนี
ส่ วนที ๓
หน้าทีของเทศบาล

บทที ๑
เทศบาลตําบล

มาตรา ๔๙ (ยกเลิก)
มาตรา ๕๐ ภายใต้บงั คับแห่ งกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหน้าทีต้องทําในเขตเทศบาลดังต่อไปนี
(๑) รักษาความสงบเรี ยบร้อยของประชาชน
(๒) ให้มีและบํารุ งทางบกและทางนํา
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรื อทางเดินและทีสาธารณะ รวมทังการกําจัดมูลฝอยและสิ งปฏิกูล

(๔) ป้ องกันและระงับโรคติดต่อ
(๕) ให้มีเครื องใช้ในการดับเพลิง
(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(๗) ส่ งเสริ มการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ู งอายุ และผูพ้ ิการ
(๘) บํารุ งศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน
(๙) หน้าทีอืนตามทีกฎหมายบัญญัติให้เป็ นหน้าทีของเทศบาล
การปฏิบตั ิงานตามอํานาจหน้าทีของเทศบาลต้องเป็ นไปเพือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริ หารกิจการบ้านเมืองทีดี และให้คาํ นึงถึงการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํา
งบประมาณ การจัดซื อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร ทังนี ให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนันและหลักเกณฑ์และวิธีการทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๕๑ ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี
(๑) ให้มีนาสะอาดหรื
ํ
อการประปา
(๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรื อและท่าข้าม
(๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(๕) บํารุ งและส่ งเสริ มการทํามาหากินของราษฎร
(๖) ให้มีและบํารุ งสถานทีทําการพิทกั ษ์รักษาคนเจ็บไข้
(๗) ให้มีและบํารุ งการไฟฟ้ าหรื อแสงสว่างโดยวิธีอืน
(๘) ให้มีและบํารุ งทางระบายนํา
(๙) เทศพาณิ ชย์
บทที ๒
เทศบาลเมือง

มาตรา ๕๒ (ยกเลิก)
มาตรา ๕๓ ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าทีต้องทําในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี
(๑) กิจการตามทีระบุไว้ในมาตรา ๕๐
(๒) ให้มีนาสะอาดหรื
ํ
อการประปา
(๓) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(๔) ให้มีและบํารุ งสถานทีทําการพิทกั ษ์และรักษาคนเจ็บไข้
(๕) ให้มีและบํารุ งทางระบายนํา
(๖) ให้มีและบํารุ งส้วมสาธารณะ
(๗) ให้มีและบํารุ งการไฟฟ้ า หรื อแสงสว่างโดยวิธีอืน
(๘) ให้มีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรื อสถานสิ นเชือท้องถิน

มาตรา ๕๔ ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี
(๑) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรื อและท่าข้าม
(๒) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(๓) บํารุ งและส่ งเสริ มการทํามาหากินของราษฎร
(๔) ให้มีและบํารุ งการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
(๕) ให้มีและบํารุ งโรงพยาบาล
(๖) ให้มีการสาธารณูปการ
(๗) จัดทํากิจการซึ งจําเป็ นเพือการสาธารณสุ ข
(๘) จัดตังและบํารุ งโรงเรี ยนอาชีวศึกษา
(๙) ให้มีและบํารุ งสถานทีสําหรับการกีฬาและพลศึกษา
(๑๐) ให้มีและบํารุ งสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานทีพักผ่อนหย่อนใจ
(๑๑) ปรับปรุ งแหล่งเสื อมโทรม และรักษาความสะอาดเรี ยบร้อยของท้องถิน
(๑๒) เทศพาณิ ชย์
บทที ๓
เทศบาลนคร

มาตรา ๕๕ (ยกเลิก)
มาตรา ๕๖ ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าทีต้องทําในเขตเทศบาลดังต่อไปนี
(๑) กิจการตามทีระบุไว้ในมาตรา ๕๓
(๒) ให้มีและบํารุ งการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
(๓) กิจการอย่างอืนซึ งจําเป็ นเพือการสาธารณสุ ข
(๔) การควบคุมสุ ขลักษณะและอนามัยในร้านจําหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริ การอืน
(๕) จัดการเกียวกับทีอยูอ่ าศัยและการปรับปรุ งแหล่งเสื อมโทรม
(๖) จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรื อ ท่าข้าม และทีจอดรถ
(๗) การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง
(๘) การส่ งเสริ มกิจการการท่องเทียว
มาตรา ๕๗ เทศบาลนครอาจจัดทํากิจการอืน ๆ ตามมาตรา ๕๔ ได้

บทที ๓ ทวิ
การทําการนอกเขตเทศบาลและการทําการร่ วมกับบุคคลอืน

มาตรา ๕๗ ทวิ เทศบาลอาจทํากิจการนอกเขต เมือ
(๑) การนันจําเป็ นต้องทําและเป็ นการทีเกียวเนืองกับกิจการทีดําเนินตามอํานาจหน้าทีอยูภ่ ายในเขตของ
ตน
(๒) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุ ขาภิบาล สภาจังหวัด หรื อสภาตําบลแห่ง
ท้องถินทีเกียวข้องและ
(๓) ได้รับอนุมตั ิจากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๕๗ ตรี เทศบาลอาจทําการร่ วมกับบุคคลอืนโดยก่อตังบริ ษทั จํากัดหรื อถือหุน้ ในบริ ษทั จํากัด
เมือ
(๑) บริ ษทั จํากัดนันมีวตั ถุประสงค์เฉพาะเพือกิจการค้าขายอันเป็ นสาธารณูปโภค
(๒) เทศบาลต้องถือหุน้ เป็ นมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของทุนทีบริ ษทั นันจดทะเบียนไว้ ในกรณี ทีมี
หลายเทศบาล องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด องค์การบริ หารส่ วนตําบลหรื อสุ ขาภิบาลถือหุน้ อยูใ่ นบริ ษทั เดียวกัน ให้นบั หุน้ ที
ถือนันรวมกันและ
(๓) ได้รับอนุมตั ิจากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย
การเปลียนแปลงจํานวนหุน้ ทีเทศบาลถืออยูใ่ นบริ ษทั จํากัดต้องได้รับอนุมตั ิจากรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงมหาดไทย
ความใน (๑) และ (๒) ของวรรคหนึง ไม่ใช้บงั คับในกรณี ทีบริ ษทั จํากัดทีเทศบาลร่ วมก่อตังหรื อถือหุน้
นัน ไม่มีเอกชนถือหุน้ อยูด่ ว้ ย
บทที ๔
สหการ

มาตรา ๕๘ ถ้ามีกิจการใดอันอยูภ่ ายในอํานาจหน้าทีของเทศบาลตังแต่สองแห่งขึนไปทีจะร่ วมกันทํา
เพือให้เกิดประโยชน์อย่างยิง ก็ให้จดั ตังเป็ นองค์การขึนเรี ยกว่าสหการ มีสภาพเป็ นทบวงการเมือง และมีคณะกรรมการ
บริ หาร ประกอบด้วยผูแ้ ทนของเทศบาลทีเกียวข้องอยูด่ ว้ ย
การจัดตังสหการจะทําได้กแ็ ต่โดยตราเป็ นพระราชกฤษฎีกาซึ งจะได้กาํ หนดชือ อํานาจหน้าที และ
ระเบียบการดําเนินงานไว้
การยุบเลิกสหการให้ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกาโดยกําหนดวิธีการจัดทรัพย์สินไว้ดว้ ย
มาตรา ๕๙ สหการอาจได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และอาจกูเ้ งินได้ภายใต้บงั คับมาตรา ๖๖ (๕) หรื อ
(๖)

ส่ วนที ๔
เทศบัญญัติ

มาตรา ๖๐ เทศบาลมีอาํ นาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขดั หรื อแย้งต่อบทกฎหมายในกรณี ดงั ต่อไปนี
(๑) เพือปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามหน้าทีของเทศบาลทีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี
(๒) เมือมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรื อให้มีอาํ นาจตราเทศบัญญัติ
ในเทศบัญญัตินนั จะกําหนดโทษปรับผูล้ ะเมิดเทศบัญญัติไว้ดว้ ยก็ได้ แต่หา้ มมิให้กาํ หนดเกินกว่าหนึง
พันบาท
มาตรา ๖๑ เทศพาณิ ชย์ของเทศบาล ให้ตราเป็ นเทศบัญญัติ กิจการใดทีเทศบาลมีรายได้หรื อผลพลอยได้
อันเกิดจากการกระทําตามอํานาจหน้าที จะไม่ตราเป็ นเทศบัญญัติก็ได้
มาตรา ๖๑ ทวิ ร่ างเทศบัญญัติจะเสนอได้กแ็ ต่โดย
(๑) นายกเทศมนตรี
(๒) สมาชิกสภาเทศบาล หรื อ
(๓) ราษฎรผูม้ ีสิทธิเลือกตังในเขตเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชือเสนอข้อบัญญัติทอ้ งถิน
ในกรณี ทีสมาชิกสภาเทศบาลเป็ นผูเ้ สนอร่ างเทศบัญญัติตอ้ งมีสมาชิกสภาเทศบาลลงนามรับรองไม่นอ้ ย
กว่าสองคน
ร่ างเทศบัญญัติเกียวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอได้ต่อเมือมีคาํ รับรองของนายกเทศมนตรี
มาตรา ๖๑ ตรี ร่ างเทศบัญญัติเกียวกับการเงิน หมายความถึงร่ างเทศพาณิ ชย์ หรื อร่ างเทศบัญญัติว่าด้วย
เรื องใดเรื องหนึง ดังต่อไปนี
(๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลียนแปลง แก้ไข ผ่อน หรื อวางระเบียบ การบังคับอันเกียวกับภาษีอากร
(๒) การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน หรื อการโอนงบประมาณของเทศบาล
(๓) การกูเ้ งิน การคําประกัน หรื อการใช้เงินกู ้
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้าง และการ
พัสดุ
ในกรณี เป็ นทีสงสัยว่าร่ างเทศบัญญัติใดเป็ นร่ างเทศบัญญัติเกียวกับการเงินทีจะต้องมีคาํ รับรองของ
นายกเทศมนตรี ให้ประธานสภาเทศบาลเป็ นผูว้ ินิจฉัย
มาตรา ๖๒ ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีสภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่ างเทศบัญญัติใดในกรณี
เทศบาลตําบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่ งร่ างเทศบัญญัติไปยังนายอําเภอเพือส่ งไปยังผูว้ ่าราชการจังหวัดพิจารณา ในกรณี
เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่ งไปยังผูว้ ่าราชการจังหวัดพิจารณา
ผูว้ ่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่ างเทศบัญญัติตามวรรคหนึงให้เสร็ จและส่ งคืนประธานสภาเทศบาล
ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ทีได้รับร่ างเทศบัญญัตินนั ถ้าผูว้ ่าราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที
กําหนด ให้ถือว่าผูว้ า่ ราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่ างเทศบัญญัติดงั กล่าว

ในกรณี ทีผูว้ ่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่ างเทศบัญญัติตามวรรคหนึง ให้ส่งนายกเทศมนตรี ลงนาม
ใช้บงั คับเป็ นเทศบัญญัติต่อไป แต่ถา้ ผูว้ ่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วย ให้ส่งร่ างเทศบัญญัตินนพร้
ั อมด้วยเหตุผลคืนไปยัง
สภาเทศบาล และให้สภาเทศบาลพิจารณาใหม่ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทีได้รับร่ างเทศบัญญัติคืนมา ถ้าสภาเทศบาลมีมติ
ยืนยันตามร่ างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าทีมีอยู่ ให้ประธานสภา
เทศบาลส่ งร่ างเทศบัญญัตินนให้
ั นายกเทศมนตรี ลงนามใช้บงั คับเป็ นเทศบัญญัติ และแจ้งให้ผูว้ ่าราชการจังหวัดทราบต่อไป
แต่ถา้ สภาเทศบาลไม่ยนื ยันภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทีได้รับร่ างเทศบัญญัติคืนจากผูว้ ่าราชการจังหวัด หรื อยืนยันตามร่ าง
เทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสี ยงน้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าทีมีอยู่ ให้ร่างเทศบัญญัตินนเป็
ั นอันตกไป
มาตรา ๖๒ ทวิ (ยกเลิก)
มาตรา ๖๒ ตรี ในกรณี ทีสภาเทศบาลไม่รับหลักการแห่งร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
หรื อเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิมเติม ให้ผูว้ ่าราชการจังหวัดตังคณะกรรมการคณะหนึง ประกอบด้วยกรรมการ
จํานวนสิ บห้าคน เพือพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้ง โดยแก้ไข ปรับปรุ ง หรื อยืนยันสาระสําคัญในร่ างเทศบัญญัตินนั ทังนี
ให้ยดึ ถือหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย ระเบียบทีเกียวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถินและประชาชนเป็ นสําคัญ
คณะกรรมการตามวรรคหนึง ให้ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ งสภาเทศบาลเสนอจํานวนเจ็ดคน
และบุคคลซึ งเป็ นหรื อมิได้เป็ นสมาชิกสภาเทศบาลซึ งนายกเทศมนตรี เสนอจํานวนเจ็ดคน โดยให้แต่งตังภายในเจ็ดวันนับ
แต่วนั ทีสภาเทศบาลมีมติไม่รับหลักการ และให้กรรมการทังสิ บสี คนร่ วมกันปรึ กษาและเสนอบุคคล ซึ งมิได้เป็ น
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึ กษานายกเทศมนตรี และมิได้เป็ นสมาชิกสภาเทศบาล
คนหนึง ทําหน้าทีเป็ นประธานกรรมการดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีกรรมการครบจํานวนสิ บสี คน
ในกรณี ทีไม่สามารถเสนอบุคคลทีจะทําหน้าทีเป็ นกรรมการหรื อประธานกรรมการได้ภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสอง หรื อกรรมการหรื อประธานกรรมการไม่ปฏิบตั ิ หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้ผูว้ ่าราชการ
จังหวัดตังบุคคลซึ งมิได้เป็ นนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึ กษานายกเทศมนตรี และ
มิได้เป็ นสมาชิกสภาเทศบาลทําหน้าทีกรรมการหรื อประธานกรรมการดังกล่าวให้ครบตามจํานวน
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึงพิจารณาร่ างเทศบัญญัติให้แล้วเสร็ จภายในสิ บห้าวันนับตังแต่วนั ทีได้
แต่งตังประธานกรรมการในคราวแรก แล้วรายงานต่อผูว้ ่าราชการจังหวัด ในกรณี ทีคณะกรรมการไม่สามารถพิจารณาให้
แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาทีกําหนด ให้ประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแล้ววินิจฉัยชีขาดโดยเร็ ว แล้วรายงานต่อ
ผูว้ ่าราชการจังหวัด
ให้ผูว้ ่าราชการจังหวัดส่ งร่ างเทศบัญญัติทีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรื อประธานกรรมการใน
วรรคสี ให้นายกเทศมนตรี โดยเร็ ว แล้วให้นายกเทศมนตรี เสนอร่ างเทศบัญญัติดงั กล่าวต่อสภาเทศบาลตามมาตรา ๖๑ ทวิ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีได้รับร่ างเทศบัญญัติจากผูว้ ่าราชการจังหวัด หากนายกเทศมนตรี ไม่เสนอร่ างเทศบัญญัตินนต่
ั อ
สภาเทศบาลภายในเวลาทีกําหนด ให้ผูว้ ่าราชการจังหวัดรายงานต่อรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยเพือสังให้
นายกเทศมนตรี พน้ จากตําแหน่ง
มาตรา ๖๒ จัตวา ให้สภาเทศบาลพิจารณาร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๖๒ ตรี วรรค
ห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทีได้รับร่ างเทศบัญญัติจากนายกเทศมนตรี หากสภาเทศบาลพิจารณาไม่แล้ว
เสร็ จภายในกําหนดหรื อมีมติไม่เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัตินนั ให้ร่างเทศบัญญัตินนตกไป
ั
และให้ใช้เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายในปี งบประมาณปี ทีแล้วไปพลางก่อน ในกรณี เช่นว่านี ให้ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงมหาดไทยให้มีคาํ สังยุบสภาเทศบาล

ในการพิจารณาร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของสภาเทศบาล การเสนอ การแปรญัตติ หรื อการ
กระทําด้วยประการใด ๆ ทีมีผลให้สมาชิกมีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระทํามิได้
มาตรา ๖๓ นอกจากทีได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็ นอย่างอืน เทศบัญญัตินนให้
ั ใช้บงั คับได้เมือประกาศไว้
โดยเปิ ดเผยทีสํานักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน เว้นแต่ในกรณี ฉุกเฉิ น ถ้ามีความระบุไว้ในเทศบัญญัตินนว่
ั าให้ใช้บงั คับทันที ก็
ให้ใช้บงั คับในวันทีได้ประกาศนัน
มาตรา ๖๔ ในกรณี ฉุกเฉิ นซึ งจะเรี ยกประชุมสภาเทศบาลให้ทนั ท่วงทีมิได้ คณะเทศมนตรี อาจออกเทศ
บัญญัติชวคราวได้
ั
เมือได้รับอนุ มตั ิจากผูว้ ่าราชการจังหวัด และเมือได้ประกาศไว้โดยเปิ ดเผยทีสํานักงานเทศบาลแล้วก็ให้ใช้
บังคับได้
ในการประชุมสภาเทศบาลคราวต่อไป ให้นาํ เทศบัญญัติชวคราวนั
ั
นเสนอต่อสภาเทศบาลเพืออนุมตั ิ ถ้า
สภาเทศบาลอนุมตั ิแล้ว เทศบัญญัติชวคราวนั
ั
นก็เป็ นเทศบัญญัติต่อไป ถ้าสภาเทศบาลไม่อนุมตั ิ เทศบัญญัติชวคราวนั
ั
นก็
เป็ นอันตกไป แต่ทงนี
ั ไม่กระทบถึงกิจการทีได้เป็ นไปในระหว่างทีใช้เทศบัญญัติชวคราวนั
ั
น
คําอนุมตั ิและไม่อนุมตั ิของสภาเทศบาลทีกล่าวนี ให้ทาํ เป็ นเทศบัญญัติ
ส่ วนที ๕
การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล

มาตรา ๖๕ งบประมาณประจําปี ของเทศบาลต้องตราขึนเป็ นเทศบัญญัติ ถ้าเทศบัญญัติงบประมาณออก
ไม่ทนั ปี ใหม่ ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณปี ก่อนนันไปพลาง
ถ้าในปี ใดจํานวนเงินซึ งได้อนุญาตไว้ตามงบประมาณปรากฏว่าไม่พอสําหรับการใช้จ่ายประจําปี ก็ดี
หรื อมีความจําเป็ นทีจะต้องตังรายรับหรื อรายจ่ายขึนใหม่ในระหว่างปี ก็ดี ให้ตราขึนเป็ นเทศบัญญัติงบประมาณเพิมเติม
มาตรา ๖๖ เทศบาลอาจมีรายได้ดงั ต่อไปนี
(๑) ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้
(๒) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้
(๓) รายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล
(๔) รายได้จากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิ ชย์
(๕) พันธบัตร หรื อเงินกู ้ ตามแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้
(๖) เงินกูจ้ ากกระทรวงทบวงกรม องค์การ หรื อนิติบุคคลต่าง ๆ
(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรื อองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
(๘) เงินและทรัพย์สินอย่างอืนทีมีผอู ้ ุทิศให้
(๙) รายได้อืนใดตามแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้
การกูเ้ งินตาม (๖) เทศบาลจะกระทําได้ต่อเมือได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาล และได้รับอนุมตั ิจาก
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว

มาตรา ๖๗ เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี
(๑) เงินเดือน
(๒) ค่าจ้าง
(๓) เงินตอบแทนอืน ๆ
(๔) ค่าใช้สอย
(๕) ค่าวัสดุ
(๖) ค่าครุ ภณั ฑ์
(๗) ค่าทีดิน สิ งก่อสร้าง และทรัพย์สินอืน ๆ
(๘) เงินอุดหนุน
(๙) รายจ่ายอืนใดตามข้อผูกพันหรื อตามทีมีกฎหมายหรื อระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้
มาตรา ๖๗ ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจ่ายเงินเพือการลงทุน เทศบาลจะกระทําได้เมือ
ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูว้ ่าราชการจังหวัดอนุมตั ิแล้ว
มาตรา ๖๗ ตรี การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๙) ถ้าเป็ นการชําระเงินกูเ้ มือถึงกําหนดชําระ เทศบาล
จะต้องชําระเงินกูน้ นจากทรั
ั
พย์สินของเทศบาลไม่ว่าจะตังงบประมาณรายจ่ายประเภทนีไว้หรื อไม่
มาตรา ๖๘ การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล และการจ่ายเงินค่าเบียประชุมให้แก่กรรมการทีสภาเทศบาลแต่งตังขึน ให้เป็ นไปตามระเบียบทีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด
มาตรา ๖๙ ให้กระทรวงมหาดไทยตราระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคลังรวมตลอดถึงวิธีการงบประมาณ
การรักษาทรัพย์สิน การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน การจัดหาพัสดุและการจ้างเหมาขึนไว้
มาตรา ๗๐ โดยปกติให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยจัดให้มีการตรวจสอบการคลัง การบัญชี
หรื อการเงินอืน ๆ ของเทศบาลปี ละครัง
ส่ วนที ๖
การควบคุมเทศบาล

มาตรา ๗๑ ให้ผูว้ ่าราชการจังหวัดมีอาํ นาจหน้าทีควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนันให้ปฏิบตั ิการตาม
อํานาจหน้าทีโดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนีให้มีอาํ นาจหน้าทีชีแจงแนะนําตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ เรี ยก
รายงานและเอกสารหรื อสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรี ยกสมาชิกสภาเทศบาลหรื อพนักงานเทศบาลมาชีแจง
หรื อสอบสวนก็ได้
ให้นายอําเภอมีอาํ นาจหน้าทีช่วยผูว้ ่าราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลตําบลในอําเภอนัน ให้
ปฏิบตั ิการตามอํานาจหน้าทีโดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนีให้มีอาํ นาจหน้าทีชีแจงแนะนําตักเตือนเทศบาลตําบล และ
ตรวจสอบกิจการเรี ยกรายงานและเอกสารหรื อสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรี ยกสมาชิกสภาเทศบาลหรื อ
พนักงานเทศบาลมาชีแจงหรื อสอบสวนก็ได้

มาตรา ๗๒ เมือนายอําเภอ ในกรณี แห่งเทศบาลตําบลในอําเภอนัน หรื อผูว้ ่าราชการจังหวัด ในกรณี
แห่งเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร เห็นว่า นายกเทศมนตรี หรื อรองนายกเทศมนตรี ผูใ้ ดปฏิบตั ิการของเทศบาลไปในทางที
อาจเป็ นการเสี ยหายแก่เทศบาลหรื อเสี ยหายแก่ราชการ และนายอําเภอหรื อผูว้ ่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ได้ชแจงแนะนํ
ี
า
ตักเตือนแล้วไม่ปฏิบตั ิตามนายอําเภอหรื อผูว้ ่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี มีอาํ นาจทีจะสังเพิกถอนหรื อสังให้ระงับการ
ปฏิบตั ิของนายกเทศมนตรี หรื อรองนายกเทศมนตรี นนไว้
ั ก่อนได้ แล้วให้ผูว้ ่าราชการจังหวัดรี บรายงานรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงมหาดไทยทราบภายในกําหนดสิ บห้าวันนับแต่วนั ทีมีคาํ สัง เพือให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยสัง
การตามสมควร
คําสังของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยตามความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิของ
บุคคลภายนอกผูก้ ระทําการโดยสุ จริ ต
มาตรา ๗๓ ในกรณี ทีผูว้ ่าราชการจังหวัดเห็นว่า นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล หรื อรองประธานสภาเทศบาล ปฏิบตั ิการฝ่ าฝื นต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่
ปฏิบตั ิตามหรื อปฏิบตั ิการไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าที หรื อมีความประพฤติในทางจะนํามาซึ งความเสื อมเสี ยแก่ศกั ดิตําแหน่ง
หรื อแก่เทศบาล หรื อแก่ราชการ ให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยหลักฐาน
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจใช้ดุลพินิจสังให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรื อรอง
ประธานสภาเทศบาลพ้นจากตําแหน่งก็ได้ คําสังของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เป็ นทีสุ ด
มาตรา ๗๔ เพือคุม้ ครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลหรื อประโยชน์ของประเทศเป็ น
ส่ วนรวม ผูว้ ่าราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยเพือยุบสภาเทศบาลก็ได้
เมือมีกรณี ตามวรรคหนึ งหรื อกรณี อืนตามทีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงมหาดไทยมีอาํ นาจยุบสภาเทศบาลและให้แสดงเหตุผลไว้ในคําสังด้วย
เมือมีการยุบสภาเทศบาลหรื อถือว่ามีการยุบสภาเทศบาลตามพระราชบัญญัตินี ให้มีการเลือกตังสมาชิก
สภาเทศบาลขึนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาลภายในสีสิ บห้าวัน
มาตรา ๗๕ ในเมือเห็นจําเป็ นทีจะให้เทศบาลใดอยูใ่ นความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทย
โดยตรง ก็ให้ทาํ ได้โดยตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา
เมือได้มีพระราชกฤษฎีกาให้เทศบาลใดอยูใ่ นความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทยตามความใน
วรรคก่อน บรรดาอํานาจและหน้าทีของนายอําเภอหรื อผูว้ ่าราชการจังหวัดอันเกียวกับเทศบาลนัน ให้เป็ นอํานาจหน้าทีของ
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยหรื อผูท้ ีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
ส่ วนที ๗
คณะกรรมการทีปรึ กษาการเทศบาล

มาตรา ๗๕ ทวิ ให้มีคณะกรรมการทีปรึ กษาการเทศบาลคณะหนึง ประกอบด้วยปลัดกระทรวง
มหาดไทยเป็ นประธาน อธิบดีกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน* อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง* อธิบดีกรมตํารวจ
อธิบดีกรมสามัญศึกษา อธิบดีกรมวิสามัญศึกษา อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมอนามัย ผูอ้ าํ นวยการสํานักงบประมาณ

ผูอ้ าํ นวยการส่ วนการปกครองท้องถิน กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน* เป็ นกรรมการโดยตําแหน่ง และกรรมการอืนซึ ง
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตังอีกไม่เกินห้าคน
ให้ผูอ้ าํ นวยการส่ วนการปกครองท้องถินกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน*เป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการทีปรึ กษาการเทศบาล
ให้คณะกรรมการทีปรึ กษาการเทศบาลมีหน้าทีให้คาํ ปรึ กษาและเสนอข้อแนะนําแก่รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเกียวกับกิจการเทศบาลโดยทัวไป
มาตรา ๗๕ ตรี กรรมการทีปรึ กษาการเทศบาลซึ งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตังอยูใ่ น
ตําแหน่งคราวละสี ปี
กรรมการทีปรึ กษาการเทศบาลซึ งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแต่งตังอีกได้
มาตรา ๗๕ จัตวา นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๗๕ ตรี กรรมการทีปรึ กษาการ
เทศบาลพ้นจากตําแหน่งเมือ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็ นบุคคลไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุก เว้นแต่คดีความผิดทีเป็ นลหุโทษหรื อความผิดอัน
ได้กระทําโดยประมาท
เมือกรรมการทีปรึ กษาการเทศบาลพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจ
แต่งตังผูอ้ ืนแทนได้
กรรมการทีปรึ กษาการเทศบาลผูไ้ ด้รับแต่งตังตามความในวรรคก่อน อยูใ่ นตําแหน่งตามวาระเท่าผูท้ ีตน
แทน
มาตรา ๗๕ เบญจ ในการประชุมของคณะกรรมการทีปรึ กษาการเทศบาล ถ้าประธานกรรมการที
ปรึ กษาการเทศบาลไม่อยูใ่ นทีประชุม หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้กรรมการทีปรึ กษาการเทศบาลทีมาประชุมเลือก
กรรมการทีปรึ กษาการเทศบาลคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
มาตรา ๗๕ ฉ การประชุมทุกคราวต้องมีกรรมการทีปรึ กษาการเทศบาลมาประชุมไม่ตากว่
ํ ากึงจํานวน
ของกรรมการทีปรึ กษาการเทศบาลทังหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
การวินิจฉัยชีขาดของทีประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
กรรมการทีปรึ กษาการเทศบาลคนหนึงให้มีเสี ยงหนึงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้
ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึนอีกเสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชีขาด

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๗๖ ให้สมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี แห่งเทศบาลทีได้จดั ตังอยูแ่ ล้วในวันใช้
พระราชบัญญัตินี พ้นจากตําแหน่ง และให้ดาํ เนินการเลือกตังและแต่งตังสมาชิกสภาเทศบาลใหม่ภายในกําหนดเวลาเก้าสิ บ
วันนับแต่วนั ใช้พระราชบัญญัตินี แต่ให้คณะเทศมนตรี ทีพ้นจากตําแหน่งดําเนินกิจการในหน้าทีของคณะเทศมนตรี ต่อไป
จนกว่าคณะเทศมนตรี ทีแต่งตังขึนใหม่จะเข้ารับหน้าที เว้นแต่เทศบาลใดรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สังแต่งตัง
เจ้าพนักงานเท่าจํานวนคณะเทศมนตรี แห่งเทศบาลนันเข้าดําเนินกิจการแทน ก็ให้คณะเทศมนตรี นนพ้
ั นจากหน้าที
การรักษาพระราชบัญญัติ

มาตรา ๗๗ ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี และให้มีอาํ นาจออก
กฎกระทรวงหรื อระเบียบข้อบังคับ เพือปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี
กฎกระทรวงนัน เมือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้

ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี คือ โดยทีพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ งใช้บงั คับอยู่
ในเวลานีบางมาตรายังไม่เหมาะสม เช่น ให้เทศบาลกูเ้ งินได้เฉพาะจากกระทรวงทบวงกรมหรื อองค์การต่าง ๆ เท่านัน และ
บางกรณี กม็ ิได้กาํ หนดความรับผิดชอบผูกพันการชําระเงินกูท้ ีกระทรวงการคลังคําประกันไว้ให้แน่นอน จึงจําเป็ นต้อง
ปรับปรุ งเพือให้เหมาะสมและรัดกุมยิงขึน
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที ๓) พ.ศ. ๒๕๐๐
มาตรา ๑๐ สมาชิกสภาเทศบาลประเภททีสองแห่งเทศบาลทีดํารงตําแหน่งอยูแ่ ล้ว ในวันที
พระราชบัญญัตินีใช้บงั คับ ให้คงอยูใ่ นตําแหน่งได้ต่อไปจนถึงคราวออกตามวาระ และถ้าตําแหน่งว่างลงเพราะเหตุอืนก่อน
ถึงคราวออกตามวาระจะแต่งตังสมาชิกขึนแทนต่อไป ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้
มาตรา ๑๑ ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี คือ เนืองจากสมควรทีจะยกเลิกสมาชิกสภาเทศบาลประเภทที
สอง เพือให้มีแต่สมาชิกสภาเทศบาลซึ งราษฎรเป็ นผูเ้ ลือกตังแต่ประเภทเดียว กับแก้ไขเพิมเติมไม่ตอ้ งให้มีการแต่งตังผูม้ ี
คุณสมบัติ และวิทยฐานะเป็ นสมาชิกสภาเทศบาลในฐานะเป็ นผูเ้ ริ มการสําหรับท้องถินทีเป็ นสุ ขาภิบาลอยูก่ ่อนแล้วจัดตังขึน
เป็ นเทศบาล เพราะท้องถินทีเป็ นสุ ขาภิบาลอยูก่ ่อนแล้วนันได้มีการปฏิบตั ิหน้าทีของท้องถินต่อเนืองกันมาโดยมีกรรมการ
เลือกตังจากราษฎรเข้าสมทบเป็ นกรรมการสุ ขาภิบาลอยูแ่ ล้ว จึงไม่จาํ เป็ นต้องให้มีสมาชิกสภาเทศบาลในฐานะเป็ นผูเ้ ริ มการ
อีก นอกจากนีการเปลียนชือเทศบาลยังไม่มีบทบัญญัติระบุไว้ชดั แจ้งว่าจะกระทําได้โดยวิธีใดเพือไม่ให้มีปัญหาจึงสมควร
จะได้มีบทบัญญัติไว้เสี ยให้ชดั ว่า การเปลียนชือเทศบาลให้ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา จึงจําเป็ นต้องแก้ไขเพิมเติม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ บางมาตรา
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕
มาตรา ๖ ในกรณี ทีเห็นสมควรกระทรวงมหาดไทยอาจแต่งตังข้าราชการไปดํารง
ตําแหน่งหรื อปฏิบตั ิกิจการของเทศบาลใดเป็ นการชัวคราวได้ โดยไม่ขาดจากความเป็ นข้าราชการและ
คงได้รับเงินเดือนทางสังกัดเดิม ถ้าแต่งตังข้าราชการสังกัดกระทรวงอืน ให้กระทรวงมหาดไทยทําความตกลงกับกระทรวง
เจ้าสังกัดก่อนแต่งตัง
ให้ขา้ ราชการผูไ้ ด้รับแต่งตังมีฐานะอย่างเดียวกับพนักงานเทศบาลทุกประการ
มาตรา ๗ การจัดทํากิจการตามมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๔ หรื อมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ของเทศบาลใดให้เป็ นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระทังกิจการใด ๆ ทีเทศบาลจัดทําอยูใ่ นวันทีพระราชบัญญัตินีใช้บงั คับ
ประกาศของกระทรวงมหาดไทยตามมาตรานีให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี คือ เพือแก้ไขข้อขัดข้องทางปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติเทศบาล
และเพือกําหนดรายจ่ายของเทศบาลให้สอดคล้องกับหลักการงบประมาณ
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี คือ เนืองจากการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ ยังมีขอ้ ขัดข้องเกียวกับการมอบหมายอํานาจของคณะเทศมนตรี และนายกเทศมนตรี ในการปฏิบตั ิงานประจําทังการ
เปรี ยบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติและอัตราค่าปรับคดีละเมิดเทศบัญญัติกย็ งั ไม่อยูใ่ นระดับทีสมควร จึงเห็นสมควรแก้ไข
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ดังนี
๑. ให้คณะเทศมนตรี มอบอํานาจให้นายกเทศมนตรี เทศมนตรี หรื อพนักงานเทศบาลหรื อ
นายกเทศมนตรี จะมอบอํานาจให้เทศมนตรี หรื อพนักงานเทศบาลทํากิจการใด ๆ ซึ งมีลกั ษณะเป็ นงานประจําตามปกติ ซึ ง
กฎหมายระบุว่าเป็ นอํานาจหน้าทีของคณะเทศมนตรี หรื อนายกเทศมนตรี ได้
๒. แก้ไขบทบัญญัติเกียวกับอํานาจเปรี ยบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติของนายกเทศมนตรี และเทศมนตรี
เพือให้มีอาํ นาจสังเรี ยกพยานมาเพือบันทึกถ้อยคําประกอบการพิจารณาเปรี ยบเทียบคดีได้ ถ้าไม่มาให้ถือว่าเป็ นการขัดคําสัง
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

๓. แก้ไขอัตราค่าปรับคดีละเมิดเทศบัญญัติให้สูงขึนจากหนึงร้อยบาท เป็ นหนึงพันบาท
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี คือ โดยทีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ งใช้
บังคับอยูใ่ นปัจจุบนั เทศบาลยังไม่อาจจัดทํากิจการในหน้าทีบางอย่างนอกเขตเทศบาล หรื อลงทุนร่ วมกับราชการส่ วน
ท้องถินหรื อบุคคลอืนได้ ฉะนัน เพือให้เทศบาลดําเนินกิจการดังกล่าวให้เป็ นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถินยิงขึน จึง
ต้องแก้ไขเพิมเติมกฎหมายว่าด้วยเทศบาลบางมาตราเสี ยใหม่
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที ๓๓๖ ลงวันที ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗
มาตรา ๔ ให้เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ซึ งยังไม่มีโรงรับจํานําหรื อสถานสิ นเชือท้องถิน จัดตังโรง
รับจํานําหรื อสถานสิ นเชือท้องถินขึนภายในกําหนดสามปี นับแต่วนั ทีพระราชบัญญัตินีใช้บงั คับ แต่ถา้ มีเหตุอนั สมควร
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจอนุญาตให้ขยายเวลาต่อไปได้อีกไม่เกินสองปี
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี คือ เนืองจากพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้กาํ หนด
หน้าทีต่าง ๆ ให้เทศบาลต้องจัดทําภายในเขตเทศบาล แต่กิจการบางอย่างทีเป็ นประโยชน์แก่ประชาชนผูย้ ากจน คือกิจการ
โรงรับจํานําและกิจการสถานสิ นเชือเทศบาลยังมิได้มีหน้าทีทีจําต้องจัดทําขึนตามพระราชบัญญัตินี และโดยทีพิจารณาเห็น
ว่ากิจการโรงรับจํานําและกิจการสถานสิ นเชือธนาภิบาลเป็ นแหล่งทีอํานวยช่วยเหลือประชาชนผูย้ ากจนในกรณี ทีมีความ
จําเป็ นเกียวกับการเงินเพือยังชีพของครอบครัว สมควรกําหนดให้เทศบาลมีหน้าทีต้องจัดให้มีการดําเนินกิจการโรงรับจํานํา
หรื อกิจการสถานสิ นเชือธนาภิบาลภายในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนครทุกแห่งเพือช่วยเหลือประชาชนผูย้ ากจนต่อไป
จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตินีขึน
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที ๘) พ.ศ. ๒๕๑๙
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี คือ เนืองจากพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ บางมาตรา
ยังไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในเรื องทีเกียวกับการพิจารณาร่ างเทศบัญญัติงบประมาณ ได้กาํ หนดให้ผูว้ ่าราชการจังหวัดต้อง
ส่ งร่ างเทศบัญญัติทีสภาเทศบาลไม่รับหลักการ และผูว้ ่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยกับสภาเทศบาลทีไม่รับหลักการ
เพือให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา ซึ งทําให้เกิดความล่าช้าและไม่คล่องตัวในการบริ หารงานท้องถิน
สมควรแก้ไขให้เหมาะสม จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตินีขึน
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที ๙) พ.ศ. ๒๕๒๓
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี คือ เนืองจากในปัจจุบนั นี กิจการงานของเทศบาลเมืองได้เพิม
ภาระและความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึน เนืองจากการคมนาคม การเศรษฐกิจ การศึกษา การผังเมืองการสาธารณูปโภค

และการบริ การแก่สาธารณะ แต่จาํ นวนเทศมนตรี ของเทศบาล ยังมีจาํ นวน ๒ คน เท่ากับเทศบาลตําบลทีกําหนดไว้ใน
มาตรา ๔๙ ความรับผิดชอบในภาระต่าง ๆ ปัจจุบนั เท่ากับเทศบาลนครซึ งมีเทศมนตรี ถึง ๔ คน ด้วยเหตุดงั กล่าวจึงสมควร
แก้ไขเพิมจํานวนเทศมนตรี ตามสัดส่ วนของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลและความรับผิดชอบในภาระต่าง ๆ ทีนับวันยิง
สลับซับซ้อนขึน
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๔ บรรดากิจการทังหลายทีสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี ซึ งพ้นจากตําแหน่งตามผล
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กระทําไปก่อนวันทีพระราชบัญญัตินีใช้บงั คับ หรื อจนถึงวันทีมีการยุบสภา
เทศบาลให้เป็ นอันใช้บงั คับได้และมีผลผูกพันเทศบาล
มาตรา ๑๕ การเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาลทีได้กาํ หนดวันรับสมัครเลือกตัง และวันเลือกตังไว้แล้ว
ก่อนวันทีพระราชบัญญัตินีใช้บงั คับ ให้มีผลใช้บงั คับต่อไปตามระยะเวลาทีผูว้ า่ ราชการจังหวัดประกาศกําหนด
มาตรา ๑๖ ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี คือ โดยทีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กาํ หนด
หลักการในการจัดระเบียบการปกครองส่ วนท้องถินขึนใหม่เพือให้เป็ นไปตามหลักแห่ งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถิน จึงสมควรปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยเทศบาลในส่ วนของวาระการดํารงตําแหน่งสมาชิกสภา
เทศบาล ข้อห้ามและการสิ นสุ ดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล การพ้นจากตําแหน่งเทศมนตรี และคณะเทศมนตรี การ
ยุบสภาเทศบาล รวมทังอํานาจหน้าทีของเทศบาลให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงจําเป็ นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๒๐ บรรดาสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี ซึงดํารงตําแหน่งอยูใ่ นวันทีพระราชบัญญัตินี
ใช้บงั คับ ให้ดาํ รงตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๒๑ ให้นาํ มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินีมาใช้บงั คับกับเทศบาลทุกแห่งนับแต่วนั ที ๑ มกราคม ๒๕๕๐ เป็ นต้นไปเว้นแต่กรณี ทีบัญญัติไว้
โดยเฉพาะดังต่อไปนี
(๑) ในกรณี ทีต้องมีการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาลนครหรื อสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแห่งใดโดยเป็ น
การเลือกตังทัวไปเพราะเหตุมีการยุบสภาหรื อถึงคราวออกตามวาระ และเป็ นการเลือกตังของเทศบาลแห่งนันในครังแรก
นับแต่วนั ทีพระราชบัญญัตินีใช้บงั คับให้ดาํ เนินการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามบทที ๒ ทวิ
นายกเทศมนตรี ในคราวเดียวกัน โดยมิให้นาํ มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินีมาใช้บงั คับ แต่เมือสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ทีมาจากการเลือกตังในครังดังกล่าวเข้ารับ
ตําแหน่งแล้ว ให้นาํ มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัตินีมาใช้บงั คับ
กับเทศบาลแห่งนัน

(๒) ในกรณี ทีมีการเปลียนแปลงฐานะเทศบาลตําบลแห่งใดเป็ นเทศบาลเมืองก่อนถึงวันที ๑ มกราคม
๒๕๕๐ ให้นาํ ความใน (๑) มาใช้บงั คับกับการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ของเทศบาลเมืองนันด้วยโดย
อนุโลม
การบริ หารเทศบาลตําบลให้ดาํ เนินการบริ หารในรู ปแบบคณะเทศมนตรี ตามบทที ๒ คณะเทศมนตรี
ต่อไป ทังนี จนกว่าจะมีการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลขึนใหม่เป็ นการเลือกตังทัวไปหลังจากวันที ๑ มกราคม
๒๕๕๐ ในกรณี เช่นว่านีให้นาํ มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี
มาใช้บงั คับสําหรับการเลือกตังครังทีจะจัดให้มีขนนั
ึ น
มาตรา ๒๒ ในกรณี ทีเทศบาลใดได้กาํ หนดวันเลือกตังไว้แล้วก่อนวันจัดทําประชามติตามมาตรา ๒๑
แห่งพระราชบัญญัตินี ให้ดาํ เนินการเลือกตังในรู ปแบบคณะเทศมนตรี ต่อไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ก่อน
การแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี
มาตรา ๒๓ ในระหว่างทีไม่มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินหรื อผูบ้ ริ หารท้องถินให้นาํ
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาลมาใช้บงั คับกับการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาลหรื อนายกเทศมนตรี เท่าทีไม่
ขัดหรื อแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี
ในการสมัครรับเลือกตังเป็ นนายกเทศมนตรี ให้เทศบาลเรี ยกเก็บค่าสมัครเป็ นเงินจํานวนห้าพันบาท
ในการเลือกตังนายกเทศมนตรี ให้ถือเขตเทศบาลเป็ นเขตเลือกตัง
ในกรณี ทีมีการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในคราวเดียวกันให้ใช้หน่วยเลือกตังที
เลือกตัง เจ้าพนักงานผูด้ าํ เนินการเลือกตัง คณะกรรมการตรวจคะแนน เจ้าหน้าทีคะแนน และบัญชีรายชือผูม้ ีสิทธิเลือกตัง
ร่ วมกันก็ได้
ใบสมัครและบัตรเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาลหรื อนายกเทศมนตรี ให้เป็ นไปตามทีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด
เพือประโยชน์ในการดําเนินการเลือกตังให้เป็ นไปโดยเรี ยบร้อย กระทรวงมหาดไทยอาจออกระเบียบ
กําหนดวิธีปฏิบตั ิในการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาลหรื อนายกเทศมนตรี เท่าทีไม่ขดั หรื อแย้งกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง
สมาชิกสภาเทศบาลได้
มาตรา ๒๔ ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี คือ โดยทีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกําหนดให้คณะ
ผูบ้ ริ หารท้องถินหรื อผูบ้ ริ หารท้องถินมาจากการเลือกตังโดยตรงของประชาชนหรื อมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิน
และการเลือกตังคณะผูบ้ ริ หารท้องถินหรื อผูบ้ ริ หารท้องถินทีมาจากการเลือกตังโดยตรงของประชาชนให้ใช้วิธีออกเสี ยง
ลงคะแนนโดยตรงและลับ สมควรปรับปรุ งรู ปแบบการบริ หารเทศบาลจากทีเป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั ทีให้นายกเทศมนตรี มาจาก
การเลือกกันเองของสมาชิกสภาเทศบาล เป็ นให้นายกเทศมนตรี มาจากการเลือกตังของราษฎรในเขตเทศบาล เพือให้ราษฎร
ได้มีส่วนร่ วมในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของราษฎรในท้องถินโดยตรง นอกจากนี สมควรปรับปรุ งการ
ปฏิบตั ิงานของสภาเทศบาลให้เหมาะสมและสอดคล้องกันด้วย จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตินี
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าทีของส่ วนราชการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๖๓ ในพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ ให้แก้ไขคําว่า “กรมมหาดไทย” เป็ น “กรม
ส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน” และคําว่า “อธิบดีกรมโยธาเทศบาล” เป็ น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง”
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี คือ โดยทีพระราชบัญญัติปรั บปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
๒๕๔๕ ได้บญั ญัติให้จดั ตังส่ วนราชการขึนใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริ หารและ
อํานาจหน้าทีของส่ วนราชการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม นันแล้ว และเนืองจาก
พระราชบัญญัติดงั กล่าวได้บญ
ั ญัติให้โอนอํานาจหน้าทีของส่ วนราชการ รัฐมนตรี ผูด้ าํ รงตําแหน่งหรื อผูซ้ ึ งปฏิบตั ิหน้าทีใน
ส่ วนราชการเดิมมาเป็ นของส่ วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอํานาจหน้าทีทีโอนไป
ด้วย ฉะนัน เพืออนุวตั ิให้เป็ นไปตามหลักการทีปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไข
บทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่ วนราชการ เพือให้ผูเ้ กียวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่
ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน้าทีว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่ วนราชการหรื อผูร้ ับผิดชอบตาม
กฎหมายนันไปเป็ นของหน่วยงานใดหรื อผูใ้ ดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลียนชือส่ วนราชการ
รัฐมนตรี ผูด้ าํ รงตําแหน่งหรื อผูซ้ ึ งปฏิบตั ิหน้าทีของส่ วนราชการให้ตรงกับการโอนอํานาจหน้าที และเพิมผูแ้ ทนส่ วน
ราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจทีมีการตัดโอนจากส่ วนราชการเดิมมาเป็ นของส่ วนราชการใหม่รวมทังตัดส่ วน
ราชการเดิมทีมีการยุบเลิกแล้วซึ งเป็ นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจําเป็ นต้องตรา
พระราชกฤษฎีกานี
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๔๖ บรรดาสมาชิกสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ซึ งดํารง
ตําแหน่งอยูใ่ นวันทีพระราชบัญญัตินีใช้บงั คับให้ดาํ รงตําแหน่ งต่อไปจนกว่าจะครบวาระหรื อมีการยุบสภาเทศบาล ในกรณี
เช่นว่านี ให้บทบัญญัติในส่ วนที ๒ บทที ๑ สภาเทศบาลและบทที ๒ คณะเทศมนตรี ในส่ วนที ๔ เทศบัญญัติ และในส่ วนที
๖ การควบคุมเทศบาลแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ก่อนการแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัตินียังคงใช้บงั คับ
ต่อไปได้เท่าทีไม่ขดั หรื อแย้งกับพระราชบัญญัตินี
มาตรา ๔๗ ในวาระเริ มแรกเป็ นเวลาสี ปี นับแต่วนั ทีพระราชบัญญัตินีใช้บงั คับ มิให้นาํ บทบัญญัติใน
มาตรา ๔๘ เบญจ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึงแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี มาใช้บงั คับกับการ
เลือกตังนายกเทศมนตรี
มาตรา ๔๘ บรรดาบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับทีกําหนดการจ่ายเงินเดือน เงินประจํา
ตําแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ทีปรึ กษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี การจ่ายเงินค่าป่ วยการแก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
และการจ่ายเงินค่าเบียประชุมให้แก่กรรมการทีสภาเทศบาลแต่งตังขึน ทีใช้บงั คับอยู่ก่อนวันทีพระราชบัญญัตินีใช้บงั คับ ให้
ใช้ต่อไปจนกว่าจะได้มีการออกระเบียบตามมาตรา ๔๘ จตุวีสติ และมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี

มาตรา ๔๙ ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี คือ เนืองจากพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ กําหนด
รู ปแบบการบริ หารเทศบาลเป็ นสองรู ปแบบ คือ รู ปแบบคณะเทศมนตรี และรู ปแบบนายกเทศมนตรี เพือให้การบริ หาร
เทศบาลเป็ นไปในรู ปแบบเดียวกัน โดยให้นายกเทศมนตรี มาจากการเลือกตังโดยตรงของประชาชนและเพือให้สอดคล้อง
กับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินหรื อผูบ้ ริ หารท้องถินประกอบกับมีบทบัญญัติบางมาตรายังไม่เหมาะสม
กับการบริ หารงานของเทศบาล เพือให้การบริ หารงานของเทศบาลเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิภาพ จึง
จําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตินี

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี คือ โดยทีพระราชบัญญัติเทศบาล มีบทบัญญัติบางประการไม่
เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบนั เป็ นการจํากัดสิ ทธิของประชาชน ทังสิ ทธิของผูส้ มัครรับเลือกตังและสิ ทธิของประชาชนผูม้ ี
สิ ทธิเลือกตัง สมควรเปิ ดกว้างให้เป็ นดุลพินิจของประชาชนโดยเสรี จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตินี

