สรุป พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
* ใช้บังคับเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2496 มีทั้งหมด 77 มาตรา
* ผู้รักษาการตามระเบียบนี้ --> รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
* เมื่อพ้นกาหนด 1 ปีนับแต่วันที่ได้ “ประกาศกระทรวงมหาดไทย” ยกฐานะท้องถิ่นใดเป็น “เทศบาล
เมือง” หรือ “เทศบาลนคร” ห้ ามมิให้ใช้กฎหมายปกครองท้องที่ (ในส่วน แต่งตั้งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล และสารวัตรกานัน / รวมถึงให้สิ้นสุดอานาจหน้าที่ ในท้องถิ่นนั้น)
* ในเขต “เทศบาลตาบล” ใด ถ้าหมดความจาเป็นที่จะต้องมีตาแหน่ง กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
แพทย์ประจา ตาบล หรือสารวัตรกานัน ให้รัฐมนตรีประกาศยกเลิกตาแหน่งดังกล่าว
ส่วนที่ 1 การจัดตั้งเทศบาล
* เทศบาล ถือเป็น “ทบวงการเมือง”
* ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้จัดตั้งเทศบาล ให้เลือกตั้ง “สมาชิกสภาเทศบาล” และ “นายกเทศมนตรี”
* การจัดตั้ง เทศบาลมีเกณฑ์ในการจัดตั้งดังนี้
1) เทศบาลตาบล ท้องถิ่นซึ่งยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตาบล
2) เทศบาลเมือง เทศบาลอั น เป็ น ที่ ตั้ ง ศาลากลางจั ง หวั ด / ท้ อ งถิ่ น ชุ ม นุ ม ชนที่ มี ร าษฎรตั้ ง แต่
10,000 คนขึ้นไป
3) เทศบาลนคร ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป
* ให้จัดทาเป็น “ประกาศกระทรวงมหาดไทย” และให้ระบุชื่อและเขตเทศบาลไว้ด้วย
* การเปลี่ยนชื่อเทศบาล / การเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ให้กระทาโดย “ประกาศกระทรวงมหาดไทย”
ส่วนที่ 2 องค์การเทศบาล
* “องค์การเทศบาล” ประกอบด้วย “สภาเทศบาล” และ “นายกเทศมนตรี”
* สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตามจานวน
ดังนี้
1) เทศบาลตาบล ประกอบด้วยสมาชิกจานวน 12 คน
2) เทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิกจานวน 18 คน
3) เทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกจานวน 24 คน
* อายุของสมาชิกสภาเทศบาล มีกาหนด คราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง
* สมาชิกภาพของสภาเทศบาล สิ้นสุดลงเมื่อ
1. ถึงคราวออกตามวาระ / ยุบสภาเทศบาล
2. ตาย
3. ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อ “ผู้ว่าราชการจังหวัด”
4. ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม (ต้องไม่เป็นผู้พ้นจากตาแหน่ง ยังไม่ถึง 5 ปีนับแต่วันรับ
สมัครเลือกตั้ง)
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5. ขาดประชุมสภาเทศบาล 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
6. กระทาการอันต้องห้าม (มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการที่กระทาแก่เทศบาล)
7. สภาเทศบาล มีมติให้พ้นจากตาแหน่ง โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 เข้าชื่อ
เสนอให้ “สภาเทศบาล” พิจารณา / มติต้องมีคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ให้สมาชิกภาพสิ้นสุด ลงนับ
แต่วันที่สภาเทศบาลมีมติ
8. ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา, ผู้บริหาร
ท้องถิ่น
* เมื่อมีข้อสงสัยในสมาชิกภาพให้ “ผู้ว่าราชการจังหวัด” สอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คาวินิจฉัยถือเป็น
ที่สุด
* ให้สภาเทศบาล เลือก “ประธานสภาเทศบาล 1 คน” และ “รองประธานสภาเทศบาล 1 คน”
(“ผู้ว่าราชการจังหวัด” แต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาล -- > ตามมติของสภาเทศบาล)
* นอกจากการพ้นจากตาแหน่ง ให้ “ประธานสภาเทศบาล” และ “รองประธานสภาเทศบาล” พ้นจาก
ตาแหน่งเมื่อ
1. ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อ “ผู้ว่าราชการจังหวัด”
2. สิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งให้พ้นจากตาแหน่ง (และจะดารงตาแหน่งอีกไม่ได้ตลอด
อายุของสภา)
3. สภาเทศบาล มีม ติให้ พ้ น จากตาแหน่ ง โดยมีส มาชิก สภาเทศบาล จานวนไม่ น้อยกว่า 1 ใน 3
เข้าชื่อเสนอให้
สภาเทศบาลพิจารณาและมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ให้สมาชิกภาพสิ้นสุด ลงนับแต่
วันที่สภาเทศบาลมีมติ
* กรณียุบสภาเทศบาล ให้มีการเลือกประธานสภาเทศบาล / รองประธานสภาเทศบาล -- > ภายใน 15
วัน นับแต่วันที่ยุบสภาเทศบาล

 การประชุมสภาเทศบาล
* ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 4 สมัย
(สมัยประชุมสามัญครั้งแรก / วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจาปี -- > ให้ “สภาเทศบาล” กาหนด)
* “ผู้ ว่ า ราชการจั งหวัด ” ต้ องก าหนด -- > ให้ ส มาชิก สภาเทศบาลมาประชุม สภาเทศบาลครั้งแรก
ภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
ในการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก มีการประชุมแต่ ไม่อาจเลือก “ประธานสภาเทศบาล” และ “รอง
ประธานสภา เทศบาล” ได้ -- > “ผู้ว่าราชการจังหวัด” อาจเสนอ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย”
มีคาสั่งให้ยุบสภาเทศบาล
* สมัยประชุมหนึ่ง ๆ ให้ มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน (การขยายเวลาต้องได้รับอนุญาตจาก “ผู้ว่าราชการ
จังหวัด”)
* “ประธานสภาเทศบาล” เป็นผู้เรียกประชุมสภาเทศบาลตามสมัยประชุมสามัญ และเป็นผู้เปิดหรือปิด
การประชุม
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- ในกรณีไม่มีประธานสภาเทศบาล -- > ให้ “ผู้ว่าราชการจังหวัด” เป็นผู้เรียกและเป็นผู้เปิดหรือปิด
การประชุม
* เมื่อเห็นว่ามีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของเทศบาล (การประชุมวิสามัญ)
- โดยประธานสภาเทศบาล / นายกเทศมนตรี / สมาชิกสภาเทศบาลจานวนไม่ต่ากว่ากึ่งหนึ่ง ของ
จานวนสมาชิก เท่าที่มีอยู่ อาจทาคาร้องยื่นต่อ “ผู้ว่าราชการจังหวัด”
- “ผู้ว่าราชการจังหวัด” เห็นพิจารณา ถ้าสมควรให้ “ผู้ว่าราชการจังหวัด” เรียกประชุมวิสามัญได้
- การประชุมวิสามัญให้มีกาหนดไม่เกิน 15 วัน / การขยายเวลา -- > ต้องได้รับอนุญาตจาก “ผู้ว่า
ราชการจังหวัด”
* การประชุม (สมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน / การลงมติให้ถือเอาเสียงข้าง
มากเป็นเกณฑ์ / ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานสภาฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด)
* การประชุมสภาเทศบาล ย่อมเป็นการ เปิดเผย แต่การประชุมลับย่อมมีได้ โดยนายกเทศมนตรี หรือ
สมาชิกสภาเทศบาลรวมกันจานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ร้องขอให้ -- > “ประธานสภาเทศบาล” ดาเนินการ
ประชุมลับได้ โดยไม่ต้องขอมติที่ประชุม

 สภาเทศบาล มีอานาจเลือกบุคคลทาหน้าที่
1. เลือก “สมาชิกสภาเทศบาล” ตั้งเป็น “คณะกรรมการสามัญสภาเทศบาล”
2. เลือก “บุคคลผู้เป็นหรือไม่เป็นสมาชิก” ตั้งเป็น “คณะกรรมการวิสามัญ ” ของสภาเทศบาล เพื่อกระทา
กิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ ในวงงานของสภาเทศบาล แล้วรายงานต่อสภาเทศบาล
“นายกเทศมนตรี” มีสิทธิเสนอชื่อ “บุคคลผู้เป็นหรือไม่เป็นสมาชิก” เพื่อให้ “สภาเทศบาล” แต่งตั้งเป็น
กรรมการได้ ไม่เกิน 1 ใน 4 ของคณะกรรมการทั้งหมด
3. “คณะกรรมการสามั ญ สภาเทศบาล” จะแต่ งตั้ ง “คณะอนุ ก รรมการ” เพื่ อ พิ จ ารณา หรือ ปฏิ บั ติ ที่
มอบหมายก็ได้

 นายกเทศมนตรี
* “นายกเทศมนตรี” มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ดารงตาแหน่ง คราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
* คุณสมบัติ
อายุไม่ต่ากว่า 30 ปี บ ริ บู รณ์ ในวันเลื อกตั้ง / การศึกษาระดับปริญ ญาตรี / เคยเป็น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น, ผู้บริหารท้องถิ่น / ไม่เป็นผู้พ้นจากตาแหน่ง ยังไม่ถึง 5 ปี นับแต่วันรับสมัครเลือกตั้ง
* อาจแต่งตั้ง “รองนายกเทศมนตรี” ที่มิใช่สมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้ช่วยในการบริหารได้ตามเกณฑ์ดังนี้
1) เทศบาลตาบล ให้แต่งตั้งได้ไม่เกิน 2 คน
2) เทศบาลเมือง ให้แต่งตั้งได้ไม่เกิน 3 คน
3) เทศบาลนคร ให้แต่งตั้งได้ไม่เกิน 4 คน
* อาจแต่งตั้ง “เลขานุการนายกเทศมนตรี” และ “ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี” รวมกันได้ตามเกณฑ์ดังนี้
1) เทศบาลตาบล ให้แต่งตั้งได้ไม่เกิน 2 คน
2) เทศบาลเมือง ให้แต่งตั้งได้ไม่เกิน 3 คน
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3) เทศบาลนคร ให้แต่งตั้งได้ไม่เกิน 5 คน
* ก่อนนายกเทศมนตรี เข้ารับตาแหน่ง -->
- “ประธานสภาเทศบาล” เรียกประชุมสภาเทศบาล -- > เพื่อให้ “นายกเทศมนตรี” แถลงนโยบาย
ต่อ “สภาเทศบาล” โดยไม่มีการลงมติ ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
- กรณี ไม่มี ประธานสภาเทศบาล / รองประธานสภาเทศบาล
-- > ในกรณีจาเป็นเร่งด่วนให้นายกเทศมนตรี ดาเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จาเป็น
-- > เมื่อมีการเลือก ประธานสภาเทศบาล ให้ ประธานสภาเทศบาล เรียกประชุมสภาเทศบาล ให้
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ภายใน 15 วัน นั บแต่วันที่มีการเลื อก
ประธานสภาเทศบาล
* การประชุ มสภาเทศบาล เพื่ อแถลงนโยบายให้ ท าโดยเปิ ด เผย โดย “นายกเทศมนตรี ” ต้ องจัดท า
นโยบายเป็น
ลายลักษณ์อักษรแจกสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่เข้าร่วมประชุม
* กรณี “นายกเทศมนตรี” ไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได้ --> ให้ “ผู้ว่าราชการจังหวัด ”
แจ้งให้นายกเทศมนตรี จัดทานโยบาย แจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคน ภายใน 7 วัน
* นายกเทศมนตรี จัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ต่อสภาเทศบาล เป็นประจาทุก
ปี
* คาแถลงของนายกเทศมนตรี ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทาการเทศบาลด้วย
* สมาชิกสภาเทศบาล ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิด “อภิปรายทั่วไป” ในที่
ประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงข้อเท็จจริง / ความเห็นในปัญหา โดยไม่มีการลงมติ (โดยยื่น
ต่อประธานสภาเทศบาล และประธานสภาเทศบาล กาหนดวันสาหรับอภิปรายทั่วไป --> ซึ่งไม่เร็วกว่า 5 วัน
และไม่ช้ากว่า 15 วัน

 หน้าที่ของนายกเทศมนตรี
1. กาหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
2. สั่ง อนุญาต อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล
3. แต่งตั้ง ถอดถอน รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี
4. วางระเบียบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
* มีหน้าทีค่ วบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ / เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง
* ขอยื ม ตัว ข้าราชการมาช่ ว ยปฏิ บั ติ ร าชการชั่ ว คราวโดยมี กาหนดเวลาได้ -- > เสนอเรื่อ งต่ อ “ผู้ ว่ า
ราชการจังหวัด” พิจารณาทาความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อน (โดยไม่ขาดจากสถานภาพเดิมและได้รับ
เงินเดือนจากต้นสังกัดเดิม)
* สมาชิกภาพของ “นายกเทศมนตรี” สิ้นสุดลงเมื่อ
1. ถึงคราวออกตามวาระ
2. ตาย
3. ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อ “ผู้ว่าราชการจังหวัด”
4. ขาดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
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5. กระท าการฝ่ าฝื น (ดารงตาแหน่งในหน่ วยงานของรัฐ / รับ เงินพิเศษจากหน่ว ยงานของรัฐ /
กระทาการอันมีส่วนได้เสียในกิจการของเทศบาล)
6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งให้พ้นจากตาแหน่ง
7. ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
8. ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาเทศบาล /
ผู้บริหาร
- ในระหว่างทีไ่ ม่มนี ายกเทศมนตรีให้ “ปลัดเทศบาล” ปฏิบัติหน้าที่แทนเท่าที่จาเป็นได้เป็นการชั่วคราว
- สมาชิกภาพของ รองนายกเทศมนตรี , เลขานุการนายกเทศมนตรี , ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สิ้นสุดลง
เมื่อ
นายกเทศมนตรีพ้ น จากตาแหน่ ง / นายกเทศมนตรีมี คาสั่ งให้ พ้ นจากต าแหน่ ง / ลาออก โดยยื่น
หนังสือลาออกต่อ “นายกเทศมนตรี” / ให้นาความตามข้อ 1. – ข้อ 7. ของนายกเทศมนตรีมาใช้บังคับโดย
อนุโลม

 เทศบาลแบ่งส่วนราชการ
1) สานักปลัดเทศบาล
2) ส่วนราชการอื่นตามที่นายกเทศมนตรีประกาศกาหนด (โดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย)
* การกาหนดอานาจของ “สานักงานปลัดเทศบาล” และ “ส่วนราชการที่นายกเทศมนตรีกาหนด” ให้
เป็นไปตามที่ “นายกเทศมนตรี” ประกาศกาหนด < - - >โดยความเห็นชอบของ “กระทรวงมหาดไทย”
* กรณี “นายกเทศมนตรี” ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ -- > รองนายกเทศมนตรี (และหากไม่มี/ไม่อาจ
ปฏิบัติ) -- > ปลัดเทศบาล(รักษาราชการแทน)
* “นายกเทศมนตรี ” มอบอานาจให้ “รองนายกเทศมนตรี ” เป็ นผู้ ป ฏิบั ติราชการแทน ให้ “ท าเป็ น
หนังสือ”
“นายกเทศมนตรี” มอบอานาจให้ “ปลัดเทศบาล” เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน ให้ “ทาเป็นคาสั่งและ
ประกาศให้ประชาชนทราบ”
การปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีดังกล่ าว ต้องกระทาภายใต้การกากับดูแล และกรอบนโยบาย
ของ “นายกเทศมนตรี” กาหนดไว้
* เมื่อพ้นกาหนดเวลา 1 ปี นับแต่ที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะท้องถิ่นใดเป็นเทศบาลแล้ว
ให้ “นายกเทศมนตรี” มีอานาจหน้าที่อย่างเดียวกับ “กานันและผู้ใหญ่บ้าน”
ส่วนที่ 3 หน้าที่ของเทศบาล
 เทศบาลตาบล
* เทศบาลตาบล มีหน้าที่ต้องทา ในเขตเทศบาล ดังนี้
1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า
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3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่ส าธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและสิ่ ง
ปฏิกูล
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
8. บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
* เทศบาลตาบล อาจจัดทากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังนี้
1. ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
5. บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
6. ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
7. ให้มีและบารุงการไฟฟ้าและแสงสว่างโดยวิธีอื่น
8. ให้มีและบารุงทางระบายน้า
9. เทศพาณิชย์

 เทศบาลเมือง
* เทศบาลเมือง มีหน้าทีต่ ้องทา ในเขตเทศบาล ดังนี้
1. กิจการตามที่ระบุใน “เทศบาลตาบล”
2. ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
3. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
4. ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
5. ให้มีและบารุงทางระบายน้า
6. ให้มีและบารุงส้วมสาธารณะ
7. ให้มีและบารุงการไฟฟ้าและแสงสว่างโดยวิธีอื่น
8. ให้มีการดาเนินกิจการโรงรับจานาหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
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* เทศบาลเมือง อาจจัดทากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังนี้
1. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
2. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
3. บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
4. ให้มีและบารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
5. ให้มีและบารุงโรงพยาบาล
6. ให้มีการสาธารณูปการ
7. จัดทากิจการซึ่งจาเป็นเพื่อการสาธารณสุข
8. จัดตั้งและบารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
9. ให้มีและบารุงสถานที่สาหรับการกีฬาและพลศึกษา
10. ให้มีและบารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
11. ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น
12. เทศพาณิชย์
 เทศบาลนคร
* เทศบาลนคร มีหน้าที่ต้องทา ในเขตเทศบาล ดังนี้
1. กิจการตามที่ระบุใน “เทศบาลเมือง”
2. ให้มีและบารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
3. กิจการอย่างอื่นซึ่งจาเป็นเพื่อการสาธารณสุข
4. การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจาหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น
5. จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่มเสื่อมโทรม
6. ให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
7. การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง
8. การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว
* เทศบาลนคร อาจจัดทากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล กระทากิจการอื่น ๆ ตาม “เทศบาลเมือง” ได้

 การทาการนอกเขตเทศบาลและการทาการร่วมกับบุคคลอื่น
* เทศบาลอาจทากิจการของเขต เมื่อ
1. การนั้นจาเป็นต้องทาและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดาเนินตามอานาจหน้าที่อยู่ภายใน
เขตของตน
2. ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือสภาตาบล
ท้องถิ่นทีเ่ กี่ยวข้อง
3. ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
* เทศบาลอาจทา การร่วมกับบุคคลอื่น -- > โดยก่อตั้งบริษัทจากัดหรือถือหุ้นในบริษัทจากัด เมื่อ
1. บริษัทจากัดนั้นมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค
2. เทศบาลต้องถือหุ้นเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่บริษัทนั้นจดทะเบียนไว้ และ
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3. ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
การเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นที่เทศบาลถืออยู่ในบริษัทจากัด ต้องได้รับอนุมัติจาก “รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย”
 สหการ
* กิจการใดอันอยู่ภายในอานาจของ เทศบาลตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป ที่จะร่วมกันทาเพื่อให้เกิดประโยชน์ ให้
จัดตั้งเป็น “สหการ” และมีคณะกรรมการบริหาร
* “สหการ” มีฐานะเป็น “ทบวงการเมือง”
* “การจัดตั้ง / ยุบเลิกสหการ” ให้ตราเป็น “พระราชกฤษฎีกา”
* “สหการ” อาจได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และอาจกู้เงินได้
ส่วนที่ 4 เทศบัญญัติ
* เทศบาลอาจออกกฎหมาย ใช้ในเขตเทศบาล โดยตราเป็น “เทศบัญญัติ”
* วัตถุประสงค์การร่างเทศบัญญัติเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาล / การดาเนินการพาณิชย์
ของเทศบาล
* ในเทศบัญญัติจะกาหนดโทษผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามกาหนดโทษปรับ ไม่เกิน 10,000
บาท
* ขั้นตอนการร่างเทศบัญญัติ

 การร่างเทศบัญญัติ
1. การร่างเทศบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่ โดย...
นายกเทศมนตรี / สมาชิกสภาเทศบาล (โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลลงนามรับรองไม่น้อยกว่า 2
คน ) / ราษฎร ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล --- > เข้าชื่อให้ “สภาเทศบาล” พิจารณาออกข้อบัญญัติ
ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน วางระเบียบ บังคับ -- > เกี่ยวกับภาษีอากร
- การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การใช้เงินกู้
- การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้าง การพัสดุ
การเสนอร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงินจะต้องมี คารับรองจาก “นายกเทศมนตรี”
(กรณีมีข้อสงสัยว่าร่างเทศบัญญัติใดเกี่ยวข้องกับการเงิน ให้ “ประธานสภาเทศบาล” เป็นผู้วินิจฉัย)
2) ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่สภาเทศบาล ได้มีมติเห็นชอบ --> ให้ส่งร่างเทศบัญญัติ
- ให้ “ประธานสภาเทศบาลตาบล” ส่ งให้ “นายอาเภอ” เพื่อส่ งให้ “ผู้ว่าราชการจังหวัด ”
พิจารณา
- ให้ “ประธานสภาเทศบาลเมือง” และ “ประธานสภาเทศบาลนคร” ส่งให้ “ผู้ว่าราชการ
จังหวัด” พิจารณา
ต้องแล้วเสร็จ / ส่งกลับ ภายใน 15 วัน ถ้าไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลา “ถือว่าเห็นชอบ
กับเทศบัญญัต”ิ
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- กรณี “ผู้ว่าราชการจังหวัด” เห็นชอบ ให้ส่งให้ “นายกเทศมนตรี” เพื่อลงนามใช้บังคับต่อไป
- กรณี “ผู้ ว่าราชการจั งหวัด ” ไม่ เห็ น ชอบ ให้ ส่ งร่างฯ พร้อมด้ วยเหตุ ผ ลไปยัง “สภาเทศบาล” เพื่ อ
พิจารณาใหม่
* ถ้า “สภาเทศบาล” มีมติยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 -- > ให้
“นายกเทศมนตรี” ลงนามใช้บังคับ และแจ้งให้ “ผู้ว่าราชการจังหวัด” ทราบต่อไป
* ถ้า “สภาเทศบาล” ไม่ยืนยันภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับร่าง -- > ให้เทศบัญญัตินั้น ตกไป

 กรณี “สภาเทศบาล” ไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
* ในกรณีที่สภาเทศบาลไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม
* ให้ “ผู้ว่าราชการจังหวัด” ตั้ง “คณะกรรมการคณะหนึ่ง” จานวน 15 คน
ภายใน 7 วัน นับแต่มีมติไม่รับร่าง เพื่อหาข้อยุติ โดยประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาเทศบาลเสนอ
จานวน 7 คน
2) นายกเทศมนตรีเสนอ
จานวน 7 คน
(บุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล)
3) คณะกรรมการทั้ง 14 คน เสนอบุคคล เป็น -- >
ประธาน 1 คน
(บุคคลซึ่งมิได้ดารงตาแหน่งใด ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการครบ 14 คน)
* ให้คณะกรรมการพิจารณาร่างให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้แต่งตั้ง “ประธานกรรมการ”
แล้วรายงานต่อ “ผู้ว่าราชการจังหวัด”
* ในกรณี ที่ “คณะกรรมการ” พิ จ ารณาไม่ แล้ ว เสร็จ ตามก าหนดเวลา --> ให้ “ประธานกรรมการ”
รวบรวมผลแล้ววินิจฉัย (โดยเร็ว) --> รายงานต่อ “ผู้ว่าราชการจังหวัด”
* ให้ “ผู้ว่าราชการจังหวัด” ส่งร่างเทศบัญญัติ (โดยเร็ว) --> ให้ “นายกเทศมนตรี” และ
ให้ “นายกเทศมนตรี” เสนอร่างเทศบัญญัติต่อ “สภาเทศบาล” ภายใน 7 วัน
* หาก “นายกเทศมนตรี” ไม่เสนอร่างต่อ “สภาเทศบาล”
ให้ “ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ” รายงานต่ อ “รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย” เพื่ อ สั่ ง ให้
“นายกเทศมนตรี” พ้นจากตาแหน่ง
ส่วนที่ 5 การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล
* ถ้าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ออกไม่ทันงบประมาณใหม่ ให้ใช้เทศบัญญัติของปีที่แล้วไป
พลางก่อน
* กรณีปีใด เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีไม่พอให้ทาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(กรณีจาเป็น)
* เทศบาลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมายกาหนด
ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้
รายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล
รายได้จากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์
พันธบัตร หรือเงินกู้ ตามแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้
เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ
(ต้องได้รับอนุญาตจาก “สภาเทศบาล” และอนุมัติจาก “รัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย” แล้ว)
7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด
8) เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผู้อุทิศให้
9) รายได้อื่นตามแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้

* เทศบาลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้
1) เงินเดือน
6) ค่าครุภัณฑ์
2) ค่าจ้าง
7) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ
3) เงินค่าตอบแทนอื่น ๆ
8) เงินอุดหนุน
4) ค่าใช้สอย
9) รายจ่ายอื่นใดตามที่ผูกพัน
5) ค่าวัสดุ
* การจ่ายเงินอุดหนุน และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน -- > เทศบาลจะกระทาได้เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จาก
“สภาเทศบาล” และ “ผู้ว่าราชการจังหวัด” อนุมัติแล้ว
* โดยปกติ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” จัดให้มีการตรวจสอบการคลัง การบัญชี และการเงิน
อื่น ๆ ของเทศบาล ปีละครั้ง
ส่วนที่ 6 การควบคุมเทศบาล
“ผู้ว่าราชการจังหวัด”
มีอานาจหน้าที่ ควบคุมดูแล
“ เท ศ บ า ล
เมือง” และ “เทศบาลนคร” ในจังหวัด
“นายอาเภอ”
มีอานาจหน้าที่ ช่วยควบคุมดูแล
“เทศบาลตาบล” ในอาเภอนั้น
“ผู้ว่าราชการจังหวัด ” / “นายอาเภอ” เห็นว่า “นายกเทศมนตรี” หรือ “รองนายกเทศมนตรี ”
ปฏิบัติการไปในทางที่อาจเป็นการเสียหายแก่เทศบาล/ราชการ (“ผู้ว่าราชการจังหวัด ” / “นายอาเภอ” ได้
แนะนาตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตาม)
มี อ านาจ “สั่ ง เพิ ก ถอน” หรื อ “สั่ ง ให้ ร ะงั บ การปฏิ บั ติ ก าร” ของ นายกเทศมนตรี / รอง
นายกเทศมนตรี เป็ น การชั่ ว คราว แล้ ว ให้ “ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ” รายงาน “รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย” ทราบภายใน 15 วัน นับแต่มีคาสั่ง
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” วินิจฉัยภายใน 30 วัน คาสั่งของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด
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เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาล “ผู้ว่าราชการจังหวัด” จะรายงานเสนอความเห็นต่อ
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” เพื่อยุบสภาเทศบาลก็ได้
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” มีอานาจในการ “ยุบสภาเทศบาล” และให้แสดงเหตุผลใน
คาสั่งด้วย และให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใหม่ภายใน 45 วัน
เมื่อเห็นว่าจาเป็นจะให้เทศบาลอยู่ในความควบคุมของ “กระทรวงมหาดไทย” โดยตรง ให้ตราเป็น “พระ
ราชกฤษฎีกา”
ส่วนที่ 7 คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล
ให้มี “คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล” คณะหนึ่ง (รวม 16 คน) ประกอบด้วย
1. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธาน
2. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น / อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง / อธิบดีกรมตารวจ /
อธิบดีกรมสามัญศึกษา / อธิบดีกรมวิสามัญศึกษา / อธิบดีกรมการแพทย์ / อธิบดีกรมอนามัย / ผู้อานวยการ
สานักงบประมาณ / ผู้อานวยการส่วนการปกครองท้องถิน่ / กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ า น ว น 10
คน
3. กรรมการอื่น (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง)
ไม่เกิน 5 คน
“ผู้อานวยการส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” เป็น “เลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษา
การเทศบาล”
“กรรมการที่ ป รึ ก ษาการเทศบาล” ด ารงต าแหน่ ง คราวละ 4 ปี ซึ่ ง “คณะกรรมการที่ ป รึก ษาการ
เทศบาล” มีหน้าที่ให้คาปรึกษาข้อแนะนาแก่ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” เกี่ยวกับกิจการเทศบาล
โดยทั่วไป
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ : จอมพล ป. พิบูลสงคราม (นายกรัฐมนตรี)
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