
สรุปพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

 
1. พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496” 
2. การจัดตั้งเทศบาล 
 2.1 เมื่อมีการจัดตั้งเทศบาล ให้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี ภายใน 45 วัน นับแต่วันจัดตั้ง 
 2.2 ระหว่างท่ียังไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งด ารงต าแหน่ง
อยู่ก่อนวันจัดตั้งเทศบาลปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีเท่าท่ีจ าเป็น เป็นการชั่วคราว จนถึงวัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
 2.3 เทศบาลต าบล ได้แก่ ท้องถิ่นที่มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล
ต าบล 
 2.4 เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นที่เป็นท่ีตั้งของศาลากลางจังหวัดหรือท้องถิ่นที่มีประชาชน
อาศัยตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไปและมีรายได้พอสมควรแก่การปฏิบัติหน้าท่ี 
 2.5 เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นที่มีประชาชนตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป และมีรายได้พอควร
แก่การปฏิบัติหน้าท่ี 
 2.6 ในกรณีท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบลและสารวัตรก านันในท้องถิ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงสิ้นสุด
อ านาจหน้าท่ีในเขตนั้น เมื่อพ้นก าหนดหนึ่งปี นับแต่วันประกาศเปลี่ยนแปลงเขต 
 2.7 เทศบาลท่ีได้ยกฐานะขึ้นอาจถูกเปลี่ยนแปลงฐานะหรือยุบเลิก โดยให้ท าเป็นประกาศ
กระทรวงมหาดไทย บรรดาทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิและสิทธิเรียกร้องของเทศบาลเดิม ให้โอนไปเป็น
ของเทศบาลใหม่ บรรดาบัญญัติเทศบาลท่ีใช้บังคับอยู่ก่อนก็ให้คงใช้บังคับต่อไป 
 2.8 เทศบาล ประกอบด้วย สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
3. สภาเทศบาล 
 3.1 สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาขน 
 3.2 จ านวนของสมาชิกสภาเทศบาล ได้แก่ สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกจ านวน 12 
คน สภาเทศบาลเมือง มีจ านวนสมาชิก 18 คน สภาเทศบาลนคร มีจ านวนสมาชิก 24 คน 
 3.3 วาระการด ารงต าแหน่งของสมาชิกคราวละ 4 ปี 
 3.4 สมาชิกสภาเทศบาลต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีท ากับเทศบาล 
 3.5 การสิ้นสุดสมาชิกภาพ ได้แก่ ออกตามวาระ หรือยุบสภา ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ 
ขาดประชุม 3 ครั้ง ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุสมควร กระท าการต้องห้าม และสภาหรือราษฎรมีมติให้
พ้นจากต าแหน่ง 



 3.6 สภาเทศบาลมีประธานสภา 1 คน รองประธานสภา 1 คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล โดยพ้นจากต าแหน่งเมื่อ ลาออกสิ้นสุด
สมาชิกภาพ รัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง หรือสภาเทศบาลมีมติให้พ้นจากต าแหน่งกรณี
ต าแหน่งดังกล่าวว่างลงให้เลือกตั้งใหม่ ภายใน 15 วัน 
 3.7 ในปีหนึ่ง ให้มีสมัยประชุม 4 สมัย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดต้องก าหนดให้สมาชิกมา
ประชุม คร้ังแรกภายใน 15 วันนับแต่วันประกาศผลเลือกตั้ง และกรณีไม่อาจประชุมได้ และไม่
อาจเลือกประธานสภาได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอต่อรัฐมนตรีให้มีค าสั่งยุบสภาเทศบาล 
 3.8 การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในการประชุมจะต้องมี
สมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบองค์ประชุม 
 3.9 สภามีอ านาจตั้งคณะกรรมการสามัญและวิสามัญเพื่อท าการพิจารณาสอบสวนเรื่องใด 
ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของสภาแล้วรายงานต่อสภาเทศบาล 
 3.10 ในกิจการท่ีอาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือประโยชน์ได้เสียของเทศบาล สมาชิก
จ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งหรือนายกเทศมนตรีอาจเสนอต่อประธานสภาเทศบาลให้มีการออกเสียง
ประชามติในท้องถิ่นและประกาศให้ประชาชนทราบ 
4. นายกเทศมนตร ี
 4.1 ให้มีนายกเทศมนตรี 1 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยผู้ท่ีจะมีสิทธิ
ลงสมัครรับเลือกตั้งต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 30 ปี ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภา ไม่เป็นผู้ท่ีพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 4.2 วาระการด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี คราวละ 4 ปี 
 4.3 นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลได้ตาม
หลักเกณฑ์ คือ เทศบาลต าบลให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 2 คน เทศบาลเมืองแต่งตั้ง
รองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 3 คน และเทศบาลนครแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 4 คน 
 4.4 ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าท่ีให้มีการแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลง
มติ ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง หากไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาได้ต้อง
จัดท าเป็นหนังสือแจ้งแก่สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนภายใน 7 วัน 
 4.5 หน้าท่ีของนายกเทศมนตรี ได้แก่ ก าหนดนโยบายการบริหารราชการของเทศบาล 
แต่งตั้งหรือถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษาหรือเลขานุการ วางระเบียบการท างานของ
เทศบาลและปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกฏหมายก าหนด 
 4.6 นายกเทศมนตรีพ้นต าแหน่งเมื่อ ครบวาระ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ กระท าการฝ่า
ฝืนข้อห้าม รัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง ถูกพิพากษาให้จ าคุกหรือมีมติถอดถอน 



 4.7 ให้มีปลัดเทศบาล 1 คน เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลรองจาก
นายกเทศมนตรี 
5. การท าการนอกเขตเทศบาลหรือท าการร่วมกับบุคคลอื่น เทศบาลอาจท าการนอกเขตเมื่อการ
นั้นเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีด าเนินตามอ านาจหน้าท่ีในเขตตน โดยได้รับความยินยอมจากหน่วนงาน
ท่ีเกี่ยวข้องและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี 
6. สหการ คือ องค์การที่จัดตั้งเพื่อด าเนินกิจการอันอยู่ภายในอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล ตั้งแต่ 2 
แห่งขึ้นไป โดยมีสภาพเป็นทบวง และมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ผู้แทนเทศบาลท่ี
เกี่ยวข้อง การจัดตั้งสหการให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
7. เทศบาลมีอ านาจตราเทศบัญญัติโดยไมข่ัดแย้งต่อบทกฎหมายเพื่อให้การเป็นไปตามหน้าท่ีและ
เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลมีอ านาจตราขึ้น โดยบัญญัตินั้นจะก าหนดโทษปรับด้วยก็ได้แต่
ต้องไม่เกิน 1,000 บาท ผู้มีอ านาจร่างเทศบัญญัติ คือ นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลหรือ
ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลเข้าชื่อกันเสนอร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงินต้องมีค า
รับรองของนายกเทศมนตรี 
8. ภายใน 7 วันนับแต่วันมีมติเห็นชอบด้วยร่างเทศบัญญัติ ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างดังกล่าว
ไปยังนายอ าเภอเพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณา กรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร
ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดต้อง
พิจารณาให้เสร็จและส่งคืนภายใน 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าเห็นชอบ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ
ให้ส่งร่างบัญญัติไปยังนายกเทศมนตรีเพื่อลงนามใช้บังคับ แต่ถ้าไม่เห็นชอบก็ให้ส่งคืนประธานสภา
ให้พิจารณาใหม่ หากสภามีมติยืนยันร่างเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ให้ประธานสภา
ส่งร่างดังกล่าวให้นายกเทศมนตรีลงนามและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป กรณีสภาไม่รับ
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเสนอต่อรัฐมนตรีให้มีค าสั่งยุบสภาเทศบาล 
10. การควบคุมเทศบาล 
 10.1 ให้ผู้ว ่าราชการจังหวัดมีอ านาจควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้น ๆ มีอ านาจชี้แจ้ง 
แนะน าตักเตือนและตรวจสอบการท างาน โดยให้มีนายอ าเภอเป็นผู้ช่วยในกรณีการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารเทศบาลอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ผู้ว่าราชการหรือนายอ าเภอได้ตักเตือน
แล้วแต่ไม่ปฏิบัตติามก็ใหม้ีอ านาจสั่งเพิกถอนหรือระงับการปฏิบัติงานของนั้น ๆ ไว้ก่อนแล้ว
รายงานให้รัฐมนตรีทราบภายใน 15 วันนับแต่วันมีค าสั่ง 
 10.2 รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจพิจารณาสั่งยุบสภาเทศบาล 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของเทศบาล เมื่อมีการสั่งยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 45 วัน 
11. คณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาล 



 11.1 คณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาล ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็น
ประธาน อธิบดีส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรม
ต ารวจ อธิบดีกรมสามัญศึกษา อธิบดีกรมวิสามัญศึกษา อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมอนามัย 
ผู้อ านวยการส านักงานงบประมาณ ผู้อ านวยการส่วนการปกครองท้องถิ่นและกรรมการอื่น ซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกิน 5 คน โดยคณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาล มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษาและ
เสนอข้อแก้ไขแก่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยท่ีเกี่ยวกับกิจการเทศบาลทั่วไป 
 11.2 ในการประชุมจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบองค์ประชุม 
และถือตามเสียงข้างมากในการวินิจฉัยชี้ขาด 

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

 
1. ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 จะต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี ภายในกี่วันนับจากวันเลือกตั้ง 
 ก. 14 วัน  ข. 15 วัน   ค. 30 วัน   ง. 45 วัน 
2. ใครเป็นผู้มีอ านาจปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณียังไม่มีนายกเทศมนตร ี
 ก. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ข. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ง. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. พื้นที่ที่จะจัดตั้งเป็นเทศบาลนครได้ต้องมีลักษณะอย่างไร 
 ก. มีประชากรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป มีรายได้พอควรแก่การปฏิบัติหน้าท่ี 
 ข. มีประชากรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป มีรายได้พอควรแก่การปฏิบัติหน้าท่ี 
 ค. มีประชากรตั้งแต่ 100,000 คนขึ้นไป มีรายได้พอควรแก่การปฏิบัติหน้าท่ี 
 ง. มีประชากรตั้งแต่ 150,000 คนขึ้นไป มีรายได้พอควรแก่การปฏิบัติหน้าท่ี 
4. องค์การเทศบาลประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 ก. สภาเทศบาล นายกเทศมนตรี 
 ข. สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี 
 ค. สภาเทศมนตรี คณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาล นายกเทศมนตรี 
 ง. สภาเทศบาล คณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาล 
5. สภาเทศบาลต าบลประกอบด้วยสมาชิกกี่คน 
 ก. 12 คน  ข. 18 คน  ค. 24 คน  ง. 48 คน 
6. สภาเทศบาลเมืองประกอบด้วยสมาชิกที่คน 
 ก. 12 คน  ข. 18 คน  ค. 24 คน  ง. 48 คน 
 



7. สภาเทศบาลนครประกอบด้วยสมาชิกกี่คน 
 ก. 12 คน  ข. 18 คน  ค. 24 คน  ง. 48 คน 
8. สมาชิกสภาเทศบาลมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละกี่ปี 
 ก. 2 ปี   ข. 4 ปี   ค. 6 ปี   ง. 8 ปี 
9. ข้อใดคือที่มาของประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล 
 ก. มาจากการเลือกตั้งโดยตรง 
 ข. มาจากการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย 
 ค. มาจากการคัดเลือกกันเองของสมาชิกสภาเทศบาล 
 ง. มาจากการแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดโดยแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของ
สภาเทศบาล 
10. ในกรณีที่ต าแหน่งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลว่างลงต้องเลือกมา
แทนภายในกี่วัน 
  ก. 7 วัน  ข. 14 วัน  ค. 15 วัน  ง. 30 วัน 
11. กฎหมายก าหนดใหส้ภาเทศบาลมีสมัยประชุมสามัญกี่สมัยในหนึ่งป ี
 ก. 2 สมัย  ข. 3 สมัย  ค. 4 สมัย  ง. ไม่มีก าหนด 
12. สมัยประชุมสามัญครั้งหนึ่ง ๆ มีก าหนดกี่วัน 
 ก. ไม่เกิน 15 วัน ข. ไม่เกิน 30 วัน ค. ไม่เกิน 45 วัน ง. ไม่เกิน 60 วัน 
13. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกีย่วกับการประชุมของสภาเทศบาล 
 ก. ห้ามมิให้สภาเทศบาลประชุมหารือในเรื่องนอกเหนืออ านาจหน้าท่ีหรือเรื่องท่ีฝ่าฝืน
กฏหมายหรือการเมืองแห่งรัฐ 
 ข. การประชุมย่อมเป็นการเปิดเผย 
 ค. ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จึงจะครบองค์ประชุม 
 ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข. 
14. ข้อใดคือคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี 
 ก. อายุไม่ต่ ากว่า 30 ปีบริบูรณ์ 
 ข. ไม่เคยเป็นผู้ท่ีพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสีย 
 ค. ไม่เคยถูกถอดถอนเพราะประพฤติมิชอบ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 
 
 



15. หากนายกเทศมนตรีไม่สามารถมาแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได้ต้องท าอย่างไร 
 ก. แถลงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแทนภายหลัง 
 ข. ท าเป็นหนังสือแจ้งนโยบายต่อสมาชิกสภาเทศบาล ภายใน 7 วัน 
 ค. แถลงเป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย 
 ง. จัดการแถลงในภายหลัง 
16. ข้อใดไม่ถูกต้อง 
 ก. ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อสภาเทศบาลทุกปี 
 ข. ค าแถลงและรายงานของนายกเทศมนตรีให้ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผยท่ีท าการเทศบาล 
 ค. สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 สามารถเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายท่ัวไปได้ 
 ง. นายกเทศมนตรีต้องแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีโดยเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาลมาเป็น
ผู้ช่วยในการปฏิบัติงาน 
17. นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ
นายกเทศมนตรี สามารถท าสิ่งใดต่อไปนี้ได้อย่างถกูต้องตามกฎหมาย 
 ก. ด ารงต าแหน่งในรัฐวิสาหกิจได้ โดยห้ามด ารงต าแหน่งในหน่วยงานราชการ 
 ข. เป็นคู่สัญญากับเทศบาล 
 ค. รับเงินจากส่วนราชการที่หน่วยงานจ่ายให้กับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ 
 ง. ไม่มีข้อถูก 
18. รองนายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่งเมื่อใด 
 ก. เมื่อนายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่ง   

ข. นายกเทศมนตรีมีค าส่ังให้พ้นจากต าแหน่ง 
 ค. ลาออก       

ง. ถูกทุกข้อ 
19. ใครเป็นผู้มีอ านาจควบคุมรับผิดชอบการบริหารกิจการในเทศบาลและเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล 
 ก. ประธานสภาเทศบาล    ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ค. นายกเทศมนตรี     ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
20. ข้อใดไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
 ก. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  ข. บ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า 
 ค. จัดให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม   ง. ไม่มีข้อถูก 
 
 



21. เทศบาลอาจท ากิจการนอกเขตได้เมื่อใด 
 ก. ได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ข. ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ค. ได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย 
 ง. ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ค. 
22. เทศบาลอาจท าการร่วมกับบุคคลอื่นในการตั้งบริษัทได้หรือไม่ 
 ก. ได้ เมื่อบริษัทนั้น ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค 
 ข. ได้ เมื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง 
 ค. ไม่ได้ เพราะขัดกฎหมาย 
 ง. ไม่ได้ เพราะจะท าให้สภาเทศบาลเป็นผู้มีส่วนได้เสียในผลประโยชน์ 
23. “สหการ” คืออะไร 
 ก. ความร่วมมือระหว่างเทศบาลเพื่อด าเนินการร่วมกันในรูปแบบองค์การ โดยมีสภาพเป็น
ทบวงการเมือง 
 ข. ศูนย์บริการครบวงจรท่ีเทศบาลจัดตั้งเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนระหว่าง
เทศบาลต่าง ๆ  
 ค. ความร่วมมือกันระหว่างเทศบาลและเอกชนในรูปแบบองค์การ 
 ง. การใช้สหวิทยาการในการท ากิจการของเทศบาล 
24. การจะตั้งสหการได้ต้องท าอย่างไร 
 ก. ตราเป็นพระราชบัญญัติ    ข. ตราเป็นพระราชก าหนด 
 ค. ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา    ง. ตราเป็นกฎกระทรวง 
25. ใครเป็นผู้สิทธิเสนอร่างเทศบัญญัต ิ
 ก. นายกเทศมนตรี     ข. สมาชิกสภาเทศบาล 
 ค. ประชาชนท่ีมี่สิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล  ง. ถูกทุกข้อ 
26. ร่างเทศบัญญัติข้อใดที่จัดเป็นร่างเทศบัญญัติทีเ่กี่ยวข้องกับการเงิน 
 ก. ร่างเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีอากร 
 ข. ร่างเทศบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับการค้ าประกัน การใช้เงินกู้ 
 ค. ร่างเทศบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 
 



27. ภายหลังสภาเทศบาลต าบลมีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ ต้องด าเนินการอย่างไร
ต่อไป 
 ก. ให้ประธานสภาส่งร่างเทศบัญญัตินั้นไปยังนายอ าเภอเพื่อพิจารณา 
 ข. ให้ประธานสภาส่งร่างเทศบัญญัตินั้นไปยังนายอ าเภอเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณา 
 ค. ให้ประธานสภาส่งร่างเทศบัญญัตินั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณา 
 ง. ให้ประธานสภาส่งร่างเทศบัญญัตินั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อส่งให้รัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทยพิจารณา 
28. ภายหลังสภาเทศบาลเมืองหรือสภาเทศบาลนครเห็นชอบด้วยร่างเทศบัญญัติ ต้อง
ด าเนินการอย่างไรต่อไป 
 ก. ให้ประธานสภาส่งร่างเทศบัญญัตินั้นไปยังนายอ าเภอเพื่อพิจารณา 
 ข. ให้ประธานสภาส่งร่างเทศบัญญัตินั้นไปยังนายอ าเภอเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณา 
 ค. ให้ประธานสภาส่งร่างเทศบัญญัตินั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณา 
 ง. ให้ประธานสภาส่งร่างเทศบัญญัตินั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อส่งให้รัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทยพิจารณา 
29. การจัดท างบประมาณประจ าปีของเทศบาล ต้องตราขึ้นเป็นอะไร 
 ก. พระราชบัญญัติ    ข. พระราชกฤษฎีกา 
 ค. เทศบัญญัติ     ง. ข้อบัญญัติ 
30. หากเทศบาลมีความจ าเป็นต้องกู้เงิน จะต้องท าอย่างไร 
 ก. ได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาล 
 ข. ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย 
 ค. ได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาลและอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข. 
31. ใครมีอ านาจควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดให้ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่โดยถูกต้องตาม
กฎหมาย 
 ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด    ข. นายกเทศมนตรี 
 ค. ประธานสภาเทศบาล   ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 



32. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกีย่วกับอ านาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลการท างานของเทศบาล 
 ก. นายอ าเภอมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดในการควบคุมดูแลการท างานของ
เทศบาลนครในจังหวัด 
 ข. นายอ าเภอมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดในการควบคุมดูแลการท างานของ
เทศบาลต าบลในอ าเภอนั้น ๆ  
 ค. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจชี้แจ้ง ตักเตือน เพิกถอน หรือระงับการท างานของ
นายกเทศมนตรี ในกรณีการปฏิบัติงานนั้นเป็นไปในทางเสียหายแก่เทศบาล 
 ง. ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ค. 
33. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 ก. เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลหรือผลประโยชน์ของประเทศผู้ว่า
ราชการจังหวัดมีอ านาจรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเพื่อยุบสภา
เทศบาล 
 ข. กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่า นายกเทศมนตรีหรือประธานสภาเทศบาลปฏิบัติฝ่าฝืน
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าท่ีหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าท่ี 
ต้องเสนอความเห็นให้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยสั่งให้นายกเทศมนตรีหรือประธานสภาเทศบาล
นั้นพ้นจากต าแหน่งทันที 
 ค. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจมีการสอบสวน หรือเรียกเอกสารมาตรวจสอบได้ 
 ง. ไม่มีข้อถูก 
34. ข้อใดไม่ใช่กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลโดยต าแหน่ง 
 ก. อธิบดีกรมปศุสัตว์     ข. อธิบดีกรมอนามัย 
 ค. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ   ง. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
35. ใครคือเลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล 
 ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย    
 ข. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ค. ผู้อ านวยการส่วนการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 ง. นายอ าเภอ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย 
36. ข้อใดคืออ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล 
 ก. สอบสวนความผิดทางวินัยท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานของเทศบาล 
 ข. หาข้อยุติความขัดแย้งในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
 ค. ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 ง. ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่นายกเทศมนตรีและสภาเทศบาล 



37. ในการประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลต้องมีผู้เข้าประชุมจ านวนเท่าใด 
 ก. ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง    ข. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3  
 ค. ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3     ง. กรรมการท้ังหมดต้องมาประชุม 
38. ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
 ก. รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย   ข. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 ค. ปลัดกระทรวงการคลัง   ง. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
39. อัตราค่าปรับคดีละเมิดเทศบัญญัติเป็นจ านวนเท่าใด 
 ก. 100 บาท   ข. 1,000 บาท   ค. 1,500 บาท  ง. 2,000 บาท 
40. หากสมาชิกสภาเทศบาลจะลาออก ต้องยื่นหนังสือลาออกต่อใคร 
 ก. นายอ าเภอ     ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด   
 ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ง. ประธานสภาเทศบาล 
41. สภาเทศบาลสามารถมีมติให้สมาชิกคนใดพ้นจากการเป็นสมาชิกได้ในกรณีใด 
 ก. มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย   
 ข. ขาดประชุมติดต่อกัน 3 ครั้ง โดยไม่มีเหตุสมควร 
 ค. กระท าการอันเสื่อมเสียต่อประโยชน์ของเทศบาล 
 ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ค. 
42. ใครเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยกรณีมีข้อสงสัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลง
เพราะเป็นผู้ไม่สมควรด ารงต าแหน่ง 
 ก. นายอ าเภอ     ข. ประธานสภาเทศบาล 
 ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด    ง. นายกเทศมนตรี 
43. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 ก. ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลโดยถูกมติหรือ
ค าส่ังให้พ้นจากต าแหน่ง สามารถกลับมาเป็นประธานสภาหรือรองประธานสภาเทศบาลได้อีก
ภายในอายุของสภาเทศบาลนั้น 
 ข. การเลือกตั้งประธานสภาเทศบาลแทนต าแหน่งที่ว่างลงต้องท าภายใน 15 วัน 
 ค. รองประธานสภามีอ านาจหน้าท่ีกระท าการแทนประธานสภาเทศบาลเมื่อประธานสภา
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
 ง. กระทรวงมหาดไทยมีอ านาจวางระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล 
 
 
 



44. หากในการประชุมสภาเทศบาลไม่สามารถเลือกประธานสภาได้ จะเป็นอย่างไร 
 ก. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เลือกจากสมาชิกสภาเทศบาล 
 ข. นัดประชุมอีกครั้ง 
 ค. เลือกจากคนนอกโดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาล 
 ง. ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยให้มีค าส่ังยุบสภาเทศบาล 
45. สมัยประชุมสามัญ มกี าหนดกี่วัน 
 ก. ไม่เกิน 15 วัน ข. ไม่เกิน 30 วัน ค. ไม่เกิน 45 วัน ง. ไม่เกิน 60 วัน 
46. ในกรณีประธานสภาไม่เรียกประชุมสภาตามกฎหมาย ใครเป็นผู้มีอ านาจเรียกประชุมและ
เปิด/ปิดการประชุม 
 ก. รองประธานสภาเทศบาล    ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ค. ปลัดเทศบาล     ง. นายกเทศมนตรี 
47. ใครเป็นผู้มีอ านาจเรียกประชุมวิสามัญ 
 ก. ประธานสภาเทศบาล    ข. นายกเทศมนตรี 
 ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด     ง. นายอ าเภอ 
48. หากในการลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากัน จะท าอย่างไร 
 ก. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชี้ขาดตัดสิน 
 ข. ให้นายอ าเภอชี้ขาดตัดสิน 
 ค. ให้นายกเทศมนตรีชี้ขาดตัดสิน 
 ง. ให้ประธานในท่ีประชุมชี้ขาดตัดสิน 
49. สภาเทศบาลไม่สามารถประชุมหารือในเร่ืองใดต่อไปนี้ 
 ก. การก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือ 
 ข. การวางโครงสร้างผังเมือง 
 ค. การจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 
 ง. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีจะมาถึง 
50. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเปิดอภิปรายทั่วไป 
 ก. นายกเทศมนตรีมีอ านาจแถลงข้อเท็จจริงต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ 
 ข. สมาชิกท่ีจะขอเสนอญัตติเปิดอภิปรายท่ัวไปต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3  
 ค. นายกเทศมนตรีเป็นผู้ก าหนดวันอภิปราย 
 ง. การก าหนดวันอภิปรายท่ัวไป ต้องไม่เร็วกว่า 5 วัน และไม่ช้ากว่า 15 วันนับแต่วันท่ี
ได้รับญัตต ิ
 


