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แนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
(ชุดที่ 1)
***********************
1. สมาชิกสภาเทศบาลตําบล ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนกี่คน
ก. ขึ้นอยู่กับขนาดเทศบาล
ข. จํานวน 12 คน
ค. จํานวน 18 คน
ง. จํานวน 24 คน
ตอบ “ข้อ ข. จํานวน 12 คน”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
มาตรา 15 สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามจํานวนดังต่อไปนี้
(1) สภาเทศบาลตําบล ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนสิบสองคน
(2) สภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนสิบแปดคน
(3) สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนยี่สิบสี่คน
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตําแหน่งสมาชิก
สภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรื อผู้บริหารท้ องถิ่น รองผู้ บริหารท้องถิ่นหรือที่ปรึ กษาหรือเลขานุการของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
ในกรณี ที่ตําแหน่ งสมาชิ กสภาเทศบาลว่ างลงไม่ ว่ าด้ ว ยเหตุ ใดและยั งมิ ได้ มีการเลื อกตั้งสมาชิ กสภา
เทศบาลขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่
**********************************
2. สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามจํานวน ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
ก. สภาเทศบาลตําบล ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนสิบสองคน
ข. สภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนสิบแปดคน
ค. สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนยี่สิบสี่คน
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ “ข้อ ง. ถูกทุกข้อ”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
มาตรา 15 สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามจํานวนดังต่อไปนี้
(1) สภาเทศบาลตําบล ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนสิบสองคน
(2) สภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนสิบแปดคน
รวบรวมนําเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ
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(3) สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนยี่สิบสี่คน
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตําแหน่งสมาชิก
สภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรื อผู้บริหารท้ องถิ่น รองผู้ บริหารท้องถิ่นหรือที่ปรึ กษาหรือเลขานุการของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
ในกรณี ที่ตําแหน่ งสมาชิ กสภาเทศบาลว่ างลงไม่ ว่ าด้ ว ยเหตุ ใดและยั งมิ ได้ มีการเลื อกตั้งสมาชิ กสภา
เทศบาลขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่
**********************************
3. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
ก. รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง
ข. รองนายกเทศมนตรี ไม่ต้องเป็นสมาชิกสภาเทศบาล
ค. รองนายกเทศมนตรีจะต้องให้สภาคัดเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาล
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และข้อ ข.
ตอบ “ข้อ ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และข้อ ข.”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
มาตรา 48 อัฏฐ นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือ
ในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได้ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) เทศบาลตําบล ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสองคน
(2) เทศบาลเมือง ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสามคน
(3) เทศบาลนคร ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสี่คน
นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิกสภา
เทศบาลได้ โดยในกรณีเทศบาลตําบลให้แต่งตั้งได้จํานวนรวมกันไม่เกินสองคน ในกรณีเทศบาลเมืองให้แต่งตั้งได้
จํานวนรวมกันไม่เกินสามคน และในกรณีเทศบาลนครให้แต่งตั้งได้จํานวนรวมกันไม่เกินห้าคน
**********************************
4. ในกรณีที่ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลว่างลง เพราะพ้นจากสมาชิกภาพหรือลาออก
จะต้องเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตําแหน่ง ที่ว่างภายในกี่วัน
ก. 15 วัน นับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง
ข. 30 วัน นับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง
ค. 45 วัน นับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง
ง. 45 วัน นับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง
ตอบ “ข้อ ก. 15 วัน นับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
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มาตรา 20 ตรี ในกรณีที่ตําแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลว่างลงเพราะเหตุ
ใดเหตุหนึ่งตามมาตรา 20 ทวิ ให้สภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง
มาตรา 20 สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลดํารงตําแหน่งจนครบอายุของสภาเทศบาล
มาตรา 20 ทวิ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา 20 วรรคสอง ประธานสภาเทศบาลและรอง
ประธานสภาเทศบาลพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(1) ลาออก โดยยืนหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(2) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล
(3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง ตามมาตรา 73
(4) สภาเทศบาลมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย
แก่ศักดิ์ตําแหน่งหรือสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่
ปฏิบัติการหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าที่ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้พ้นจากตําแหน่งนับแต่วันที่สภา
เทศบาลมีมติ
ผู้ซึ่งพ้นจากตําแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลตาม (3) หรือ (4) จะดํ ารง
ตําแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลอีกไม่ได้ตลอดอายุของสภาเทศบาลนั้น
ให้ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลที่ได้รับเลือกใหม่อยู่ในตําแหน่งตามวาระของผู้ซึ่ง
ตนแทน
มาตรา 73 ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่า นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน
ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย
แก่ศักดิ์ตําแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อม
ด้ ว ยหลั ก ฐาน รั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงมหาดไทยอาจใช้ ดุล พิ นิ จ สั่ ง ให้ น ายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล หรื อ รองประธานสภาเทศบาลพ้ น จากตํ า แหน่ ง ก็ ไ ด้ คํ า สั่ ง ของรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยให้เป็นที่สุด
**********************************
5. การประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภามีสิทธิตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรีเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ได้ นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีมีสิทธิไม่ตอบคําถามได้หรือไม่
ก. ได้เมื่อเห็นว่าข้อความนั้นๆ ยังไม่ควรปิดเผย
ข. ได้ทุกกรณี
ค. ไม่ได้เพราะไม่ใช่หน้าที่ของสภาเทศบาล
ง. ไม่มีข้อถูก
รวบรวมนําเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ
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ตอบ “ได้เมื่อเห็นว่าข้อความนั้นๆ ยังไม่ควรปิดเผย”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
มาตรา 31 ในที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรีหรือรอง
นายกเทศมนตรีในข้อความใดๆ อันเกี่ยวกับการงานในหน้าที่ได้ แต่นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีมีสิทธิ
ที่จะไม่ตอบ เมื่อเห็นว่าข้อความนั้นๆ ยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สําคัญของ
เทศบาล
**********************************
6. กรณีสภาเทศบาลว่างลง เพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือยุบสภา ให้เลือกสมาชิกสภา
เทศบาลขึ้นแทนให้เต็มตําแหน่งที่ว่างภายในกําหนดเวลากี่วัน
ก. 30 วัน
ข. 60 วัน
ค. 45 วัน
ง. 180 วัน
ตอบ “ข้อ ข. 60 วัน”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
มาตรา 16 สมาชิกสภาเทศบาลให้อยู่ในตําแหน่งได้คราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง ถ้าตําแหน่งสมาชิกสภา
เทศบาลว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือมีการยุบสภา ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้น
แทนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาเทศบาลผู้เข้ามาแทนให้
อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระของผู้ซึ่งตนแทน
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
มาตรา 7 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นดํารงตําแหน่งครบวาระ หรือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ เว้นแต่วาระการดํารงตําแหน่งของสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจะเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง อาจมีคําสั่งขยายหรือย่นระยะเวลาให้มีการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งได้ตาม
ความจําเป็นเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ โดยต้องระบุเหตุผลการมีคําสั่งดังกล่าวด้วยในการจัดให้มีการเลือกตั้งตามวรรค
หนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง
**********************************
7. กรณีสภาเทศบาลวินิจฉัยให้สมาชิกสภาเทศบาลผู้ใด ออกจากสมาชิกสภาพได้นั้น มติต้องมีคะแนนเสียงไม่
ต่ํากว่าเท่าใด ของจํานวนสมาชิกที่อยู่ในตําแหน่ง
ก. สองในสาม
ข. หนึ่งในสาม
ค. กึ่งหนึ่ง
ง. สามในสี่
ตอบ “ข้อ ง. สามในสี่”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
มาตรา 19 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลง เมื่อ
(1) ถึงคราวออกตามวาระ หรือมีการยุบสภาเทศบาล
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
รวบรวมนําเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ
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(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 15 วรรคสอง
(5) ขาดประชุมสภาเทศบาลสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(6) กระทําการอันต้องห้ามตามมาตรา 18 ทวิ
(7) สภาเทศบาลมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความ
เสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่เทศบาลหรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาเทศบาล โดยมี
สมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้
สภาเทศบาลพิจ ารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่าสามในสี่ ของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติ
(8) ราษฎรผู้ มีสิ ทธิ เลื อกตั้ งในเขตเทศบาลมี จํานวนไม่น้ อยกว่าสามในสี่ ของจํานวนผู้ มีสิ ทธิ
เลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (4) (5) หรือ (6) ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงตาม (8) พร้อมกันทั้งหมด ให้ถือว่าเป็นการยุบ
สภาเทศบาล
ข้อสังเกต
***ถ้าโจทย์ถามว่า “สมาชิกสภาเทศบาลจํานวนเท่าใด ที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา
กรณีประพฤติในทางเสื่อมฯ ต้องตอบว่า ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกภาพทั้งหมด จําดีๆน่ะครับ
ข้อสอบเคยออกมาแล้ว
**********************************
8. ผู้ใดมีหน้าที่ดําเนินกิจการของสภาเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล
ก. ประธานสภาเทศบาล
ข. นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
ค. สมาชิกสภาเทศบาล
ง. ปลัดเทศบาล
ตอบ “ข้อ ก.ประธานสภาเทศบาล”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
มาตรา 21 ประธานสภาเทศบาล มีหน้าที่ดําเนินกิจการของสภาเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
การประชุมสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล มีหน้าที่กระทํากิจการแทนประธานสภาเทศบาลในเมื่อประธานสภาเทศบาล
ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
วิธีจําหรือเดา

***ถ้าเกี่ยวกับกิจการของสภาหรือเรื่องประชุมสภา ตอบหรือเดาไว้ก่อนว่า
“ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภา” กรณีที่ตัวเลือกไม่มีตัวเลือก อาจเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
กรณีไม่มี 2 ตําแหน่ง และเป็นการประชุมครั้งแรกของสภาเทศบาล
**********************************
รวบรวมนําเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ
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9. ในกรณีที่ยังไม่มีประธานสภาเทศบาล หรือประธานสภาเทศบาลไม่เรียกประชุมตามกฎหมายผู้ใดจะเป็น
ผู้เรียกประชุม
ก. นายกเทศมนตรี
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. ปลัดเทศบาล
ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตอบ “ข้อ ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
มาตรา 25 โดยปกติให้ประธานสภาเทศบาลเป็นผู้เรียกประชุมสภาเทศบาลตามสมัยประชุม และเป็นผู้
เปิดหรือปิดประชุม
ในกรณีที่ยังไม่มีประธานสภาเทศบาล หรือประธานสภาเทศบาลไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม
**********************************
10. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 จะใช้บังคับแก่การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใด และเมื่อใด ให้ตราเป็น
กฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติ
ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. กฎกระทรวง
ง. ระเบียบกระทรวง
ตอบ “ข้อ ข. พระราชกฤษฎีกา”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป แต่จะ
ใช้บังคับแก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใดและ
เมื่อใด ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ข้อคิดเล็กๆ
** โจทย์ข้อนี้เคยออกสอบ แต่เป็นกฎหมายเลือกตั้ง ดังนั้นกฎหมายเลือกตั้งของท้องถิ่น เราก็ต้องทํา
ความเข้าใจด้วย บางทีในประกาศสอบไม่ได้ระบุบางตําแหน่ง แต่เราต้องรู้บ้าง จะโวยวายกรรมการออกข้อสอบ คง
ไม่มีประโยชน์ กับคะแนนที่เราควรจะได้”
**********************************
11. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบล ให้แบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลเป็นเขตเลือกตั้งกี่เขต
ก. 1 เขต
ข. 2 เขต
ค. 3 เขต
ง. 4 เขต
ตอบ “ข้อ ข. 2 เขต”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
มาตรา 16 สมาชิกสภาเทศบาลให้อยู่ในตําแหน่งได้คราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง ถ้าตําแหน่งสมาชิกสภา
เทศบาลว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือมีการยุบสภา ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้น
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แทนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลผู้เข้ามาแทนให้
อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระของผู้ซึ่งตนแทน (และต้องดูพระราชบัญญัติด้านล่างประกอบถึงจะหาคําตอบได้)
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
มาตรา 13 การกําหนดเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้ถือเขตเป็นเขตเลือกตั้ง ถ้าเขตใดมีจํานวนราษฎร
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง เกินหนึ่งแสนคน ให้แบ่งเขตนั้น
ออกเป็นเขตเลือกตั้ง โดยถือเกณฑ์จํานวนราษฎรหนึ่งแสนคน เศษของหนึ่งแสนถ้าเกินห้าหมื่น ให้เพิ่มเขตเลือกตั้ง
ในเขตนั้นได้อีกหนึ่งเขตเลือกตั้ง
(2) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือเขตอําเภอเป็นเขตเลือกตั้ง ในกรณีที่
อําเภอใดมีสมาชิกได้เกินกว่าหนึ่งคนให้แบ่งเขตอําเภอเป็นเขตเลือกตั้งเท่ากับจํานวนสมาชิกที่จะพึงมีในอําเภอนั้น
(3) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบล ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสองเขตเลือกตั้ง การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลเมือง ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสามเขตเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนคร หรือการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ให้แบ่งเขตเทศบาลหรือเขตเมืองพัทยาเป็นสี่เขตเลือกตั้ง และต้องมีจํานวนสมาชิก
สภาเทศบาลเท่ากันทุกเขตเลือกตั้ง
(4) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง
(5) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ถือเขตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะกําหนดไว้เป็นอย่าง
อื่น
**********************************
12. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมือง ให้แบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลเป็นเขตเลือกตั้งกี่เขต
ก. 1 เขต
ข. 2 เขต
ค. 3 เขต
ง. 4 เขต
ตอบ “ข้อ ค. 3 เขต”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
มาตรา 16 สมาชิกสภาเทศบาลให้อยู่ในตําแหน่งได้คราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง ถ้าตําแหน่งสมาชิกสภา
เทศบาลว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือมีการยุบสภา ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้น
แทนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลผู้เข้ามาแทนให้
อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระของผู้ซึ่งตนแทน
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
มาตรา 13 การกําหนดเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้ถือเขตเป็นเขตเลือกตั้ง ถ้าเขตใดมีจํานวนราษฎร
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง เกินหนึ่งแสนคน ให้แบ่งเขตนั้น
รวบรวมนําเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ
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ออกเป็นเขตเลือกตั้ง โดยถือเกณฑ์จํานวนราษฎรหนึ่งแสนคน เศษของหนึ่งแสนถ้าเกินห้าหมื่น ให้เพิ่มเขตเลือกตั้ง
ในเขตนั้นได้อีกหนึ่งเขตเลือกตั้ง
(2) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือเขตอําเภอเป็นเขตเลือกตั้ง ในกรณีที่
อําเภอใดมีสมาชิกได้เกินกว่าหนึ่งคนให้แบ่งเขตอําเภอเป็นเขตเลือกตั้งเท่ากับจํานวนสมาชิกที่จะพึงมีในอําเภอนั้น
(3) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบล ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสองเขตเลือกตั้ง การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลเมือง ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสามเขตเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนคร หรือการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ให้แบ่งเขตเทศบาลหรือเขตเมืองพัทยาเป็นสี่เขตเลือกตั้ง และต้องมีจํานวนสมาชิก
สภาเทศบาลเท่ากันทุกเขตเลือกตั้ง
(4) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง
(5) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ถือเขตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะกําหนดไว้เป็นอย่าง
อื่น
**********************************
13. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนคร ให้แบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลเป็นเขตเลือกตั้งกี่เขต
ก. 1 เขต
ข. 2 เขต
ค. 3 เขต
ง. 4 เขต
ตอบ “ข้อ ง. 4 เขต”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
มาตรา 16 สมาชิกสภาเทศบาลให้อยู่ในตําแหน่งได้คราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง ถ้าตําแหน่งสมาชิกสภา
เทศบาลว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือมีการยุบสภา ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้น
แทนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลผู้เข้ามาแทนให้
อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระของผู้ซึ่งตนแทน
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
มาตรา 13 การกําหนดเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้ถือเขตเป็นเขตเลือกตั้ง ถ้าเขตใดมีจํานวนราษฎร
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง เกินหนึ่งแสนคน ให้แบ่งเขตนั้น
ออกเป็นเขตเลือกตั้ง โดยถือเกณฑ์จํานวนราษฎรหนึ่งแสนคน เศษของหนึ่งแสนถ้าเกินห้าหมื่น ให้เพิ่มเขตเลือกตั้ง
ในเขตนั้นได้อีกหนึ่งเขตเลือกตั้ง
(2) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือเขตอําเภอเป็นเขตเลือกตั้ง ในกรณีที่
อําเภอใดมีสมาชิกได้เกินกว่าหนึ่งคนให้แบ่งเขตอําเภอเป็นเขตเลือกตั้งเท่ากับจํานวนสมาชิกที่จะพึงมีในอําเภอนั้น
(3) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบล ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสองเขตเลือกตั้ง การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลเมือง ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสามเขตเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนคร หรือการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ให้แบ่งเขตเทศบาลหรือเขตเมืองพัทยาเป็นสี่เขตเลือกตั้ง และต้องมีจํานวนสมาชิก
สภาเทศบาลเท่ากันทุกเขตเลือกตั้ง
รวบรวมนําเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ
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(4) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง
(5) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ถือเขตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะกําหนดไว้เป็นอย่าง
อื่น
**********************************
14. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ให้แบ่งเขตเลือกตั้งเมืองพัทยาเป็นเขตเลือกตั้งกี่เขต
ก. 1 เขต
ข. 2 เขต
ค. 3 เขต
ง. 4 เขต
ตอบ “ข้อ ง. 4 เขต”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
ข้อคิดในการสอบ บางทีเราสอบเทศบาล ข้อสอบออก เรื่องเมืองพัทยา ก็รู้บ้าง เพราะใช้กฎหมายเลือกตั้งตัวเดียวกัน

มาตรา 16 สมาชิกสภาเทศบาลให้อยู่ในตําแหน่งได้คราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง ถ้าตําแหน่งสมาชิกสภา
เทศบาลว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือมีการยุบสภา ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้น
แทนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลผู้เข้ามาแทนให้
อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระของผู้ซึ่งตนแทน
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
มาตรา 13 การกําหนดเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้ถือเขตเป็นเขตเลือกตั้ง ถ้าเขตใดมีจํานวนราษฎร
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง เกินหนึ่งแสนคน ให้แบ่งเขตนั้น
ออกเป็นเขตเลือกตั้ง โดยถือเกณฑ์จํานวนราษฎรหนึ่งแสนคน เศษของหนึ่งแสนถ้าเกินห้าหมื่น ให้เพิ่มเขตเลือกตั้ง
ในเขตนั้นได้อีกหนึ่งเขตเลือกตั้ง
(2) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือเขตอําเภอเป็นเขตเลือกตั้ง ในกรณีที่
อําเภอใดมีสมาชิกได้เกินกว่าหนึ่งคนให้แบ่งเขตอําเภอเป็นเขตเลือกตั้งเท่ากับจํานวนสมาชิกที่จะพึงมีในอําเภอนั้น
(3) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบล ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสองเขตเลือกตั้ง การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลเมือง ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสามเขตเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนคร หรือการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ให้แบ่งเขตเทศบาลหรือเขตเมืองพัทยาเป็นสี่เขตเลือกตั้ง และต้องมีจํานวนสมาชิก
สภาเทศบาลเท่ากันทุกเขตเลือกตั้ง
(4) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง
(5) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ถือเขตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะกําหนดไว้เป็นอย่าง
อื่น
******************************************

รวบรวมนําเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ
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15. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ตําบล,เมือง.นคร และเมืองพัทยา) ให้แบ่งเขตเลือกตั้งตามกฎหมาย
และสมาชิกสภาต้องมีจํานวนเท่าใดนั้น ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลเท่ากันทุกเขต
ข. จํานวนสมาชิกสภาเมืองพัทยาเท่ากันทุกเขต
ค. จํานวนเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กกต.แต่ละแห่ง
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และข้อ ข.
ตอบ “ข้อ ง. ถูกเฉพาะ ข้อ ก. และข้อ ข.”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
ข้อคิดในอ่านสอบแนวข้อสอบ
เวลาเราอ่านคําเฉลยหรือตัวบทกฎหมาย เราลองตั้งโจทย์เอง นึกว่าเราเป็นกรรมการออกข้อสอบเอง
เพราะไม่มีหนังสือแนวข้อสอบใด ที่ทําแนวข้อสอบครอบคลุมหมด แต่ตัวเราสามารถลองกําหนดคําถามเองได้
บางทีในสนามสอบจริง คําถามหรือโจทย์ที่เราตั้งเอง อาจเป็นข้อสอบจริง
เราอาจได้คะแนนเพิ่มขึ้นในข้อดังกล่าวครับ 1 คะแนนก็มคี ่า

มาตรา 16 สมาชิกสภาเทศบาลให้อยู่ในตําแหน่งได้คราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง ถ้าตําแหน่งสมาชิกสภา
เทศบาลว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือมีการยุบสภา ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้น
แทนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลผู้เข้ามาแทนให้
อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระของผู้ซึ่งตนแทน
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
มาตรา 13 การกําหนดเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้ถือเขตเป็นเขตเลือกตั้ง ถ้าเขตใดมีจํานวนราษฎร
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง เกินหนึ่งแสนคน ให้แบ่งเขตนั้น
ออกเป็นเขตเลือกตั้ง โดยถือเกณฑ์จํานวนราษฎรหนึ่งแสนคน เศษของหนึ่งแสนถ้าเกินห้าหมื่น ให้เพิ่มเขตเลือกตั้ง
ในเขตนั้นได้อีกหนึ่งเขตเลือกตั้ง
(2) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือเขตอําเภอเป็นเขตเลือกตั้ง ในกรณีที่
อําเภอใดมีสมาชิกได้เกินกว่าหนึ่งคนให้แบ่งเขตอําเภอเป็นเขตเลือกตั้งเท่ากับจํานวนสมาชิกที่จะพึงมีในอําเภอนั้น
(3) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบล ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสองเขตเลือกตั้ง การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลเมือง ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสามเขตเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนคร หรือการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ให้แบ่งเขตเทศบาลหรือเขตเมืองพัทยาเป็นสี่เขตเลือกตั้ง และต้องมีจํานวนสมาชิก
สภาเทศบาลเท่ากันทุกเขตเลือกตั้ง
(4) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง
(5) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ถือเขตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะกําหนดไว้เป็นอย่าง
อื่น

รวบรวมนําเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ
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****ข้อสังเกต*** จะเห็นได้ว่า ในตัวบทกฎหมายไม่ได้ระบุสมาชิกสภาเมืองพัทยาไว้โดยตรง แต่เราต้องหัดตีความ
สมาชิกสภาเทศบาลนครหรือสมาชิกสภาเมืองพัทยานั้น แบ่งเขตเลือกตั้งเท่ากัน **ดังนั้นคําตอบในเรื่องสมาชิก
ต้องเท่ากันทุกเขตเลือกตั้งด้วยครับ คําตอบข้อนี้ จึงต้องตอบ 2 ข้อ คือข้อ ง.****
******************************************
16. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลให้ถือหลักเกณฑ์ตามข้อใด
ก. ให้ถือตําบลเป็นเขตเลือกตั้ง
ข. ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง
ค. ให้ถือเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเขตเลือกตั้ง
ง. ให้ถืออําเภอเป็นเขตเลือกตั้ง
ตอบ “ข้อ ข. ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง”
ข้อคิดเล็กๆ
***เวลาเข้าทําข้อสอบจริง อาจมีเรื่องอบต.หรือกฎหมายอื่นๆมาเกี่ยวข้องแทรกด้วย ต้องรู้ไปควบคู่ไปด้วย เพราะ
ใช้กฎหมายเลือกตั้งเดียวกันครับ ไม่ใช่ดูเรื่องเทศบาลอย่างเดียว เพราะคําตอบจะต่างกัน (ถ้าเรารู้ เราก็ได้คะแนน
เพิ่มอีก)***
อธิบายตาม พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
มาตรา 13 การกําหนดเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้ถือเขตเป็นเขตเลือกตั้ง ถ้าเขตใดมีจํานวนราษฎร
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง เกินหนึ่งแสนคน ให้แบ่งเขตนั้น
ออกเป็นเขตเลือกตั้ง โดยถือเกณฑ์จํานวนราษฎรหนึ่งแสนคน เศษของหนึ่งแสนถ้าเกินห้าหมื่น ให้เพิ่มเขตเลือกตั้ง
ในเขตนั้นได้อีกหนึ่งเขตเลือกตั้ง
(2) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือเขตอําเภอเป็นเขตเลือกตั้ง ในกรณีที่
อําเภอใดมีสมาชิกได้เกินกว่าหนึ่งคนให้แบ่งเขตอําเภอเป็นเขตเลือกตั้งเท่ากับจํานวนสมาชิกที่จะพึงมีในอําเภอนั้น
(3) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบล ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสองเขตเลือกตั้ง การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลเมือง ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสามเขตเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนคร หรือการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ให้แบ่งเขตเทศบาลหรือเขตเมืองพัทยาเป็นสี่เขตเลือกตั้ง และต้องมีจํานวนสมาชิก
สภาเทศบาลเท่ากันทุกเขตเลือกตั้ง
(4) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง
(5) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ถือเขตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะกําหนดไว้เป็นอย่าง
อื่น
**********************************
17. เขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นให้ถือตามข้อใด
รวบรวมนําเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ
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ก. ให้ใช้เขตตําบลเป็นเขตเลือกตั้ง
ข. ให้ใช้เขตอําเภอเป็นเขตเลือกตั้ง
ค. ให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง
ง. ให้ใช้เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเขตเลือกตั้ง
ตอบ “ข้อ ง. ให้ใช้เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเขตเลือกตั้ง”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
มาตรา 16 การกําหนดเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ให้ใช้เขตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง
**********************************
18. ใครเป็นผู้ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดหน่วยเลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก. กกต.ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข. กกต.ประจําจังหวัด
ค. ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตอบ “ข้อ ค. ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2546
มาตรา 17 ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กําหนดหน่วยเลือกตั้งและที่
เลือกตั้งที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง
**********************************
19. สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (อบต.,เทศบาล,อบจ.) นับจากวันครบวาระการดํารงตําแหน่ง จะ
จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามข้อใด
ก. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ครบวาระ
ข. ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ครบวาระ
ค. หลังจากวันที่ครบวาระ 45 วัน
ง. ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ครบวาระ
ตอบ “ข้อ ข. ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ครบวาระ”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2546
มาตรา 7 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นดํารงตําแหน่งครบวาระ หรือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ เว้นแต่วาระการดํารงตําแหน่งของสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจะเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
** หลักการจํา ถ้าครบวาระต้องเลือกตั้งภายใน 45 วัน (หลักการการคือว่า กกต.เตรียมเลือกตั้งได้ทัน)
** ถ้าเหตุอื่น กรณีลาออก ตาย ทําผิดกฎหมายเป็นต้น เลือกตั้งภายใน 60 วัน (อาจเตรียมการเลือกไม่
ทัน ดังนั้นเวลาต้องมากกว่ากัน)**
รวบรวมนําเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ
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(หลักการจําตัวนี้ เป็นเพียงเพื่อให้จําง่ายๆ ต้องมีคําว่าภายใน และก็ถ้ามีคําว่า ครบ ตอบทันที 45 วัน
ด้วยน่ะครั บ อาจพิ มพ์แสดงความเห็ นต่างๆ อาจน่ารําคาญ แต่ เพื่อให้ผู้ อ่านแนวข้ อสอบผมนี้ ทําข้อสอบให้ได้
คะแนนมากที่สุด ทนอ่านหน่อยน่ะครับ)
**********************************
20. การยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตําบล ต้องตราเป็นอะไร
ก. พระราชกฤษฎีกา
ข. พระราชกําหนด
ค. ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ง. ข้อ ก. หรือ ข้อ ค.
ตอบ “ข้อ ข. ประกาศกระทรวงมหาดไทย”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
มาตรา 9 เทศบาลตําบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตําบล
ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตเทศบาลไว้ด้วย
ข้อควรจํา **ประกาศกระทรวงมหาดไทย***
*** ข้อควรจํา จะยกฐานะอบต.เป็นเทศบาลตําบล
**** ยกฐานะเทศบาลตําบล เป็นเทศบาลเมือง
**** ยกฐานะเทศบาลเมือง เป็นเทศบาลนคร
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
**** เปลี่ยนชื่อเทศบาลใหม่
**** เปลี่ยนเขตการปกครอง
**** การยุบเลิกเทศบาล
มาตรา 10 เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎร
ตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทําตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมี
ประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของ
เทศบาลไว้ด้วย
มาตรา 11 เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควร
แก่การที่ จะปฏิบั ติห น้าที่ อัน ต้องทําตามพระราชบั ญญัตินี้ และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะเป็ น
เทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย
มาตรา 12 ภายใต้ บั ง คั บ มาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 11 การเปลี่ ย นชื่ อ เทศบาลหรื อ การ
เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ให้กระทําโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย
ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจํา
ตําบล และสารวัตรกํานัน ในท้องถิ่นที่ได้เปลี่ยนแปลงเขตเป็นเทศบาลตามความในวรรคหนึ่งสิ้นสุดอํานาจหน้าที่
เฉพาะในเขตที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงเขต
เทศบาลใช้บังคับต้นไป
มาตรา 13 ภายใต้บังคับมาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12 ท้องถิ่นซึ่งได้ยกฐานะเป็น
เทศบาลแล้วอาจถูกเปลี่ยนแปลงฐานะหรือยุบเลิกได้โดยทําเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย

รวบรวมนําเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ
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ท้องถิ่นที่ได้เปลี่ยนแปลงฐานะตามความในวรรคหนึ่ง ให้พ้นจากสภาพแห่งเทศบาลเดิมนับแต่วันที่ได้ถูก
เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น ต้นไป บรรดาทรัพย์สิ น หนี้ สิทธิ และสิทธิเรียกร้องของเทศบาลเดิมให้โอนไปเป็นของ
เทศบาลใหม่ในขณะเดียวกันนั้น และบรรดาเทศบัญญัติที่ได้ใช้บังคับอยู่ก่อนแล้ว คงให้ใช้บังคับต่อไป
ในการยุบเลิกเทศบาล ให้ระบุถึงวิธีการจัดทรัพย์สินไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นด้วย
**********************************
21. เทศบาลแบ่งเป็นกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท
ตอบ “ข้อ ข. 3 ประเภท ”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
มาตรา 7 เมื่อท้องถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาล ให้จัดตั้งท้องถิ่นนั้นๆ เป็นเทศบาล
ตําบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้เทศบาลเป็นทบวงการเมือง มีอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
***สังเกต** ให้เทศบาลเป็นทบวงการเมือง***ยังไม่มีแก้ไขเป็นอย่างอื่น ม.7 ถ้าข้อสอบถามก็ตอบตามนี้****
*** ถ้าถามเรื่องขนาด ต้องตอบว่า ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ คนละคําถามกับประเภทน่ะครับ ตัวนี้
คําอธิบายดูได้จากประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลประจําจังหวัดต่างๆครับ ไม่ได้เอาเนื้อหามาลงให้ดู****
**********************************
22. เทศบาลนครได้แก่ท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป
ก. หนึ่งหมื่นคน
ข. สองหมื่นคน
ค. สี่หมื่นคน
ง. ห้าหมื่นคน
ตอบ “ข้อ ง. ห้าหมื่นคน ”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
มาตรา 11 เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่
การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทําตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะเป็นเทศบาล
นคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย
***ข้อสังเกต ในการตอบคําถาม หากเป็นเทศบาลตําบล จะไม่เรื่องราษฎรมาเกี่ยวข้อง***
จํานวนราษฎรระบุเฉพาะ 1.(เทศบาลเมือง = ตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป ขยายความเพิ่มคือ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัด หรือ หรือท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่อันต้องทําตามพระราชบัญญัตินี้
2. (เทศบาลนคร = ตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป ขยายความเพิ่มคือ ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มี
ราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทําตามพระราชบัญญัตินี้
**********************************
23. การเปลี่ยนแปลงชื่อหรือการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ให้กระทําโดย
ก. พระราชกฤษฎีกา
ข. พระราชบัญญัติ
ค. พระราชกําหนด
ง. ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ตอบ “ข้อ ง. ประกาศกระทรวงมหาดไทย ”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
รวบรวมนําเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ
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มาตรา 12 ภายใต้ บั ง คั บ มาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 11 การเปลี่ ย นชื่ อ เทศบาลหรื อ การ
เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ให้กระทําโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย
ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจํา
ตําบล และสารวัตรกํานัน ในท้องถิ่นที่ได้เปลี่ยนแปลงเขตเป็นเทศบาลตามความในวรรคหนึ่งสิ้นสุดอํานาจหน้าที่
เฉพาะในเขตที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงเขต
เทศบาลใช้บังคับต้นไป
มาตรา 9 เทศบาลตําบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตําบล
ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตเทศบาลไว้ด้วย
มาตรา 10 เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎร
ตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทําตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมี
ประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของ
เทศบาลไว้ด้วย
มาตรา 11 เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่
การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทําตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะเป็นเทศบาล
นคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย
**********************************
24. เทศบาลตําบล มีรองนายกเทศมนตรีกี่คน
ก. 2 คน
ข. 3 คน
ค. 4 คน
ง.แล้วแต่นายกเทศมนตรี
ตอบ “ข้อ ก. 2 คน ”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
มาตรา 48 อัฏ ฐ นายกเทศมนตรี อาจแต่งตั้ งรองนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่ ส มาชิ กสภาเทศบาลเป็ น ผู้
ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได้ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) เทศบาลตําบล ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสองคน
(2) เทศบาลเมือง ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสามคน
(3) เทศบาลนคร ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสี่คน
นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิกสภา
เทศบาลได้ โดยในกรณีเทศบาลตําบลให้แต่งตั้งได้จํานวนรวมกันไม่เกินสองคน ในกรณีเทศบาลเมืองให้แต่งตั้งได้
จํานวนรวมกันไม่เกินสามคน และในกรณีเทศบาลนครให้แต่งตั้งได้จํานวนรวมกันไม่เกินห้าคน
**********************************
25. เทศบาลเมือง มีรองนายกเทศมนตรีกี่คน
ก. 2 คน
ข. 3 คน
ค. 4 คน
ง.แล้วแต่นายกเทศมนตรี
ตอบ “ข้อ ข. 3 คน ”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
มาตรา 48 อัฏ ฐ นายกเทศมนตรี อาจแต่งตั้ งรองนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่ ส มาชิ กสภาเทศบาลเป็ น ผู้
ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได้ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
รวบรวมนําเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ
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(1) เทศบาลตําบล ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสองคน
(2) เทศบาลเมือง ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสามคน
(3) เทศบาลนคร ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสี่คน
นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิกสภา
เทศบาลได้ โดยในกรณีเทศบาลตําบลให้แต่งตั้งได้จํานวนรวมกันไม่เกินสองคน ในกรณีเทศบาลเมืองให้แต่งตั้งได้
จํานวนรวมกันไม่เกินสามคน และในกรณีเทศบาลนครให้แต่งตั้งได้จํานวนรวมกันไม่เกินห้าคน
**********************************
26. เทศบาลนคร มีรองนายกเทศมนตรีกี่คน
ก. 2 คน
ข. 3 คน
ค. 4 คน
ง.แล้วแต่นายกเทศมนตรี
ตอบ “ข้อ ค. 4 คน ”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
มาตรา 48 อัฏ ฐ นายกเทศมนตรี อาจแต่งตั้ งรองนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่ ส มาชิ กสภาเทศบาลเป็ น ผู้
ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได้ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) เทศบาลตําบล ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสองคน
(2) เทศบาลเมือง ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสามคน
(3) เทศบาลนคร ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสี่คน
นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิกสภา
เทศบาลได้ โดยในกรณีเทศบาลตําบลให้แต่งตั้งได้จํานวนรวมกันไม่เกินสองคน ในกรณีเทศบาลเมืองให้แต่งตั้งได้
จํานวนรวมกันไม่เกินสามคน และในกรณีเทศบาลนครให้แต่งตั้งได้จํานวนรวมกันไม่เกินห้าคน
**********************************
27. เทศบาลนคร มีสมาชิกสภาเทศบาลกี่คน
ก. 12 คน
ข. 16 คน
ค. 18 คน
ง. 24 คน
ตอบ “ข้อ ง. 24 คน ”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
มาตรา 15 สภาเทศบาลประกอบด้ว ยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามจํานวนดังต่อไปนี้
(1) สภาเทศบาลตําบล ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนสิบสองคน
(2) สภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนสิบแปดคน
(3) สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนยี่สิบสี่คน
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตําแหน่งสมาชิก
สภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรื อผู้บริหารท้ องถิ่น รองผู้ บริหารท้องถิ่นหรือที่ปรึ กษาหรือเลขานุการของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
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ในกรณี ที่ตําแหน่ งสมาชิ กสภาเทศบาลว่ างลงไม่ ว่ าด้ ว ยเหตุ ใดและยั งมิ ได้ มีการเลื อกตั้งสมาชิ กสภา
เทศบาลขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่
**********************************
28. เทศบาลเมือง มีสมาชิกสภาเทศบาลกี่คน
ก. 12 คน
ข. 16 คน
ค. 18 คน
ง. 24 คน
ตอบ “ข้อ ค. 18 คน ”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
มาตรา 15 สภาเทศบาลประกอบด้ว ยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามจํานวนดังต่อไปนี้
(1) สภาเทศบาลตําบล ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนสิบสองคน
(2) สภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนสิบแปดคน
(3) สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนยี่สิบสี่คน
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตําแหน่งสมาชิก
สภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรื อผู้บริหารท้ องถิ่น รองผู้ บริหารท้องถิ่นหรือที่ปรึ กษาหรือเลขานุการของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
ในกรณี ที่ตําแหน่ งสมาชิ กสภาเทศบาลว่ างลงไม่ ว่ าด้ ว ยเหตุ ใดและยั งมิ ได้ มีการเลื อกตั้งสมาชิ กสภา
เทศบาลขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่
**********************************
29. เทศบาลตําบล มีสมาชิกสภาเทศบาลกี่คน
ก. 12 คน
ข. 16 คน
ค. 18 คน
ง. 24 คน
ตอบ “ข้อ ก. 12 คน ”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
มาตรา 15 สภาเทศบาลประกอบด้ว ยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามจํานวนดังต่อไปนี้
(1) สภาเทศบาลตําบล ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนสิบสองคน
(2) สภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนสิบแปดคน
(3) สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนยี่สิบสี่คน
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตําแหน่งสมาชิก
สภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรื อผู้บริหารท้ องถิ่น รองผู้ บริหารท้องถิ่นหรือที่ปรึ กษาหรือเลขานุการของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
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ในกรณี ที่ตําแหน่ งสมาชิ กสภาเทศบาลว่ างลงไม่ ว่ าด้ ว ยเหตุ ใดและยั งมิ ได้ มีการเลื อกตั้งสมาชิ กสภา
เทศบาลขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่
**********************************
30. ผู้ใดมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาล ให้ปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย
ก. นายกเทศมนตรี
ข. นายอําเภอ
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด ง. ปลัดจังหวัด
ตอบ “ข้อ ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
มาตรา 71 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติการตาม
อํานาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ให้มีอํานาจหน้าที่ชี้แจงแนะนําตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบ
กิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใดๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรี ยกสมาชิกสภาเทศบาลหรื อ
พนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้
ให้ น ายอํ า เภอมี อํ า นาจหน้ า ที่ ช่ ว ยผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ด ควบคุ ม ดู แ ลเทศบาลตํ า บลในอํ า เภอนั้ น ให้
ปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ให้มีอํานาจหน้าที่ชี้แจงแนะนําตักเตือนเทศบาล
ตําบล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใดๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิก
สภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้
**********************************
31. สมาชิกสภาเทศบาลลาออกจากตําแหน่ง จะต้องยื่นหนังสือลาออกต่อใคร
ก. นายกเทศมนตรี
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. ประธานสภาเทศบาล
ง. นายอําเภอ
ตอบ “ข้อ ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
มาตรา 19 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลง เมื่อ
(1) ถึงคราวออกตามวาระ หรือมีการยุบสภาเทศบาล
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 15 วรรคสอง
(5) ขาดประชุมสภาเทศบาลสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(6) กระทําการอันต้องห้ามตามมาตรา 18 ทวิ
(7) สภาเทศบาลมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความ
เสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่เทศบาลหรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาเทศบาล โดยมี
สมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้
สภาเทศบาลพิจ ารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่าสามในสี่ ของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติ
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(8) ราษฎรผู้ มีสิ ทธิ เลื อกตั้ งในเขตเทศบาลมี จํานวนไม่น้ อยกว่าสามในสี่ ของจํานวนผู้ มีสิ ทธิ
เลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (4) (5) หรือ (6) ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงตาม (8) พร้อมกันทั้งหมด ให้ถือว่าเป็นการยุบ
สภาเทศบาล
มาตรา 15 สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามจํานวนดังต่อไปนี้
(1) สภาเทศบาลตําบล ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนสิบสองคน
(2) สภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนสิบแปดคน
(3) สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนยี่สิบสี่คน
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตําแหน่งสมาชิก
สภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรื อผู้บริหารท้ องถิ่น รองผู้ บริหารท้องถิ่นหรือที่ปรึ กษาหรือเลขานุการของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
ในกรณี ที่ตําแหน่ งสมาชิ กสภาเทศบาลว่ างลงไม่ ว่ าด้ ว ยเหตุ ใดและยั งมิ ได้ มีการเลื อกตั้งสมาชิ กสภา
เทศบาลขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่
มาตรา 18 ทวิ สมาชิกสภาเทศบาลต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่
เทศบาลนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทําให้แก่เทศบาลนั้น หรือที่เทศบาลนั้นจะกระทํา
**********************************
32. รองประธานสภาเทศบาลลาออก จะต้องยื่นหนังสือลาออกต่อใคร
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. นายกเทศมนตรี
ค. ประธานสภาเทศบาล
ง. นายอําเภอ
ตอบ “ข้อ ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
มาตรา 20 ทวิ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา 20 วรรคสอง ประธานสภาเทศบาลและรอง
ประธานสภาเทศบาลพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(1) ลาออก โดยยืนหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(2) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล
(3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง ตามมาตรา 73
(4) สภาเทศบาลมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางจะนํามาซึ่งความเสื่อม
เสียแก่ศักดิ์ตําแหน่งหรือสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือ
ละเลยไม่ปฏิบัติการหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าที่ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
รวบรวมนําเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ
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สามของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้พ้นจากตําแหน่งนับแต่
วันที่สภาเทศบาลมีมติ
ผู้ซึ่งพ้น จากตํ าแหน่ งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลตาม (3) หรือ (4) จะดํารง
ตําแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลอีกไม่ได้ตลอดอายุของสภาเทศบาลนั้น
ให้ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลที่ได้รับเลือกใหม่อยู่ในตําแหน่งตามวาระของผู้ซึ่ง
ตนแทน
มาตรา 20 สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลดํารงตําแหน่งจนครบอายุของสภาเทศบาล
มาตรา 73 ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่า นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน
ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย
แก่ศักดิ์ตําแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อม
ด้ ว ยหลั ก ฐาน รั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงมหาดไทยอาจใช้ ดุล พิ นิ จ สั่ ง ให้ น ายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล หรื อ รองประธานสภาเทศบาลพ้ น จากตํ า แหน่ ง ก็ ไ ด้ คํ า สั่ ง ของรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยให้เป็นที่สุด
**********************************
33. รองนายกเทศมนตรีลาออกตําแหน่ง จะต้องยื่นหนังสือลาออกต่อใคร
ก. ประธานสภาเทศบาล
ข. นายกเทศมนตรี
ค. นายอําเภอ
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตอบ “ข้อ ข. นายกเทศมนตรี”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
มาตรา 48 โสฬส รองนายกเทศมนตรีพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(1) นายกเทศมนตรีพ้นจากตําแหน่ง
(2) นายกเทศมนตรีมีคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง
(3) ตาย
(4) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกเทศมนตรี
(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 48 นว
(6) กระทําการฝ่าฝืนตามมาตรา 48 จตุทศ
(7) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
(8) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสอบสวนและสั่งให้ออกจากตําแหน่งตาม มาตรา
73
ให้นําความใน (1) (2) (3) (4) (6) และ (7) มาใช้บังคับกับการพ้นจากตําแหน่งของที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีด้วยโดยอนุโลม
รวบรวมนําเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ
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ให้นําความในวรรคสามของมาตรา 48 ปัญจทศ มาใช้บังคับกับกรณีของรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีด้วยโดยอนุโลม
มาตรา 48 นว รองนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 48 เบญจ
มาตรา 48 เบญจ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย
(1) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
(2) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
(3) ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รอง
ผู้บ ริห ารท้องถิ่ น หรือที่ป รึกษาหรื อเลขานุการของผู้ บริ ห ารท้องถิ่ น เพราะเหตุมีส่ว นได้เสียไม่ว่ าทางตรงหรื อ
ทางอ้อมในสัญญาที่กระทํากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
(4) เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งถูกให้พ้นจากตําแหน่งเนื่องจากกระทําการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
มาตรา 48 จตุทศ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ ปรึ กษานายกเทศมนตรี และเลขานุ การ
นายกเทศมนตรีต้องไม่กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เว้นแต่
ตําแหน่งที่ดํารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
(2) รั บ เงิ น หรื อประโยชน์ ใดๆ เป็ น พิเศษจากส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อรั ฐ วิ ส าหกิ จ
นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ
(3)เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลนั้นเป็นคู่สัญญา หรือใน
กิจการที่กระทําให้แก่เทศบาลนั้น หรือที่เทศบาลนั้นจะกระทํา
บทบั ญญั ติตามมาตรานี้มิให้ ใช้ บั งคั บ กั บ กรณีที่บุ คคลดั งกล่ าวตามวรรคหนึ่ งได้ รั บ เบี้ ย หวั ดบํ าเหน็ จ
บํานาญหรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าว
ตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใดเนื่องจากการดํารงตําแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภาหรือ
วุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาเทศบาลหรือสภาท้องถิ่นอื่น หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นโดย
ตําแหน่ง
มาตรา 48 ปัญจทศ นายกเทศมนตรีพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 48 เบญจ
(5) กระทําการฝ่าฝืนมาตรา 48 จตุทศ
(6) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา 62 ตรี วรรคห้า หรือ
มาตรา 73
รวบรวมนําเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ
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(7) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
(8) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่านายกเทศมนตรีไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียง
เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเท่าที่จําเป็นได้เป็น
การชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
เมื่ อมีข้อสงสั ย เกี่ ย วกั บ ความเป็ น นายกเทศมนตรีสิ้ น สุ ดลงตาม (4) หรื อ (5) ให้ผู้ ว่ าราชการจังหวั ด
สอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด (วรรคนี้แหละเรียกว่าวรรคสาม)
****สําหรับ มาตรา 48 ปัญจทศ ให้นํามาใช้เฉพาะวรรคสาม กับรองนายกเทศมนตรีโดยอนุโลม แต่ข้อสอบอาจ
ไม่ออกเจาะลึกขนาดนี้ แต่รู้ไว้บ้างก็ดี เวลาทํางาน เผื่อหัวหน้างานถามหรือญาติพี่น้องถาม รู้ไว้ไม่เสียหาย*****
*****************************************
34. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้แจ้งเหตุ ดังต่อไปนี้ต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะ
ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็ได้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. เจ็บป่วย ไม่ว่าถึงขนาดต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือไม่
ข. มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สะดวกในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ค. มีอายุเกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
ง. อยู่ในภูมิลําเนาในเวลาเลือกตั้ง
ตอบ “ข้อ ง. อยู่ในภูมิลําเนาในเวลาเลือกตั้ง”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
มาตรา 35 ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 33 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 34 มีหน้าที่ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง เว้นแต่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้แจ้งเหตุ ดังต่อไปนี้ต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จะไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็ได้
(1) เจ็บป่วย ไม่ว่าถึงขนาดต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือไม่
(2) มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สะดวกในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
(3) มีอายุเกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
(4) ไม่อยู่ในภูมิลําเนาในเวลาเลือกตั้ง
(5) เหตุอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่ง ให้ทําเป็นหนังสือยื่นต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งรับผิดชอบในการจัดให้มีการเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยจะจัดส่งหนังสือแจ้งเหตุนั้น
ทางไปรษณีย์ก็ได้ ในการนี้ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกเหตุที่ไม่อาจไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และเก็บหนังสือแจ้งเหตุนั้นไว้เป็นหลักฐาน
การแจ้งเหตุตามวรรคสอง ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้นั้น ที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง
*****************************************
35. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยมิได้แจ้งเหตุ ผู้นั้นเสียสิทธิดังนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
รวบรวมนําเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ
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ก. สอบบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการทุกประเภท
ข. สิทธิยื่นคําร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ค. สิทธิร้องคัดค้านการเลือกกํานันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
ง. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ตอบ “ข้อ ก. สอบบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการทุกประเภท”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
มาตรา 37 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยมิได้แจ้งเหตุตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง หรือ
มาตรา 36 วรรคหนึ่ง ให้ผู้นั้นเสียสิทธิดังต่อไปนี้
(1) สิทธิยื่นคําร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
(2) สิทธิร้องคัดค้านการเลือกกํานันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
(3) สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
(4) สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกํานันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
(5) สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
(6) สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
การเสียสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้มีกําหนดเวลาตั้งแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จนถึงวัน
เลือกตั้งครั้งที่ผู้นั้นไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
**********************************
36. บุคคลใดเป็นมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ก. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
ข. อายุไม่ต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
ค. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเวลาติดต่อกันน้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันรับ
สมัครเลือกตั้ง
ง. ได้เสียภาษีตามกฎหมายเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปีนับถึงปีที่สมัครรับสมัครเลือกตั้ง
ตอบ “ง. ได้เสียภาษีตามกฎหมายเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปีนับถึงปีที่สมัครรับสมัครเลือกตั้ง”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
มาตรา 44 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง (ข้อนี้เคยออกสอบเหมือนกัน 25 ปี ในวันเลือกตั้ง)
(3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่
น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือน และที่ดินหรือกฎหมาย
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ว่าด้วยภาษีบํารุงท้องที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง
และ
(4) คุณสมบัติอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด
มาตรา 45 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(1) ติดยาเสพติดให้โทษ
(2) เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 34 (1) (2) หรือ (3)
(4) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล
(5) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป และได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี
นับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
(6) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ โดยได้
พ้นโทษหรือต้องคําพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้งแล้วแต่กรณี
(7) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริต
ต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(8) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวยผิดปกติ หรือมี
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(9) เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนน
เสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง
(10) อยู่ในระหว่างเสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา
37 หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
(11) เคยถู ก คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง สั่ ง เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง มายั ง ไม่ ถึ ง หนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งอันเนื่องมาจากการกระทําการโดยไม่สุจริตตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่า
ด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรและสมาชิกวุ ฒิสภาเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับ เลือกตั้ง หรือได้รั บ
เลือกตั้งมาโดยไม่สุจริต
(12) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(13) เป็น ผู้สมั ครรั บเลื อกตั้ งเป็ นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรื อสมาชิกวุฒิส ภา หรือเป็น ผู้สมั ครรั บ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น
(14) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา
(15) เป็นพนักงานหรือลู กจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่ วนท้องถิ่น หรือเป็ น
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
(16) เป็นกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
(17) ลักษณะอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด
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มาตรา 34 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
(1) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(2) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(3) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(4) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(5) มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด
มาตรา 37 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยมิได้แจ้งเหตุตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง หรือ
มาตรา 36 วรรคหนึ่ง ให้ผู้นั้นเสียสิทธิดังต่อไปนี้
(1) สิทธิยื่นคําร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
(2) สิทธิร้องคัดค้านการเลือกกํานันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
(3) สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
(4) สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกํานันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
(5) สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
(6) สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
การเสียสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้มีกําหนดเวลาตั้งแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จนถึงวัน
เลือกตั้งครั้งที่ผู้นั้นไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
มาตรา 35 ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 33 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 34 มีหน้าที่ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง เว้นแต่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้แจ้งเหตุ ดังต่อไปนี้ต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จะไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็ได้
(1) เจ็บป่วย ไม่ว่าถึงขนาดต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือไม่
(2) มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สะดวกในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
(3) มีอายุเกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
(4) ไม่อยู่ในภูมิลําเนาในเวลาเลือกตั้ง
(5) เหตุอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่ง ให้ทําเป็นหนังสือยื่นต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งรับผิดชอบในการจัดให้มีการเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยจะจัดส่งหนังสือแจ้งเหตุนั้น
ทางไปรษณีย์ก็ได้ ในการนี้ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกเหตุที่ไม่อาจไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และเก็บหนังสือแจ้งเหตุนั้นไว้เป็นหลักฐาน
การแจ้งเหตุตามวรรคสอง ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้นั้น ที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง
มาตรา 36 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยมิได้แจ้งเหตุตามมาตรา 35 วรรค
หนึ่ง ให้ผู้นั้นทําหนังสือแจ้งเหตุดังกล่าวต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเจ็ด
วันนับแต่วันเลือกตั้ง และให้นําความในมาตรา 35 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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เมื่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับหนังสือแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่งแล้ว
ให้ทําการตรวจสอบหลักฐานการลงคะแนนเลือกตั้ง ถ้าพบว่ามีผู้มาแสดงตนและลงคะแนนเลือกตั้งแทนผู้มีสิทธิ
เลื อกตั้ งซึ่ ง ไม่ ไปใช้ สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง ให้ ผู้ อํ านวยการการเลื อกตั้ ง ประจํ าองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น รายงานต่ อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรมีคําสั่งให้เพิกถอนผลการเลือกตั้งหรือไม่
ดูพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ประกอบ เพราะใช้ประกอบกัน
มาตรา 15 สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามจํานวนดังต่อไปนี้
(1) สภาเทศบาลตําบล ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนสิบสองคน
(2) สภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนสิบแปดคน
(3) สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนยี่สิบสี่คน
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตําแหน่งสมาชิก
สภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรื อผู้บริหารท้ องถิ่น รองผู้ บริหารท้องถิ่นหรือที่ปรึ กษาหรือเลขานุการของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
ในกรณี ที่ตําแหน่ งสมาชิ กสภาเทศบาลว่ างลงไม่ ว่ าด้ ว ยเหตุ ใดและยั งมิ ได้ มีการเลื อกตั้งสมาชิ กสภา
เทศบาลขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่
*** ข้อสังเกต** ข้อ ก. เป็นผู้มีสัญชาติไทย (ต้องมีคําว่า โดยการเกิด และก็ไม่มีคําว่าแปลงสัญชาติมา
เกี่ยวข้อง ** ข้อสอบออกบ่อยมาก อย่าสับสน**
ส่วน ข้อ ง. ที่เป็นคําตอบ สังเกต มาตรา 44 (4) มีคําว่าหรือ ดังนั้น อย่างใดอย่างหนึ่งก็มีสิทธิสมัครครับ
**********************************
37. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. บุคคลล้มละลายเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง
ข. บุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดมีสิทธิรับสมัครเลือกตั้ง
ค. ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน 1 ปี 6
เดือนขึ้นไป
ง. ผู้ได้รับโทษจําคุกมาแล้ว 5 ปี 6 เดือน มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
ตอบ “ข้อ ง. ผู้ได้รับโทษจําคุกมาแล้ว 5 ปี 6 เดือน มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
มาตรา 44 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
(3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่
น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือน และที่ดินหรือกฎหมาย
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ว่าด้วยภาษีบํารุงท้องที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง
และ
(4) คุณสมบัติอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด
มาตรา 45 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(1) ติดยาเสพติดให้โทษ
(2) เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 34 (1) (2) หรือ (3)
(4) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล
(5) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป และได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี
นับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
(6) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ โดยได้
พ้นโทษหรือต้องคําพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้งแล้วแต่กรณี
(7) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริต
ต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(8) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวยผิดปกติ หรือมี
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(9) เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนน
เสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง
(10) อยู่ในระหว่างเสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา
37 หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
(11) เคยถู ก คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง สั่ ง เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง มายั ง ไม่ ถึ ง หนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งอันเนื่องมาจากการกระทําการโดยไม่สุจริตตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่า
ด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรและสมาชิกวุ ฒิสภาเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับ เลือกตั้ง หรือได้รั บ
เลือกตั้งมาโดยไม่สุจริต
(12) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(13) เป็น ผู้สมั ครรั บเลื อกตั้ งเป็ นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรื อสมาชิกวุฒิส ภา หรือเป็น ผู้สมั ครรั บ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น
(14) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา
(15) เป็นพนักงานหรือลู กจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่ วนท้องถิ่น หรือเป็ น
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
(16) เป็นกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
(17) ลักษณะอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด
รวบรวมนําเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ
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(ดูคําอธิบายเพิ่มเติมข้อ 36 เพิ่มเติม)
**********************************
38. การยื่นคําร้องคัดค้านการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะต้องยื่นคําร้องตามข้อใด
ก. ภายใน 15 วันนับแต่วันเลือกตั้ง
ข. ภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง
ค. ภายใน 15 วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
ง. ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
ตอบ “ข้อ ง. ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
มาตรา 102 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งใดแล้ว หากผู้มี
สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบคน ผู้สมัคร ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอําเภอในเขตเลือกตั้งนั้น เห็นว่าการเลือกตั้ง
หรือการนับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยทุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมหรือไม่ถูกต้องให้มีสิทธิยื่นคําร้อง
คัดค้านการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
เพื่อประโยชน์ในการคัดค้านการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง อาจกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดค้านการเลือกตั้ง หรือการนับคะแนนเลือกตั้งได้ โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
**********************************
39. นายจ้า งผู้ ใ ด ขัด ขวางหน่วงเหนี่ยว โดยไม่ มีเหตุอัน สมควรในการไปใช้ สิทธิ เลื อกตั้งของลูกจ้ าง จะมี
ความผิดต้องระวางโทษตามข้อใด
ก. ระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ข. ระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ค. ระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ง. ระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท ทั้งทั้งจําทั้งปรับ
อธิบายตาม พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
มาตรา 109 ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว หรือไม่ให้ความสะดวกโดยไม่มีเหตุ
อันสมควรในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้างแล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
**********************************
40. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนใด เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณประจําปี
ก. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข. แผนพัฒนาสามปี
ข. แผนดําเนินงาน
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ “ข้อ ข. แผนพัฒนาสามปี”

รวบรวมนําเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ
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อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณ ให้หัวหน้า
หน่วยงานจัดทําประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงาน
การเงิ น และสถิ ติ ต่ า งๆ ของทุ ก หน่ ว ยงานเพื่ อ ใช้ ป ระกอบการคํ า นวณขอตั้ ง งบประมาณเสนอต่ อ เจ้ า หน้ า ที่
งบประมาณ
**********************************
41. บุคคลซึ่งมีอายุกี่ปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ก. 60 ปี
ข. เกิน 60 ปีบริบูรณ์
ค. 70 ปี
ง. 80 ปีขึ้นไป
ตอบ “ข. เกิน 60 ปี บริบูรณ์”
อธิบายตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2) พ.ศ.

2554
มาตรา 53 บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิ
ได้ รั บ สวั ส ดิ ก าร สิ ง อํ า นวยความสะดวกอั น เป็ น สาธารณะอย่ า งสมศั ก ดิ์ ศ รี แ ละความช่ ว ยเหลื อ ที่
เหมาะสมจากรัฐ
** ข้อสังเกต ถ้าตัวเลือก 2 ตัวเลือก เกิน 60 ปีบริบูรณ์ กับ 60 ปี ต้องเลือก เกิน 60 ปี
บริบูรณ์ เพราะตามกฎหมายรัฐธรรมนูญระบุ ถึงจะถูกต้องที่สุด**
**********************************
42. งบประมาณประจําปีของเทศบาลต้องตราขึ้นเป็นเทศบัญญัติ ถ้าเทศบัญญัติงบประมาณออกไม่ทันปีใหม่
เทศบาลต้องดําเนินการอย่างไร
ก. ขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. ใช้เทศบัญญัติงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลาง
ค. รายงานนายอําเภอเพื่อขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ “ข้อ ข.ใช้เทศบัญญัติงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลาง”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
มาตรา 65 งบประมาณประจําปีของเทศบาลต้องตราขึ้นเป็นเทศบัญญัติ ถ้าเทศบัญญัติงบประมาณออก
ไม่ทันปีใหม่ ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลาง
ถ้าในปีใดจํานวนเงินซึ่งได้อนุญาตไว้ตามงบประมาณปรากฏว่าไม่พอสําหรับการใช้จ่ายประจําปี ก็ดี หรือ
มีความจําเป็นที่จะต้องตั้งรายรับหรือรายจ่ายขึ้นใหม่ในระหว่างปีก็ดี ให้ตราขึ้นเป็นเทศบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม
**********************************
43. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเทศบาล
ก. รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค. นายกรัฐมนตรี
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รวบรวมนําเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ
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อธิบายตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
มาตรา 77 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออก
กฎกระทรวงหรือระเบียบข้อบังคับ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
**********************************
44. องค์การเทศบาลประกอบด้วย
ก. สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ข. สหการและสภาเทศบาล
ค. นายกเทศมนตรีและสหการ
ง. เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร
ตอบ “ข้อ ก. สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
มาตรา 14 องค์การเทศบาลประกอบด้วยสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี

**********************************
45. เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติ หรือให้มีอํานาจตราเทศบัญญัติ จะกําหนดโทษปรับผู้
ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้กําหนด เกินกี่บาท
ก. หนึ่งพันบาท
ข. สองพันบาท
ค. สามพันบาท
ง. ขึ้นอยู่กับมติสภาเทศบาล
ตอบ “ข้อ ก. หนึ่งพันบาท”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
มาตรา 60 เทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมายในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติ หรือให้มีอํานาจตราเทศบัญญัติ
ในเทศบัญญัตินั้น จะกําหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้กําหนด เกินกว่าหนึ่งพันบาท

**********************************
46. การประชุมสภาเทศบาลสมัยหนึ่งๆ ให้มีกําหนดไม่เกินกี่วัน
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 45 วัน
ง. 60 วัน
ตอบ “ข้อ ข. 30 วัน”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัย
สามัญประจําปีให้สภาเทศบาลกําหนด
ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกําหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ภายในสิบห้า
วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจํานวนแล้ว และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภา
เทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล
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กรณีที่สภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกําหนดเวลาในวรรคสอง หรือมีการประชุม
สภาเทศบาลแต่ ไ ม่ อ าจเลื อ กประธานสภาเทศบาลได้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด อาจเสนอรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยให้มีคําสั่งยุบสภาเทศบาล
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด
**********************************
47. ผู้ออกระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
ก. สภาเทศบาล
ข. จังหวัด
ค. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ง. กระทรวงมหาดไทย
ตอบ “ข้อ ง. กระทรวงมหาดไทย”
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540 มาตรา 23 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 5 และมาตรา 52 วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภา
ตําบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้
ดั ง นั้ น **รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย เป็ น รมต.เจ้ า สั ง กั ด หรื อ ผู้ บั ง คั บ สู ง สุ ด อยู่
กระทรวงมหาดไทย ก็ต้อง กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานออกระเบียบดังกล่าว**
***แต่หลายคนอาจตั้งคําถามว่า พ.ร.บ. 3 ฉบับ แก้ไขถึงปี 2552 แล้วทําไม ยังอ้างของเดิม ซึ่งเป็นการ
อาศัยอํานาจตามมาตราของพ.ร.บ. ซึ่งการแก้ไขใหม่ยังไม่มีการแก้ไขมาตราของพ.ร.บ.ดังกล่าวน่ะครับ
*** แต่ถ้าถาม พ.ร.บ. 3 ฉบับ แก้ไขถึงฉบับที่เท่าใด (คําตอบ 28 /02/2556 อนาคตอาจเปลี่ยนแปลง) ตอบดังนี้
1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
3. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
**********************************
48. การประชุมสภาเทศบาล ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าจํานวนเท่าใด จึงครบองค์ประชุม ข้อใดกล่าว
ถูกต้อง
ก. 1 ใน 3
ข. 2 ใน 3
ค. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ง. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเท่าที่มีอยู่
ตอบ “ข้อ ง. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเท่าที่มีอยู่”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
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มาตรา 27 การประชุมสภาเทศบาล ต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกเท่าที่อยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
**ข้อสังเกต** กฎหมายบัญญัติไว้ เผื่อมีสมาชิกลาออก เสียชีวิต เป็นต้น ถ้าวาระอยู่ไม่ถึง 180 วันไม่ได้
เลือกตั้งใหม่*** จึงมีมีคําว่า “เท่าที่มีอยู่”
ดังนั้น ถ้ามีตัวเลือก 2 ลักษณะ เราต้องตอบ ข้อ ง.ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเท่าที่มีอยู่**จึงจะถูกต้องที่สุดครับ**
**********************************
107. บุคคลต่อไปนี้ เป็นประธานของคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล
ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. อธิบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ตอบ “ข้อ ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
มาตรา 75 ทวิ ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคณะหนึ่งประกอบด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธาน อธิบดีกรมมหาดไทย อธิบดีกรมโยธาเทศบาล อธิบดีกรมตํารวจ อธิบดีกรมสามัญศึกษา อธิบดีกรม
วิสามัญศึกษา อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมอนามัย ผู้อํานวยการสํานัก งบประมาณ ผู้อํานวยการส่วนการ
ปกครองท้องถิ่น กรมมหาดไทย เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และกรรมการอื่นซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
แต่งตั้งอีกไม่เกินห้าคน
ให้ผู้อํานวยการส่ว นการปกครองท้องถิ่น กรมมหาดไทย เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการที่ป รึกษาการ
เทศบาล
ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลมีหน้าที่ให้คําปรึกษา และเสนอข้อแนะนําแก่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับกิจการเทศบาลโดยทั่วไป
** ข้อสังเกต**บางตําแหน่ง อาจเปลี่ยนชื่อ ยุบกรมไปแล้ว ก็ให้ตอบตามตัวบทกฎหมายที่บัญญัติไว้น่ะ
ครับ ถ้าโจทย์ถาม***
**********************************
50.ในหนึ่งปีให้มีสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาลได้กี่สมัย ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. หนึ่งสมัย
ข. สองสมัย
ค. สามสมัย
ง. สี่สมัย
ตอบ “ข้อ ง. สี่สมัย”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัย
สามัญประจําปีให้สภาเทศบาลกําหนด
ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกําหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ภายในสิบห้า
วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจํานวนแล้ว และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภา
เทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล
กรณีที่สภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกําหนดเวลาในวรรคสอง หรือมีการประชุม
สภาเทศบาลแต่ ไ ม่ อ าจเลื อ กประธานสภาเทศบาลได้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด อาจเสนอรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยให้มีคําสั่งยุบสภาเทศบาล
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สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด
มาตรา 26 นอกจากสมั ยประชุ มสามัญแล้ ว เมื่ อเห็ น ว่ าเป็ น การจํ าเป็ น เพื่อประโยชน์แห่ งเทศบาล
ประธานสภาเทศบาลก็ดี หรือนายกเทศมนตรีก็ดี หรือสมาชิกสภาเทศบาลมีจํานวนไม่ต่ํากว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกที่อยู่ในตําแหน่งก็ดี อาจทําคําร้องยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้เปิดประชุมวิสามัญ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณา ถ้าเห็นสมควรก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกประชุมวิสามัญได้
สมัยประชุมวิสามัญให้มีกําหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัด
***ข้อสังเกตเรื่องสมัยสามัญ ถ้าเป็นอบต. จะมีคําว่า “ไม่เกิน 4 สมัย” ของเทศบาลไม่มีคําว่าไม่เกิน
ห้ามตอบน่ะครับ ต้องตอบว่า สี่สมัยน่ะครับ) เปรียบเทียบให้เห็นคือ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
มาตรา 43 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
จะกําหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด
**********************************
แนวข้อสอบชุดอาจเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย
ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน (แจกฟรี)
ติดตามแนวข้อสอบ พ.ร.บ.อื่นๆที่เกี่ยวกับสอบท้องถิ่น ได้ที่เว็บไซต์ผมเอง หรือเว็บไซต์ชุมชนคนท้องถิ่น
ตอนนี้กําลังรวบรวมแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ต่างๆ
ขอให้โชคดีในการสอบทุกคน
จากเว็บไซต์
http://valrom2012.fix.gs/
28/02/2556
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