
นายกเทศมนตรี  ที่มาและหน้าที่ตามกฎหมาย 
 
พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 
         มาตรา 48ทวิ ในกรณีท่ีประชาชนในเขตเทศบาลใดออกเสียงประชามติให้การบริหาร ในเขตเทศบาล
ใช้รูปแบบ นายกเทศมนตรี ให้เทศบาลนั้นมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งซึ่งเลือกตั้ง โดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
เขตเทศบาล 
         การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีให้กระท าโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
         หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การเลือก ตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
         มาตรา 48ตรี บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
             (1) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทย มาแล้วไม่น้อย
กว่าห้าปี 
             (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง และ 
             (3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับ ถึงวันเลือกตั้ง 
         มาตรา 48จัตวา บุคคลผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคล ต้องห้ามมิให้
ใช้สิทธิ เลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
             (1) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
             (2) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
             (3) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
             (4) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
         มาตรา 48เบญจ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี 
             (1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
             (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง และ 
             (3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับถึงวันสมัครรับ
เลือกตั้ง หรือเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลในวันสมัครรับเลือกตั้งและ ได้เสียภาษีตามกฎหมาย
ว่าด้วยภาษีโรงเรือน และท่ีดิน หรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ให้เทศบาล ในปีที่สมัครหรือในปีก่อนปีที่
สมัครหนึ่งปี 
 
         มาตรา 48อัฏฐ นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่ง มิใช่สมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้ช่วย
เหลือในการบริหาร ราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย ได้ตามจ านวนดังต่อไปนี้ 
             (1) เทศบาลต าบล ให้มีรองนายกเทศมนตรีไม่เกินสองคน 
             (2) เทศบาลเมือง ให้มีรองนายกเทศมนตรีไม่เกินสามคน 
             (3) เทศบาลนคร ให้มีรองนายกเทศมนตรีไม่เกินสี่คน 



         มาตรา 48นว รองนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติตาม มาตรา 48เบญจ (1) และ (2) และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตาม มาตรา 48ฉ 
         มาตรา 48ทศ นายกเทศมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการต้องแถลงนโย บาลต่อสภาเทศบาลโดย ไม่มีการ
ลงมติความไว้วางใจ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 
         ก่อนแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลนายกเทศมนตรี ต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาลว่า จะ
จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์ของประเทศและ
ประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ หากมีกรณีที่ส าคัญ
และจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งหากปล่อยให้ เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญ ของราษฎรหรือราชการ
นายกเทศมนตรีที่เข้ารับหน้าที่จะด าเนินการไปพลางก่อน เพียงเท่าที่จ าเป็นก็ได้ 
         ให้นายกเทศมนตรีรายงานและแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ตามวรรคหนึ่ง ต่อสภา
เทศบาลเป็นประจ าทุกปี 
         ในกรณีที่ประธานสภาเทศบาลไม่เรียกประชุมสภาเทศบาลภายในก าหนดเวลา ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัด เป็นผู้เรียกประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม 
         มาตรา 48เอกาทศ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี หรือผู้ซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมายมีสิทธิเข้า
ประชุมสภา เทศบาลและมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่
ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
         มาตรา 48ทวาทศ สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน สมาชิกเท่าที่มีอยู่มีสิทธิเข้า ชื่อ
เสนอญัตติขอ เปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลง ข้อเท็จจริงหรือแสดง
ความเห็นในปัญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการเทศบาลโดย ไม่มีการลงมติ 
         ญัตติตามวรรคหน่ึงให้ย่ืนต่อประธานสภาทศบาล และให้ประธานสภาเทศบาลก าหนดวันส าหรับ 
อภิปรายทั่วไป ซึ่งต้อง ไม่เร็วกว่าห้าวันและไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับญัตติ แล้วแจ้งให้
นายกเทศมนตรีทราบ 
         มาตรา 48เตรส นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
             (1) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาล ให้
เป็นไปตามกฎหมาย เทศบัญญัติ และนโยบาย 
             (2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของเทศบาล 
             (3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ 
นายกเทศมนตรี 
             (4) วางระเบียบเพ่ือให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
             (5) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ 
             (6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
          



มาตรา 48จตุทศ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการ
นายกเทศมนตรีต้อง ไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
             (1) ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐรัฐ วิสาหกิจ การ
พาณิชย์ ของเทศบาล บริษัทที่เทศบาลถือหุ้น หรือต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เว้นแต่
ต าแหน่งที่ต้องด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
             (2) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ การ
พาณิชย์ ของเทศบาล หรือบริษัทที่เทศบาลถือหุ้น นอกเหนือไป จากท่ีที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ การพาณิชย์ของเทศบาลหรือบริษัทที่เทศบาลถือหุ้นปฏิบัติ กับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ 
             (3) เป็นคู่สัญญาหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในสัญญาที่ท ากับเทศบาลหรือ 
การพาณิชย์ของ เทศบาล หรือบริษัทที่เทศบาลถือหุ้น 
         บทบญัญัติตามมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวตาม วรรคหนึ่งได้รับเบี้ยหวัดบ าเหน็จ
บ านาญ หรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคล
ดังกล่าวตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่า เบี้ยประชุมหรือเงินอ่ืนใดเนื่อง จากการด ารงต าแหน่งกรรมาธิการ
ของรัฐสภาหรือวุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรหรือสภา เทศบาลหรือสภาท้องถิ่นอ่ืน หรือกรรมการที่มี
กฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยต าแหน่ง 
         มาตรา 48ปัญจทศ นายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
             (1) ถึงคราวออกตามวาระ 
             (2) ตาย 
             (3) เมื่อมีการยุบสภาเทศบาล 
             (4) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
             (5) ขาดคุณสมบัติตาม มาตรา 48เบญจทศ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 48ฉ 
             (6) กระท าการฝ่าฝืนตาม มาตรา 48จตุทศ 
             (7) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 
             (8) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสอบสวนและสั่งให้ออกจากต าแหน่งตาม มาตรา73 
             (9) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากต าแหน่งตาม กฎหมายว่าด้วย
การลง คะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
         ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเท่าท่ีจ าเป็นได้เป็น 
การชั่วคราวจนกว่านายกเทศมนตรีซึ่งได้รับเลือกตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 
         เมื่อมีกรณีสงสัยว่าความเป็นนายกเทศมนตรีสิ้นสุดลงตาม (5) หรือ (6) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวน 
และวินิจฉัยโดยเร็ว ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 
          

 



มาตรา 48โสฬส รองนายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
             (1) นายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่ง 
             (2) นายกเทศมนตรีมีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 
             (3) ตาย 
             (4) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกเทศมนตรี 
             (5) ขาดคุณสมบัติตาม มาตรา 48เบญจ (1) และ (2) หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 48ฉ 
             (6) กระท าการฝ่าฝืนตาม มาตรา 48จตุทศ 
             (7) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 
             (8) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสอบสวนและสั่งให้ออกจากต าแหน่งตาม มาตรา73 
         ให้น าความในวรรคสามของ มาตรา 48ปัญจทศ มาใช้บังคับกับกรณีรองนายกเทศมนตรีด้วยโดยอนุโลม 
         มาตรา 48สัตตรส ให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเป็น 
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล 
         มาตรา 48อัฏฐารส เทศบาลแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
             (1) ส านักปลัดเทศบาล 
             (2) ส่วนราชการอ่ืนตามที่นายกเทศมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงมหาดไทย 
         การก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักปลัดเทศบาลและส่วนราชการอ่ืนตาม วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ 
นายกเทศมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 
         มาตรา 48เอกูนวีสติ ให้มีปลัดเทศบาลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับ บัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
เทศบาล รองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาลให้เป็นไปตาม
นโยบาย และมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย 
         การบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
         มาตรา 48วีสติ อ านาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกเทศมนตรี ให้เป็นไปตาม 
ที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย 
         ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกเทศมนตรี ตามล าดับที่นายกเทศมนตรี 
จัดไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกเทศมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดเทศบาลเป็น
ผู้รักษาราชการแทน 
         อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกเทศมนตรีจะพึงปฏิบัติหรือ 
ด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือค าสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือค าสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรี 
ในเรื่องนั้นไม่ได้ก าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืนนายกเทศ มนตรีอาจมอบอ านาจโดยท าเป็น
หนังสือให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติราชการ แทนนายกเทศมนตรีก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดเทศบาลหรือ
รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ให้ท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ 



         การปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตามวรรคสาม ต้องกระท าภายใต้การก ากับดูแลและกรอบ 
นโยบายที่นายกเทศมนตรีก าหนดไว้ 
         มาตรา 48เอกวีสติ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีและพนักงานเทศ บาล
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
         มาตรา 48ทวาวีสติ ถ้าในเขตเทศบาลใด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นเป็นการสมควร ให้
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการในเขตเทศบาล
นั้นมีอ านาจเปรียบเทียบคดีละเมิด เทศบัญญัติได้ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
         ในการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่ง ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อได้เปรียบเทียบคดีใดแล้ว ให้รีบส่งบันทึกการเปรียบเทียบพร้อมด้วยส านวนไปยัง
พนักงานสอบสวนผู้รับผิด ชอบแห่งเขต ท้องที่ซึ่งเทศบาลนั้นตั้งอยู่เพ่ือด าเนินการต่อไปตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจา ณาความอาญาโดยไม่ชักช้า 
         มาตรา 48เตวีสติ เมื่อพ้นก าหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้ มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะท้องถิ่นใด เป็น
เทศบาลแล้ว ให้นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าที่อย่างเดียวกับอ านาจหน้าที่ของก านันและผู้ใหญ่ บ้านบรรดา ที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่หรือกฎหมายอื่น ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
         มาตรา 48จตุวีสติ เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา 
         มาตรา 48ปัญจวีสติ ในกรณีที่บทบัญญัติ มาตราในพระราชบัญญัตินี้กล่าวถึงคณะเทศมนตรี ให้
หมายถึงนายกเทศมนตรี บทบัญญัติ มาตรากล่าวถึงเทศมนตรี ให้หมายถึงรองนายกเทศมนตรี เว้นแต่
บทบัญญัติ มาตรา มีข้อความเป็นอย่างเดียวกันหรือขัดแย้งกันกับบทบัญญัติในบทนี้ ให้ใช้บทบัญญัติในบทนี้
แทน 
         บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติประกาศ หรือค าสั่ง ใดที่
อ้างถึงคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศ
บัญญัติ ประกาศ หรือค าสั่งนั้น อ้างถึงนายกเทศมนตรีตามบทนี้ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งบท
นี้ 
 


