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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐

3

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ ___________________________________

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้ยกร่าง รัฐบาลเป็นผู้ตรา
เริ่มใช้ ณ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ (วันเริ่มใช้รัฐธรรมนูญ คือวันเดียวกันกับวันที่ลงนามรับรองและ
ประกาศ) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) เป็นผู้ลงนามรับรอง รัฐธรรมนูญเป็น
กฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้1 มีทั้งหมด ๑๖ หมวด ๒๗๙ มาตรา ๑ บทเฉพาะ
กาล ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก โดยมีรายละเอียดดังนี้
 โครงสร้างทั้งหมดแบ่งเป็น ๑๖ หมวด
หมวด ๑ บททั่วไป

หมวด ๒ พระมหากษัตริย์

หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หมวด ๔ หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ

หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ

หมวด ๗ รัฐสภา

หมวด ๘ คณะรัฐมนตรี

ส่วนที่ ๑ บททั่วไป ส่วนที่ ๒ สภาผู้แทนราษฎร
ส่วนที่ ๓ วุฒิสภา ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง
ส่วนที่ ๕ การประชุมร่วมกันของรัฐสภา

หมวด ๙ การขัดกันแห่งผลประโยชน์

หมวด ๑๐ ศาล
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป ส่วนที่ ๒ ศาลยุติธรรม
ส่วนที่ ๓ ศาลปกครอง ส่วนที่ ๔ ศาลทหาร

หมวด ๑๑ ศาลรัฐธรรมนูญ

หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป ส่วนที่ ๒ คณะกรรมการการ
เลือกตั้งส่วนที่ ๓ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่วนที่ ๔
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ส่วนที่ ๕ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ส่วนที่ ๖ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หมวด ๑๓ องค์กรอัยการ

หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ

1

เปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ผู้ตราคือ สภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ ผู้ยกร่างคือ สภา
ร่างรัฐธรรมนูญ ผู้ลงนามรับรองคือ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ (ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
4

________________________________________ คู่มอื เตรียมสอบตาแหน่งสายงานผู้บริหาร เล่ม ๑

 หมวด ๑ บททัว่ ไป2
ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้ (ความเป็นรัฐเดียว ม.๑)
ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(รูปแบบการปกครอง ม.๒)
อานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อานาจ
นั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป ตาม
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุก
ของ ประชาชนโดยรวม
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ยอมได้รับความ
คุ้มครองปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ
หรือการกระทาใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทานั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้

 หมวด ๒ พระมหากษัตริย์
องค์พระมหากษัตริย์ทรงดารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใด
จะกล่าวหาหรือฟูองร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก
พระมหากษัตริย์ทรงดารงตาแหน่งจอมทัพไทย
พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอานาจที่จะสถาปนาและถอดถอนฐานันดรศักดิ์ และ
พระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 คณะองค์มนตรี
คณะองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่
พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา และมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริย์ทรง
เลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรี ๑ คน และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน ๑๘
คนประกอบเป็นคณะองคมนตรี การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจาก
ตาแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย
องคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือดารงตาแหน่งทาง
2

มี ๖ ประเด็นสาคัญตามที่ขีดเส้นใต้
5

________________________________________ คู่มอื เตรียมสอบตาแหน่งสายงานผู้บริหาร เล่ม ๑

พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓
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สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ ___________________________________

 หลักการบริหารราชการ
การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจแห่งรัฐการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยที่ไม่จาเป็น การ
กระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน45
หลักการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์
ในการดาเนินการจะตราพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและ
การสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้
หลักการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
การบริหารราชการแผ่นดินให้จัดระเบียบดังนี้46
๑. ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
๒. ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
๓. ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
หลักการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งราชการออกเป็นส่วนต่าง ๆ ให้กาหนดตาแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยคานึงถึง
คุณภาพและปริมาณงานของส่วนราชการนั้น ๆ

 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง

ส่วนราชการที่อยู่ในการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางมีฐานะเป็นนิติบุคคล ดังนี้47
๑. สานักนายกรัฐมนตรี (มีฐานะเป็นกระทรวง)
๒. กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง48
๓. ทบวง ซึ่งสังกัดสานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง
๔. กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัด
สานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

45

มาตรา ๓/๑
มาตรา ๔
47
มาตรา ๗
48
ปัจจุบันประเทศไทยมีส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง ๒๐ กระทรวง รวมสานักนายกรัฐมนตรีแล้ว
46
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________________________________________ คู่มอื เตรียมสอบตาแหน่งสายงานผู้บริหาร เล่ม ๑

พระราชบัญญัตริ ักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

85

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ ___________________________________

 นิยามที่สาคัญ
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระ หรือปัสสาวะ รวมตลอดถึงวัตถุอื่นใดซึ่งเป็นของ
โสโครก หรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่
เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น
"เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๒) นายกเทศมนตรีสาหรับในเขตเทศบาล
(๓) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
(๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(๕) นายกเมืองพัทยาสาหรับในเขตเมืองพัทยา
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า
(๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาหรับใน
เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๒) ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาล สาหรับในเขตเทศบาล
(๓) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบล
(๔) ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อานวยการเขตและผู้ช่วย
ผู้อานวยการเขต สาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(๕) ปลัดเมืองพัทยาและรองปลัดเมืองพัทยาสาหรับในเขตเมืองพัทยา
 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
การเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตพื้นที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใด ให้
เป็นหน้าที่และอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด***
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สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ ___________________________________

พระราชบัญญัตกิ ารจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
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________________________________________ คู่มอื เตรียมสอบตาแหน่งสายงานผู้บริหาร เล่ม ๑

 ๑. หลักทั่วไป
 ความเป็นมา
เดิมการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ มีระเบียบใช้ปฏิบัติที่หลากหลาย ไม่มีกฎหมาย
กลางคือต่างหน่วยงานต่างใช้ ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ก็จะมีระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ (Electronic Auction : e - Auction)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ก็จะใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เมื่อหน่วยงานของรัฐต่างก็ใช้กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง ทาให้ไม่มีมาตรฐานกลาง การไม่มี
ระบบการรวมศูนย์การจัดซื้อจัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน ทาให้ยากแก่การ
ตรวจสอบ รัฐบาลประสงค์ให้มีกฎหมายกลาง “เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนาไปปฏิบัติ...” กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางจึงได้ยกร่าง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(สนช.) ในการประชุมครั้งที่ ๘๐/๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบ จึงได้ประกาศให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ บังคับ
ใช้เมื่อพ้นกาหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทาให้พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการ119
 ขอบเขตการบังคับใช้
บังคับใช้กับ “หน่วยงานของรัฐ”120 ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กร
อิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ หน่วยงานสังกัด
รัฐสภาหรือในกากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง121
119

กฎหมายลูกที่สาคัญในการกาหนดรายละเอียดปลีกย่อย กาหนด หลักเกณฑ์วธิ ีการ และแนวทางปฏิบัติ ให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คือ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
120
บัญญัตินิยามในมาตรา ๔
121
ให้ “ทุนหมุนเวียน” ที่มีสถานะเป็นนิตบิ ุคคลเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามิเทมกฎกระทรวงฯ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
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________________________________________ คู่มอื เตรียมสอบตาแหน่งสายงานผู้บริหาร เล่ม ๑

พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
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________________________________________ คู่มอื เตรียมสอบตาแหน่งสายงานผู้บริหาร เล่ม ๑

แพทย์ประจาตาบล และสารวัตรกานัน ให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
ลักษณะปกครองท้องที่หรือกฎหมายอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

 องค์การเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล
องค์การเทศบาล ประกอบด้วยสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี
สภาเทศบาล ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน
มาตรา ๑๕150 สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ตามจานวน ดังต่อไปนี้
(๑) สภาเทศบาลตาบล ประกอบด้วยสมาชิกจานวน ๑๒ คน
(๒) สภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิกจานวน ๑๘ คน
(๓) สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกจานวน ๒๔ คน
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ในกรณีที่ตาแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังมิได้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล
เท่าที่มีอยู่
ความในวรรคหนึ่งมิให้นามาใช้บังคับแก่กรณีที่ได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตุที่มีผู้ได้รับเลือกตั้งไม่ครบ
จานวน ถ้าในการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นั้นยังได้ไม่ครบจานวนอีก ให้ถือว่าสภาเทศบาลนั้น
ประกอบด้วยจานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะครบอายุของสภาเทศบาล เว้นแต่จะมีจานวน
สมาชิกไม่ถึง ๒ ใน ๓ ของจานวนตามวรรคหนึ่ง
การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด

150

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
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สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ ___________________________________

สมัยประชุมวิสามัญให้มีกาหนดไม่เกิน ๑๕ วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาต
จากผู้ว่าราชการจังหวัด

 คณะกรรมการสามัญ
คณะกรรมการสามัญ มาจากการเลือก ๒ ฝุาย คือฝุายของสภาเทศบาล และ ฝุายของ
นายกเทศมนตรี โดยสภาเทศบาลเลือกได้ไม่จากัดจานวนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ส่วน
นายกเทศมนตรีเลือกได้ไม่เกินจานวน ๑ ใน ๔ ของจานวนผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการสามัญ
ทั้งหมด โดยคณะกรรมการสามัญดังกล่าวมีอานาจในการทากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือ
ศึกษาเรื่องใดๆ อันอยู่ในอานาจหน้าที่ของสภาเทศบาล แล้วรายงานต่อสภาเทศบาล

 นายกเทศมนตรี
มาตรา ๔๘ เบญจ153 บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง
(๒) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
มาตรา ๔๘ สัตต154 นายกเทศมนตรีมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ ๔ ปีนับแต่วัน
เลือกตั้ง แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกิน ๒ วาระไม่ได้
ในกรณีที่นายกเทศมนตรีดารงตาแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระ
และเมื่อได้ดารงตาแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะดารงตาแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลา ๔ ปี
นับแต่วันพ้นจากตาแหน่ง
ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล
เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับ
แต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
กรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลหรือสภา
เทศบาลถูกยุบ หากมีกรณีที่สาคัญและจาเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์
สาคัญของราชการหรือราษฎร นายกเทศมนตรีจะดาเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จาเป็นก็ได้ เมื่อได้มี
การเลือกประธานสภาเทศบาลแล้วให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้
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