
 

อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล  

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม  ก าหนดไว้แจ้งชัด ซึ่งอาจจ าแนกที่มาของ
อ านาจหน้าที่ดังกล่าวได้คือ 

1. อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยจัดตั้งเทศบำลก ำหนด  
สามารถแบ่งแยกประเภทอ านาจหน้าที่ของเทศบาลไว้เป็น 2 ส่วน คือ หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 
และหน้าที่ ที่อาจจัดท าก็ได้  ทั้งยังได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของเทศบาลในฐานะต่างๆ ดังนี้  

บทที่ ๑ 
เทศบำลต ำบล 

มาตรา ๕๐  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
(๒) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 

               “(๒/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุน 
หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว” 

 
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล 
(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 

             “(๖) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม ให้แก่ 
ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก” 

 (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(๘) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๙) หน้าที่อื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดย

ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 
มาตรา ๕๑  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการใด ๆ ในเขต

เทศบาล ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
(๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
(๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(๖) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
(๗) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 



(๘) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(๙) เทศพาณิชย์ 

 

บทที่ ๒ 
เทศบำลเมือง 

มาตรา ๕๓  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ ต้องท าในเขตเทศบาล 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๐ 
(๒) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
(๓) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 
(๕) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(๖) ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ 
(๗) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(๘) ให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 

             “(๙) จัดระเบียบการจราจร หรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว” 
 
มาตรา ๕๔  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดท ากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
(๒) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
(๓) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(๔) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
(๕) ให้มีและบ ารุงโรงพยาบาล 
(๖) ให้มีการสาธารณูปการ 
(๗) จัดท ากิจการซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
(๘) จัดตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
(๙) ให้มีและบ ารุงสถานที่ส าหรับการกีฬาและพลศึกษา 
(๑๐) ให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(๑๑) ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น 
(๑๒) เทศพาณิชย์ 
 

 

บทที่ ๓ 
เทศบำลนคร 

มาตรา ๕๖  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ ต้องท าในเขตเทศบาล 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๓ 
(๒) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
(๓) กิจการอย่างอ่ืนซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 



(๔) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจ าหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการ
อ่ืน 

(๕) จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 
(๖) จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
(๗) การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 
(๘) การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว 
มาตรา ๕๗  เทศบาลนครอาจจัดท ากิจการอื่น ๆ ตามมาตรา ๕๔ ได ้

บทที่ ๓ ทวิ 
การท าการนอกเขตเทศบาล 

และการท าการร่วมกับบุคคลอ่ืน 
มาตรา ๕๗ ทวิ  เทศบาลอาจท ากิจการนอกเขต เมื่อ 
(๑) การนั้นจ าเป็นต้องท าและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ด าเนินตามอ านาจหน้าที่อยู่

ภายในเขตของตน 
(๒) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือสภา

ต าบลแห่งท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และ 
(๓) ได้รับอนุมัตจิากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
มาตรา ๕๗ ตรี  เทศบาลอาจท าการร่วมกับบุคคลอ่ืนโดยก่อตั้งบริษัทจ ากัด หรือถือหุ้นใน

บริษัทจ ากัด เมื่อ 
(๑) บริษัทจ ากัดนั้นมวีัตถุประสงค์เฉพาะเพ่ือกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค 
(๒) เทศบาลต้องถือหุ้นเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนที่บริษัทนั้นจดทะเบียนไว้ ใน

กรณีที่มีหลายเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบลหรือสุขาภิบาล ถือหุ้นอยู่ใน
บริษัทเดียวกันให้นับหุ้นที่ถือนั้นรวมกัน และ 

(๓) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
การเปลี่ ยนแปลงจ านวนหุ้ นที่ เทศบาลถืออยู่ ในบริษัทจ ากัดต้องได้ รับอนุมัติจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ความใน (๑) และ (๒) ของวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับในกรณีที่บริษัทจ ากัดที่เทศบาลร่วมก่อตั้ง

หรือถือหุ้นนั้น ไม่มีเอกชนถือหุ้นอยู่ด้วย 
 

บทที่ ๔ 
สหการ 

มาตรา ๕๘  ถ้ามีกิจการใดอันอยู่ภายในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปที่จะ
ร่วมกันท าเพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง   ก็ให้จัดตั้งเป็นองค์การขึ้นเรียกว่าสหการ มีสภาพเป็นทบวงการเมือง 
และมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยผู้แทนของเทศบาลที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วย 

การจัดตั้งสหการจะท าได้ก็แต่โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะได้ก าหนดชื่อ อ านาจหน้าที่ 
และระเบียบการด าเนินงานไว้ 

การยุบเลิกสหการให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาโดยก าหนดวิธีการจัดทรัพย์สินไว้ด้วย 
 
มาตรา ๕๙  สหการอาจได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และอาจกู้เงินได้ภายใต้บังคับมาตรา 

๖๖ (๕) หรือ (๖) 
 
 
 

ส่วนที่ ๔ 



เทศบัญญัติ 
มาตรา ๖๐  เทศบาล  มีอ านาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมายในกรณี 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอ านาจตราเทศบัญญัติ 
ในเทศบัญญัตินั้น จะก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้ก าหนดเกิน

กว่าหนึ่งพันบาท 

 

2. อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยเฉพำะอื่นๆก ำหนด  
นอกจากอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ก าหนดไว้แล้วยังมีกฎหมายเฉพาะอ่ืนๆ 
ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจ หน้าที่ด าเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นๆอีกเป็นจ านวนมาก  เช่น  
- พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2534 
- พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 
- พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระท าปุ๋ย พ.ศ.2490  
- พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493  
- พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2495  
- พระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 
- พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 
- พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 
- พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503  
- พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508  
- พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510  
- พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518  
- พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ.2522  
- พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523  
- พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2523  
- พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ.2526  
- พระราชบัญญัติสุสานและณาปนสถาน พ.ศ.2528  
- ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 11 มกราคม 2502  
- ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 68 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2515 (กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการจอดเรือ
ในแม่น้ าล าคลอง)  
- ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2515 (กฎหมายว่าด้วยทางหลวง)  
- ประมวลกฎหมายที่ดิน (ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษาท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่รกร้างว่าง
เปล่า ตามค าสั่ง กระทรวงมหาดไทยที่ 890/2498  

 

 
- นอกจำกนี้ เทศบำลยังมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะ เพื่อประโยชน์ของ
ประชำชนในท้องถิ่น  ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  ดังนี้  



มาตรา ๑๖  ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 

(๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(๒) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
(๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
(๕) การสาธารณูปการ 
(๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
(๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
(๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(๙) การจัดการศึกษา 
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
(๑๓) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(๑๔) การส่งเสริมกีฬา 
(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(๑๘) การก าจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ

สาธารณสถานอื่น ๆ 
(๒๔) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปาาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
(๒๕) การผังเมือง 
(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
(๒๘) การควบคุมอาคาร 
(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(๓๑) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ

ก าหนด 

 
 

 


