
 

อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล  
****ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 ก าหนดไว้แจ้งชัด ซึ่ง

อาจจ าแนกที่มาของอ านาจหน้าท่ีดังกล่าวได้คือ 
1. อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายจัดต้ังเทศบาลก าหนด  

*****สามารถแบ่งแยกประเภทอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลไว้เป็น 2 ส่วน คือ หน้าท่ีบังคับหรือ
หน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติ และอ านาจหน้าท่ี ท่ีเลือกปฏิบัติ ท้ังยังได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลใน

ฐานะต่างๆ ดังน้ี  
1.1 หน้าท่ีบังคับหรือหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบัติ มาตรา 50,53และ 56 

หน้าท่ีเทศบาล 

บทที่ ๑ 
เทศบำลต ำบล 

มาตรา ๔๙* (ยกเลิกทั้งมาตรา) 

มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบล มีหน้าท่ีต้องท าให้เขตเทศบาล ดังต่อไปน้ี 
(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
(๒) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการก าจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
(๗) *ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผูพ้ิการ 
(๘) **บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
(๙) **หน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาล 
 
มาตรา ๕๑*** ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาล 
ดังต่อไปน้ี 
(๑) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
(๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
(๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(๖) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
(๗) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวิธีอื่น 
(๘) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(๙) เทศพาณิชย์ 



 

บทที่ ๒ 
เทศบำลเมือง 

มาตรา ๕๒* (ยกเลิกทั้งมาตรา) 

มาตรา ๕๓** ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมือง มีหน้าท่ีต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปน้ี 
(๑) กิจการตามท่ีระบุไว้ในมาตรา ๕๐ 
(๒) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
(๓) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(๔) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 
(๕) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(๖) ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ 
(๗) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
(๘) ให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเช่ือท้องถ่ิน 
 
มาตรา ๕๔* ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมือง อาจจัดท ากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล 
ดังต่อไปน้ี 
(๑) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
(๒) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
(๓) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(๔) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
(๕) ให้มีและบ ารุงโรงพยาบาล 
(๖) ให้มีการสาธารณูปการ 
(๗) จัดท ากิจการซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
(๘) จัดต้ังและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
(๙) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีส าหรับการกีฬาและพลศึกษา 
(๑๐)ให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
(๑๑)ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถ่ิน 
(๑๒)เทศพาณิชย์ 

 

 

 

 

 



 

บทที่ ๓ 
เทศบำลนคร 

มาตรา ๕๕* (ยกเลิกทั้งมาตรา) 

มาตรา ๕๖ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าท่ีต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปน้ี 
(๑) กิจการตามท่ีระบุไว้ในมาตรา ๕๓ 
(๒) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
(๓) กิจการอย่างอื่นซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
(๔)* การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจ าหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น  
(๕)* จัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 
(๖)* จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและท่ีจอดรถ 
(๗)* การวาผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 
(๘)* การส่งเสริมกิจการการท่องเท่ียว 
มาตรา ๕๗ เทศบาลนครอาจจัดท ากิจการอื่น ๆ ตามมาตรา ๕๔ ได้ 

บทที่ ๓ ทวิ* 
กำรท ำกำรนอกเขตเทศบำล 

และการท าการร่วมกับบุคคลอื่น 
มาตรา ๕๗ ทวิ* เทศบาลอาจท ากจิการนอกเขต เมื่อ 
(๑) การน้ันจ าเป็นต้องท าและเป็นการท่ีเกี่ยวเน่ืองกับกิจการท่ีด าเนินตามอ านาจหน้าท่ีอยู่ภายใน
เขตของตน 
(๒) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาลสภาจังหวัด หรือสภาต าบลแห่ง
ท้องถ่ินท่ีเกี่ยวข้องและ 
(๓) ได้รบัอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

มาตรา ๕๗ ตรี* เทศบาลอาจท าการร่วมกับบุคคลอื่นโดยก่อต้ังบริษัทจ ากัด หรือถือหุ่นในบริษัท
จ ากัด เมื่อ 
(๑) บริษัทจ ากัดน้ันมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค 
(๒) เทศบาลต้องถือหุ้นเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนท่ีบริษทน้ันจดทะเบียนไว้ ในกรณีที่
มีหลายเทศบาล องค์บริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบลหรือสุขาภิบาล ถือหุ้นอยู่ใน
บริษัทเดียวกันให้นับหุ่นท่ีถือน้ันรวมกัน และ 
(๓) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยการเปลี่ยนแปลงจ านวนหุ่นท่ีเทศบาลถือ
อยู่ในบริษัทจ ากัด ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

*****ความใน (๑) และ (๒) ของวรรคหน่ึง ไม่ใช้บังคับในกรณีที่บริษัทจ ากัดท่ีเทศบาลร่วมก่อต้ัง
หรือถือหุ้นอยู่ด้วย 



บทที่ ๔ 
สหกำร 

 
มาตรา ๕๘ ถ้ามีกิจการใดอันอยู่ภายในอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต้ังแต่สองแห่งข้ึนไปท่ีจะร่วมกัน
ท าเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ก็ให้จัดต้ังเป็นองค์การข้ึนเรียกว่า สหการ มีสภาพเป็นทบวง
การเมือง และมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยผู้แทนของเทศบาลท่ีเกี่ยวข้องอยู่ด้วย 
*****การจัดต้ังสหการจะท าได้ก็แต่โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งจะได้ก าหนดช่ือ อ านาจ
หน้าท่ี และระเบียบการด าเนินงานไว้ 
การยุบเลิกสหการให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาโดยก าหนดวิธีการจัดทรัพย์สินไว้ด้วย 
 
มาตรา ๕๙ สหการอาจได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และอาจกู้เงินได้ภายใต้บังคับมาตรา ๖๖ (๕) 
หรือ (๖)  

ส่วนที่ ๔ 
เทศบญัญตั ิ

มาตรา ๖๐* เทศบาลมีอ านาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อลทกฎหมายในกรณีดังต่อไปน้ี 
(๑) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าท่ีของเทศบาลท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี 
(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติ หรือให้มีอ านาจตราเทศบัญญัติ 
*****ในเทศบัญญัติน้ัน จะก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติ หรือให้มีอ านาจตราเทศบัญญัติ 

2. อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายเฉพาะอื่นๆก าหนด  
นอกจากอ านาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ก าหนดไว้แล้วยังมีกฎหมายเฉพาะ
อื่นๆ ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจ หน้าท่ีด าเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายน้ันๆอีกเป็นจ านวน
มาก เช่น  
- พระราชบัญญัติป้องกันภยันตราย อันเกิดแก่การเล่นมหรสพ พ.ศ.2464  
- พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 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 าหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ.2535 
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 
- พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503  
- พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องท่ี 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 ฉบับท่ี 44 ลงวันท่ี 11 มกราคม 2502  
- ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 68 ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2515 (กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การจอดเรือในแม่น้ าล าคลอง)  
- ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 295 ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2515 (กฎหมายว่าด้วยทาง
หลวง)  
- ประมวลกฎหมายท่ีดิน (ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษาท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทท่ี
รกร้างว่างเปล่า 
ตามค าสั่ง กระทรวงมหาดไทยท่ี 890/2498  

 

อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลโดยสรุป 

1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
2. ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการก าจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
8. บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
9. ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
10. ให้มีโรงฆ่าสัตว ์
11. ให้มีและบ ารุงสถานท่ีท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 
12. ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
13. ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ 
14. ให้มีและบ ารุงการไฟฟา้ หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
15. ให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเช่ือท้องถ่ิน 
16. หน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาล 
 
 
 
 



 
 

กิจกำรทีอ่ำจจัดท ำในเขตเทศบำล 
 
1. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
2. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
3. บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
4. ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
5. ให้มีและบ ารุงโรงพยาบาล 
6. ให้มีการสาธารณูปการ 
7. จัดท ากิจการซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
8. จัดต้ังและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
9. ให้มีและบ ารุงสถานท่ีส าหรับการกีฬาและพลศึกษา 
10. ให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
11. ปรับปรุงแหล่งเสื่มโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถ่ิน 
12. เทศพาณิชย์  
 
นอกจำกนี้ เทศบำลยงัมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจดัระบบกำรบรกิำรสำธำรณะ เพื่อ
ประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น ตำมพระรำชบญัญตัิแผนและขั้นตอนกำรกระจำย
อ ำนำจฯ พ.ศ.2542 ดังนี ้ 
 
1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง 
2. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ 
5. การสาธารณูปการ 
6. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ 
7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
8. การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
9. การจัดการศึกษา 
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
11. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถ่ิน 
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย 
13. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
14. การส่งเสริมกีฬา 
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน 
17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 



18. การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว ์
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่น ๆ 
24. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
25. การผังเมือง 
26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
27. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
28. การควบคุมอาคาร 
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
31. กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 
 

 


