
 

อํานาจหนาที่ของเทศบาล 

  
*** ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. 25๖๒ และ
พระราชบัญญัติกําหนดและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๒  จําแนกที่มาของอํานาจหนาท่ีไดดังน้ี 

1. อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาลกําหนด  
*****สามารถแบงแยกประเภทอํานาจหนาท่ีของเทศบาลไวเปน 2 สวน คือ หนาที่บังคับหรือ
หนาท่ีที่ตองปฏิบัติ และอํานาจหนาที่ ที่เลือกปฏิบัต ิทั้งยังไดกําหนดอํานาจหนาที่ของเทศบาลใน
ฐานะตางๆ ดังนี้  
1.1 หนาที่บังคับหรือหนาที่ท่ีจะตองปฏิบัติ มาตรา 50,53และ 56 
หนาท่ีเทศบาล 

บทท่ี ๑ 
เทศบาลตําบล 

มาตรา ๔๙* (ยกเลิกทั้งมาตรา) 

มาตรา ๕๐ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตาํบล มีหนาที่ตองทําใหเขตเทศบาล ดังตอไปน้ี 
(๑) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
(๒) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
(๔) ปองกันและระงับโรคติดตอ 
(๕) ใหมีเคร่ืองใชในการดับเพลิง 
(๖) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 
(๗) *สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
(๘) **บํารุงศลิปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
(๙) **หนาท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล 
มาตรา ๕๑*** ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาล 
ดังตอไปน้ี 
(๑) ใหมีนํ้าสะอาดหรือการประปา 
(๒) ใหมีโรงฆาสตัว 
(๓) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 
(๔) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
(๖) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข 
(๗) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 



(๘) ใหมีและบํารุงทางระบายนํ้า 
(๙) เทศพาณชิย 

 

บทท่ี ๒ 
เทศบาลเมือง 

มาตรา ๕๒* (ยกเลิกทั้งมาตรา) 

มาตรา ๕๓** ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมือง มีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้ 
(๑) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา ๕๐ 
(๒) ใหมีนํ้าสะอาดหรือการประปา 
(๓) ใหมีโรงฆาสตัว 
(๔) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข 
(๕) ใหมีและบํารุงทางระบายนํ้า 
(๖) ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ 
(๗) ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
(๘) ใหมีการดําเนินกิจการโรงรบัจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถ่ิน 
 
มาตรา ๕๔* ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมือง อาจจัดทํากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล 
ดังตอไปน้ี 
(๑) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 
(๒) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 
(๓) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
(๔) ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก 
(๕) ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล 
(๖) ใหมีการสาธารณูปการ 
(๗) จัดทํากิจการซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข 
(๘) จัดต้ังและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
(๙) ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา 
(๑๐)ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว และสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
(๑๑)ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบรอยของทองถ่ิน 
(๑๒)เทศพาณิชย 

 

 

 



 

บทท่ี ๓ 
เทศบาลนคร 

มาตรา ๕๕* (ยกเลิกทั้งมาตรา) 

มาตรา ๕๖ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้ 
(๑) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา ๕๓ 
(๒) ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก 
(๓) กิจการอยางอื่นซึ่งจําเปนเพ่ือการสาธารณสุข 
(๔)* การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในรานจําหนายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น  
(๕)* จัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม 
(๖)* จัดใหมแีละควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขามและที่จอดรถ 
(๗)* การวาผังเมืองและการควบคุมการกอสราง 
(๘)* การสงเสริมกิจการการทองเที่ยว 
มาตรา ๕๗ เทศบาลนครอาจจัดทํากิจการอ่ืน ๆ ตามมาตรา ๕๔ ได 

บทที่ ๓ ทวิ* 
การทําการนอกเขตเทศบาล 

และการทําการรวมกับบุคคลอื่น 
มาตรา ๕๗ ทวิ* เทศบาลอาจทํากิจการนอกเขต เม่ือ 
(๑) การนั้นจําเปนตองทําและเปนการที่เก่ียวเน่ืองกับกิจการที่ดําเนินตามอํานาจหนาที่อยูภายใน
เขตของตน 
(๒) ไดรับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาลสภาจังหวัด หรือสภาตําบลแหง
ทองถ่ินท่ีเก่ียวของและ 
(๓) ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

มาตรา ๕๗ ตรี* เทศบาลอาจทําการรวมกับบุคคลอ่ืนโดยกอตั้งบริษัทจํากัด หรือถือหุนในบริษัท
จํากัด เม่ือ 
(๑) บริษัทจํากัดน้ันมีวัตถุประสงคเฉพาะเพ่ือกิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภค 
(๒) เทศบาลตองถือหุนเปนมูลคาเกินกวารอยละหาสิบของทุนที่บริษทน้ันจดทะเบียนไว ในกรณีท่ี
มีหลายเทศบาล องคบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบลหรือสุขาภิบาล ถือหุนอยูใน
บริษัทเดียวกันใหนับหุนท่ีถือน้ันรวมกัน และ 
(๓) ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่เทศบาลถือ
อยูในบรษิัทจํากัด ตองไดรับอนุมัตจิากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

*****ความใน (๑) และ (๒) ของวรรคหน่ึง ไมใชบังคับในกรณีที่บริษัทจํากัดที่เทศบาลรวมกอตั้ง
หรือถือหุนอยูดวย 



บทท่ี ๔ 
สหการ 

 
มาตรา ๕๘ ถามีกิจการใดอันอยูภายในอํานาจหนาที่ของเทศบาลตั้งแตสองแหงข้ึนไปที่จะรวมกัน
ทําเพื่อใหเกิดประโยชนอยางยิ่ง ก็ใหจัดต้ังเปนองคการข้ึนเรียกวา สหการ มีสภาพเปนทบวง
การเมือง และมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยผูแทนของเทศบาลที่เก่ียวของอยูดวย 
*****การจัดตั้งสหการจะทําไดก็แตโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา ซึ่งจะไดกําหนดชื่อ อํานาจ
หนาท่ี และระเบียบการดําเนินงานไว 
การยุบเลิกสหการใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาโดยกําหนดวิธีการจัดทรัพยสินไวดวย 
 
มาตรา ๕๙ สหการอาจไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และอาจกูเงินไดภายใตบังคับมาตรา ๖๖ (๕) 
หรือ (๖)  

สวนท่ี ๔ 
เทศบัญญัติ 

มาตรา ๖๐* เทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมายในกรณดัีงตอไปนี้ 
(๑) เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามหนาที่ของเทศบาลที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ี 
(๒) เม่ือมีกฎหมายบัญญัติใหเทศบาลตราเทศบัญญัติ หรือใหมีอํานาจตราเทศบัญญัติ 
*****ในเทศบัญญัตินั้น จะกําหนดโทษปรับผูละเมิดเทศบัญญัติ หรือใหมีอํานาจตราเทศบัญญัติ 

2. อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายเฉพาะอื่นๆกําหนด  
นอกจากอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 กําหนดไวแลวยังมีกฎหมายเฉพาะ
อื่นๆ กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจ หนาที่ดําเนินกิจการใหเปนไปตามกฎหมายน้ันๆอีกเปนจํานวน
มาก เชน  
- พระราชบัญญัติปองกันภยันตราย อันเกิดแกการเลนมหรสพ พ.ศ.2464  
- พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดนิ พ.ศ.2534 
- พระราชบัญญัตสิาธารณสุข พ.ศ.2535 
- พระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระทําปุย พ.ศ.2490  
- พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา โดยใชเคร่ืองขยายเสียง พ.ศ.2493  
- พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2495  
- พระราชบัญญัติปองกันโรคพิษสุนัขบา พ.ศ.2535 
- พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 
- พระราชบัญญัติควบคุมการฆาและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.2535 
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมอืง พ.ศ.2535 
- พระราชบัญญัตจิัดระเบียบการจอดยานยนตในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503  
- พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.2508  
- พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ.2510  
- พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518  



- พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ.2522  
- พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2523  
- พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2523  
- พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ.2526  
- พระราชบัญญัตสิุสานและณาปนสถาน พ.ศ.2528  
- ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 11 มกราคม 2502  
- ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 68 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2515 (กฎหมายวาดวยการควบคุม
การจอดเรือในแมน้ําลําคลอง)  
- ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2515 (กฎหมายวาดวยทาง
หลวง)  
- ประมวลกฎหมายท่ีดิน (ซึ่งไดรับมอบหมายใหดูแลรักษาท่ีสาธารณสมบัติของแผนดินประเภทท่ี
รกรางวางเปลา 
ตามคําสั่ง กระทรวงมหาดไทยที่ 890/2498  

อํานาจหนาที่ของเทศบาลโดยสรุป 

1.รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
2. ใหมีและบํารุงทางบกและทางนํ้า 
3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 
4. ปองกันและระงับโรคติดตอ 
5. ใหมีเคร่ืองใชในการดับเพลิง 
6. ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 
7. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
8. บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
9. ใหมีนํ้าสะอาดหรือการประปา 
10. ใหมีโรงฆาสัตว 
11. ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข 
12. ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 
13. ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ 
14. ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
15. ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรอืสถานสินเชื่อทองถ่ิน 
16. หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล 
 
 
 
 
 
 



กิจการท่ีอาจจัดทําในเขตเทศบาล 
 
1. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 
2. ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 
3. บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
4. ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก 
5. ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล 
6. ใหมีการสาธารณูปการ 
7. จัดทํากิจการซึ่งจําเปนเพ่ือการสาธารณสุข 
8. จัดต้ังและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
9. ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา 
10. ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว และสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
11. ปรับปรุงแหลงเสื่มโทรม และรักษาความสะอาดเรยีบรอยของทองถ่ิน 
12. เทศพาณิชย  
 
นอกจากนี้ เทศบาลยังมีอํานาจหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อ
ประโยชนของประชาชนในทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ.2542 ดังน้ี  
 
1. การจัดทาํแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
2. การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายน้ํา 
3. การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ 
4. การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ 
5. การสาธารณูปการ 
6. การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ 
7. การพาณชิย และการสงเสริมการลงทุน 
8. การสงเสริมการทองเที่ยว 
9. การจัดการศึกษา 
10. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
11. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถ่ิน 
12. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับที่อยูอาศัย 
13. การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
14. การสงเสริมกีฬา 
15. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16. สงเสริมการมสีวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
17. การรกัษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
18. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 



19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20. การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
21. การควบคุมการเล้ียงสตัว 
22. การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
23. การรกัษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัยโรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่น ๆ 
24. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
25. การผังเมือง 
26. การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
28. การควบคุมอาคาร 
29. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
30. การรกัษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
31. กิจการอ่ืนใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด 
 

 


