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เรือ่ง การทำกจิการนอกเขตเทศบาล
พฤศจกิายน ๒๕๖๕

เรยีน นายอำเภอทกุอำเภอ นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัอตุรดติถ ์ และนายกเทศมนตรเีมอืงอตุรดติถ์
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย สำเนาหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ท่ี มท ๐๘๐๔.๓/ว ๓๘๐๖

ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
ดว้ยกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่แจง้วา่ ไดพ้จิารณ าขอ้หารอืของจงัหวดันราธวิาส 

กรณ เีทศบาลเมอืงตากใบจะเขา้ไปดแูลรกัษาความสะอาดในเขตพ ืน้ท ีห่าดเสดจ็ซ ึง่อยูใ่นความรบัผดิขอบ 
ขององคก์ารบรหิารสว่นตำบลพรอ่น อำเภอตากใบ เหน็วา่ เทศบาลมอีำนาจหนา้ทีใ่นการบรกิารสาธารณะ 
แกป่ระขาซนในเขตเทศบาลของตนเอง การทีเ่ทศบาลเมอืงตากใบจะเขา้ไปดแูลรกัษาความสะอาดในเขตพืน้ที ่
หาดเสดจ็ซึง่อยูใ่นความรับผดิขอบขององคก์ารบรหิารสว่นตำบลพร่อน อำเภอตาก'ใบ จะตอ้งปรากฏขอ้เทจ็จรงิวา่ 
กรณ ดี งักลา่วม คืวาม จำเน นิ ตอ้งท ำและเป น็ การท ีเ่ก ีย่วเน ือ่งกบั กจิการท ีด่ ำเน นิ การตาม อำน าจห น า้ท ี ่
เพ ือ่คุม้ครองดแูลความผาสกุใหแ้กป่ระซาซนทีอ่ยูภ่ายในเขตของตน ดังนัน้ หากไมใ่ชก่ารบรกิารสาธารณะ 
แกป่ระขาขนของเทศบาลเมอืงตากใบ กไ็มอ่าจดำเนนิการขออนมุตัทิำกจิการนอกเขต ตามมาตรา ๕๗ ทวิ 
แหง่พระราชบญัญต้เิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ

จงัหวดัอตุรดติถพ์ จิารณ าแลว้เหน็วา่ ขอ้หารอืดงักลา่วเนนิประโยซนแ์กอ่งคก์รปกครอง 
สว่นทอ้งถ่ิน จงึขอแจง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทราบและถอืเนนิแนวทางปฏบิตัติอ่ไป รายละเอยีดปรากฏ 
ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบและถอืเนนิแนวทางปฏบิตัติอ่ไป สำหรบัอำเภอใหแ้จง้องคก์รปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ราบและถอืเนนิแนวทางปฏบิตัดิว้ย
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑0 ๓๐๐
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เรียบ ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดนราธิวาส)
สงท่ีส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท ๐๘๐๔.๓/ 9 ^ ฟ ^

ลงวับท่ี เ ^  พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
ด้วยกรมส่งเส่ริมการปกครองท้องถ่ินใด้พิจารณาข้อหารือของจังหวัดนราธิวาสกรณีเทศบาลเมืองตากใบ 

จะเขา้ไปดูแลรักษาความสะอาตในเขดพืน้ทีห่าดเสด็จซึง่อยู่ในความรับผดิชอบขององคก์ารบริหารสว่นตำบลพร่อน 
อำเภอตากใบ เหบ็วา่ เทศบาลมอีำนาจหนา้ทีใ่นการบรกิารสาธารณะแกป่ระชาชนในเขตเทศบาลของตนเอง 
การทีเ่ทศบาลเมอืงตากใบจะเขา้ไปดแูลรกัษาความสะอาดในเขตพืน้ท ีห่าดเสดจ็ซึง่อยูใ่นความรบัผดิชอบ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน อำ๓ อตากใบ จะต้องปรากฎข้อเทจ็จรงิวา่ กรณดีงักล่าวมคีวามจำเปน็ตอ้งทำ 
และเปน็การทีเ่กีย่วเนือ่งกบักจิการทีต่ำเนบิการตามอำนาจหนา้ทีเ่พือ้คุม้ครองดแูลความผาสกุใหแ้กป่ระชาชน 
ท่ีอยู่ภายในเขตชองตบ ดังบ้ัน หากไม่ใช่การบริการสาธารณะแก่ประขาซนของเทศบาลเมืองตากใบ กไ็มอ่าจดำเนนิการ 
ขออบมุตืทิำกจิการนอกเขต ตามมาตรา ๕๗ ทวิ แหง่พระราชบัญญ้ตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
รายละเอยีดปรากฎตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย

จึงเรียนมาเพ้ือโปรดทราบ และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบ และถือเป็นแนวทางปฏนิติต่อไป
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เร่ือง ขอหารอืการทำกจิการนอกเขตเทศบาล 
เรยีน ผู้วาราขการจังหวัดนราธิวาส
อา้งถงึ หนงัสอืจังหวัดนราธิวาส ท่ี นธ ๐๐๒๓.๔/ ๑๐๔๗๘ ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ตามที ่ จงัหวดันราธวิาสไดห้ารอืกรณทีี่เทศบาลฟอ้งตากใบจะจดักจิกรรมดา่ง  ๆในลกัหณะ 
ท่ีเป็นการส่งเสริมการฟองเท่ียวโดยมีการจัดทำข้ึนเป็นคร้ังคราว รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดในเชตพ้ืนท่ีหาดเส!ด็จ 
ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน อำเภอตากใบ น้ัน

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่พจิารณาแลว้เหน็วา่ พระราช'บญัญตัเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ มาตรา ๕๗ ทวิ กำหนดไว้ว่า เทศบาลอาจทำกจิการนอกเขต เมือ่ (๑) การบันอำเป็นต้องทำ 
และเปน็การทีเ่กีย่วเนือ่งกบักจิการทีต่ำเนนิการตามอำนาจหนา้ทีอ่ยูภ่ายในเขตชองตน (๒) ไดร้บัความยนิยอม 
จากสภาเทศบาล คณะกรรมการสขุาภบิาล สภาจังหวัดหรือสภาตำบลแหง่ทอ้งถิบ่ทีเ่กีย่วขอ้ง และ (๓) ได้รับอนุมัติ 
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาตไทย ซ่ึงสอดคล้องตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๔.๓/ว ๐๓๑๕ 
ลงวนัที ่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เรือ่ง การทำกจิการนอกเขตชององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ กรณหีารอืวา่ 
การจดัทำกจิกรรมตา่ง  ๆ ในลกัษณะทีเ่ปน็การสง่เสรมิการฟองเทีย่วโดยมกีารจดักจิกรรมขึน้เปน็ครัง้คราว 
ในเขตพ ืน้ท ีห่าดเสดจ็ซ ึง่อยูใ่นความรบัผดิชอบขององคก์ารบรหิารสว่นตำบลพรอ่น อำเภอตากใบ นัน้ 
เปน็กรณกีารทำกจิการนอกเขตหรอืไม ่ เหน็วา่ เม ือ่ขอ้เทจ็จรงิปรากฏตามท ีห่ารอื สอดคลอ้งกบัหนงัสอื 
กระทรวงมหาตไทย ท่ี มท ๐๘๐๔ .๗ ว ๐๓๑๕ ลงวนัที ่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เรือ่ง การทำกจิการนอกเขต 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้อ ๔ กำหนดว่า กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไปตำเนินกิจการต่าง  ๆนอกเขตพ้ืนท่ี 
เปน็การ'ชัว่คราว เซ่น การจดักจิกรรมแสดง นทิรรศการประซาลมัพนัธเ์กีย่วกบัผลงานหรอืวฒันธรรมประเพณ ี
หรือเพีอ่ส่งเสริม การฟองเทีย่ว โดยจัดชุ้มแสดงนทิรรศการ ผลงาน จัดเวทกีารแสดงตา่ง  ๆ น้ัน รปูแบบการจัดงาน 
มีลักษณะเป็นการช่ัวคราว มกีำหนดระยะเวลาดำเนนิการ เม่ืองานเสร็จต้องร้ือถอนออกไป องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
สามารถตำเนนิการจดัทำกจิกรรมเหลา่นีน้อกเขตไดโ้ดยมตีอ้งตำเนบิการขอทำกจิการนอกเขตดามหลกัเกณท ้
ทีก่ฎหมายกำหนดเนือ่งจากเปน็กจิกรรมซึง่บคุคลหรอืองคก์รโดยทัว่ไปสามารถดำเนนิการได ้และมใีชก่จิกรรม 
อนัเกีย่วกบัอำนาจหนา้ทีท่ีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่จะตอ้งพจิารณาถงึผลกระห!)ใ,ด  ๆ ทีม่ตีอ่ประขาขน 
ในพืน้ทีข่องตน เพ็อ่คุม้ครองดแูลอำนวยความผาสกุแกร่าษฎรของตน และตอ้งใหค้วามยนิยอมดามบทบญัญตั ิ
ของกฎหมายใบเรือ่งการทำกจิการนอกเขต ประเดน็น ี ้จงึสามารถปฏบิตัติามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย 
ตงักลา่วได ้ สว่นกรณหีารอืวา่ เทศบาลฟอ้งตากใบจะเขา้ไปดแูลรกัษาความสะอาดในเขตพ ืน้ท ีห่าดเสดจ็ 
ขงึอยูใ่บความรบัผติซอบขององคก์ารบรหิารสว่นตำบลท)ร่อน อำเภอตากใบ เหน็วา่ เทศบาลมอีำนาจหนา้ที ่
ในการบรกิารสาธารณะแกป่ระชาชนในเขตเทศบาลของตนเอง การทีเ่ทศบาลเมอืงตากใบจะเขา้ไบ)ดแูลรกัษา 
ความสะอาดในเขตพืน้ทีห่าดเสดจ็ซึง่อยูไ่นความรบัมดีขอบขององคก์ารบรหิารสว่นตำบลหรฎ่น อำเภอตากใบ 
จะตอ้งปรากฎขอ้เทจ็จรงิวา่ กรณตีงักลา่วมคีวามอำเปน็ตอ้งทำและเปน็การทีเ่กีย่วเนือ่งกบักจิการทีด่ำเนนิการ
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ตามอำนาจหน้าท่ีเพ่ือคุ้มครองดูแลคว๚!ฑสุกให้พาประซาซบท่ีอยู่ภายในเขตของตน ดังน้ัน หาก!มใข่การบริการสาธารณะ 
แกป่ระซาซนซองเทศบาลเมอืงตากใบ กไ็มอ่าจดำเนนิการขออบมุตืทำกจิการนอกเขต ตามมาตรา ๔๗ ทวิ 
แหง่พระราชนญ้ญต้เิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และทีแ่ก!้ขเพิม่เตมิ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งองค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินทราบ ฒะถือฟ็นแนวทางปฏิบตต่อไป
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