
อํานาจหน้าท่ีของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562

กําหนดไว้แจ้งชัด ซ่ึงอาจจําแนกท่ีมาของ อํานาจหน้าท่ีดังกล่าวได้คือ

1. อํานาจหน้าท่ีตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาลกําหนด
สามารถแบ่งแยกประเภทอํานาจหน้าที่ของเทศบาลไว้เป็น 2 ส่วน คือ หน้าท่ีบังคับหรือหน้าที่ที่ต้อง

ปฏิบัติ และ อํานาจหน้าท่ี ที่ เลือกปฏิบัติ ทั้งยังได้ กําหนดอํานาจหน้าท่ีของเทศบาลในฐานะต่างๆ
ดังนี้ 1.1 หน้าท่ีบังคับหรือหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบัติ มาตรา 50 ,53 ,54 และ 60
มาตรา 52* (ยกเลิกท้ังมาตรา)
มาตรา 53** ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมือง มีหน้าท่ีต้องทําในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(1) กิจการตามท่ีระบุไว้ในมาตรา ๕๐
(2) ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา
(3) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(4) ให้มีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
(5) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา
(6) ให้มีและบํารุงส้วมสาธารณะ
(7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน
(8) ให้มีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
มาตรา 54* ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมือง อาจจัดทํากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

(1) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(2) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(3) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร
(4) ให้มีและบํารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
(5) ให้มีและบํารุงโรงพยาบาล
(6) ให้มีการสาธารณูปการ
(7) จัดทํากิจการซึ่งจําเป็นเพื่อการสาธารณสุข
(8) จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
(9) ให้มีและบํารุงสถานท่ีสําหรับการกีฬาและพลศึกษา
(10) ให้มีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ
(11) ปรับปรุงแหล่งเส่ือมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น
(12) เทศพาณิชย์
มาตรา 60* เทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายในกรณีดังต่อไปนี้
(1) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(2) เม่ือมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติ หรือให้มีอํานาจตราเทศบัญญัติ
*****ในเทศบัญญัตินั้น จะกําหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติ หรือให้มีอํานาจตราเทศบัญญัติ
2.พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549



-2-

หมวด ๒
การกําหนดอํานาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ

มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเองดังนี้

(1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง
(2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย
(13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(14) การส่งเสริมกีฬา
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่นๆ
(24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(25) การผังเมือง
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
(31) กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด
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3. อํานาจหน้าท่ีตามกฎหมายเฉพาะอ่ืน ๆกําหนด นอกจากอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.
ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม กําหนดไว้แล้ว ยังมีกฎหมายเฉพาะอ่ืนๆ กําหนดให้เทศบาลมีอํานาจ หน้าท่ี
ดําเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นๆอีกเป็นจํานวนมาก เช่น
– พระราชบัญญัติป้องกันภยันตราย อันเกิดแก่การเล่นมหรสพ พ.ศ.2464
– พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
– พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
– พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระทําปุ๋ย พ.ศ.2490
– พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493
– พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2495
– พระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535
– พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
– พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535
– พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
– พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503
– 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 ลงวันท่ี 11 มกราคม 2502
– ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 68 ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2515 (กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการจอดเรือใน
แม่น้ําลําคลอง)
– ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2515 (กฎหมายว่าด้วยทางหลวง)
– ประมวลกฎหมายท่ีดิน (ซ่ึงได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษาท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทท่ีรกร้างว่าง
เปล่า
ตามคําสั่ง กระทรวงมหาดไทยท่ี 890/2498
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