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ประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม
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หลักการ
ใหมีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม เรื่อง  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย พ.ศ.

2556

เหตุผล
โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม วาดวยการรักษาความสะอาดและความเปน

ระเบียบเรียบรอยในเขตเทศบาลตําบลบานใหมใหสอดคลองกับกฎหมายแมบท และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและ
สภาวการณปจจุบัน เทศบาลตําบลบานใหม จึงจัดทําเทศบัญญัติ เรื่องการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอย  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 บัญญัติใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม
จึงขอเสนอรางเทศบัญญัติน้ีตอสภาเทศบาลตําบลบานใหม เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป



เทศบัญญัตเิทศบาลตําบลบานใหม
เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย พ.ศ. 2556

---------------------------------------
โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเปน

ระเบียบเรียบรอย พ.ศ.2556 ใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13)

พ.ศ.2552ประกอบกับและมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 58 มาตรา 63 มาตรา 65 มาตรา 71 และมาตร 73
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาลตําบลบานใหมโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบล
บานใหมและผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา  จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปน้ี

ขอ 1. เทศบัญญัติน้ีเรียกวา “เทศบัญญัติของเทศบาลตําบลบานใหม เรื่อง การรักษาความสะอาด
และความเรียบรอยในเขตเทศบาลตําบลบานใหม พ.ศ.2556 ”

ขอ 2. ใหใชเทศบัญญัติน้ี เม่ือไดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบานใหมแลว
ขอ 3. ในเทศบัญญัติน้ี

“เจาพนักงานทองถ่ินหมายความวานายกเทศมนตรตีําบลบานใหม
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ปลัดเทศบาลตําบลบานใหมหรือผูที่เจาพนักงานทองถ่ิน

แตงตั้ง
“ที่สาธารณะ” หมายความวา สาธารณะสมบัติของแผนดินนอกจากที่รกรางวางเปลาและ

ความหมายรวมถึงถนนและทางนํ้า
“สถานสาธารณะ” หมายความวา สถานที่ที่จัดไวเปนสาธารณะสําหรับประชาชนใชเพื่อการบันเทิง

การพักผอนหยอนใจหรือการชุมนุม
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง เรือ แพ ตลาด คลังสินคา สํานักงาน หรือส่ิงปลูกสราง

อ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได  และหมายความวารวมถึงอัฒจันทร  เข่ือน ประตูนํ้า อุโมงค หรือปายตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวย

“ถนน” หมายความรวมถึง ทางเดินรถ ทางเดินเทา ขอบทาง ไหลทาง ทางขามตามกฎหมายวา
ดวยการจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือถนนสวนบุคคลซึ่งเจาของยนิยอมใหประชาชนใชเปนทางสัญจรได

“ทางนํ้า” หมายความวา ทะเล ทะเลสาบ หาดทราย ชายทะเล อางเก็บนํ้า หวย หนอง คลอง คัน
คลอง บึง คู ลํารางและความหมายรวมถึงทอระบายนํ้า

“ส่ิงปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ รวมตลอดถึงวัตถุอ่ืนใดที่เปนของโสโครกหรือมี
กล่ินเหม็น

“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส
อาหาร เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เล้ียงสัตว หรือที่อ่ืน

“ซากยานยนต” หมายความวา รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องจักรกล เรือ หรือลอเล่ือน ทําให
เส่ือมสภาพ จนไมอาจใชการไดและความหมายรวมถึงช้ินสวนของรถเครื่องจักรกลหรือยานพาหนะ



ขอ 4. หามผูใด ถาย เท ทิง้ หรือทําใหส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในสถานที่ดังตอไปน้ี
(1) หามมิใหผูใด ถาย เท ทิ้งหรือทําใหส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในทางสาธารณะ เชน ถนน ตรอก ซอย

แมนํ้า คลอง คู สระนํ้า บอนํ้า เวนแตในที่ซึ่งเจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตใหจัดตั้งหรือจัดไวให
โดยเฉพาะ

(2) หามผูใดนําส่ิงปฏิกูลทิ้งลงในทางสาธารณะอ่ืนใด  เวนแตจําไดใสภาชนะหรือที่เก็บมิดชิดไมใหส่ิง
ปฏิกูลมีกล่ินเหม็นสงออกมาขางนอก

(3) หามไมใหผูใด ถาย เท ทิ้ง ส่ิงปฏิกูลลงในที่รองรับขยะมูลฝอย
(4) หามผูใดรับจางเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยจากอาคารสถานที่ซึ่งอยูในเขตเก็บขนส่ิงของปฏิกูล

มูลฝอยที่เจาพนักงานทองถ่ินไดประกาศไว  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน ตาม
เงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดไวในสัญญา

(5) หามผูซึ่งมิไดเปนเจาพนักงานเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลบานใหมทําการ ขน ถาย เท คุยเข่ีย
หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ รถขน หรือสถานที่เทมูลฝอย ของเทศบาลตําบลบานใหม

(6) ผูครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือเคหะสถาน ตองจัดใหมีที่รองรับปฏิกูลและมูลฝอยในสถานที่
ที่อยูในความครอบครองของตน

(7) ที่รองรับส่ิงปฏิกูลมูลฝอย ตองไมรวง มีฝาปดมิดชิด ปองกันแมลงวันและสัตวพาหนะนําโรค
(8) ผูครอบครอง  อาคาร สถานที่ ซึ่งอยูในเขตการเก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ซึ่งเจาพนักงาน

ทองถ่ินไมไดกําหนดใหจัดเก็บจะตองกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามคําแนะนําของเจาพนักงาน
ทองถ่ิน โดยการเผาหรือฝงหรือโดยวิธีอ่ืนใดซึ่งไมขัดตอสุขลักษณะ

ขอ 5. เจาของหรือผูครอบครองอาคาร หรือบริเวณอาคารที่อยูติดกับทางเทา มีหนาที่ดูแลรักษา
ความสะอาดทางเทาที่อยูติดกับอาคารหรือบริเวณของอาคาร

ในกรณีที่เปนตลาดไมวาจะเปนตลาดที่ขายอาหารหรือสินคาประจําทุกวัน  หรือเฉพาะคราว ให
เจาของตลาดมีหนาที่ดูแลรักษาความสะอาดทางเทาที่อยูติดกับตลาด และใหผูครอบครองสวนใดสวนหน่ึงของตลาดมี
หนาที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณตลาดที่ตนครอบครอง

ในการรักษาความสะอาดตามขอบัญญัตน้ีิ เจาของผูครอบครองอาคารหรือบริเวณของอาคาร เจาของ
ตลาดหรือผูครอบครองสวนหน่ึงสวนใดของตลาดจะมอบหมายใหคนหน่ึงคนใด หรือหลายคนเปนผูมีหนาที่ดูแลรักษา
ความสะอาดแทนตนก็ได และใหผูไดรับมอบหมายมีหนาที่และความรับผิดชอบแทนผูที่ไดรับมอบหมายในกรณีที่มีการ
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม และพนักงานเจาหนาที่ไมอาจหาตัวผูรับผิดชอบแทนผูมอบหมายได ใหถือวาไมมีการ
มอบหมาย และใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร หรือบริเวณของอาคาร เจาของตลาด หรือผูครอบครองสวนหน่ึง
สวนใดของตลาดเปนผูรับผิดในการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

ขอ 6. ในการปฏิบัติหนาที่ตามขอ 5. ใหบุคคลตามขอ 5. มีอํานาจแจงผูกระทําฝาฝนขอบัญญัติน้ีมิ
ใหมิใหกระทําการหรือใหแกไขการกระทําอันเปนความผิดตามขอบัญญัติน้ี ถาผูถูกแจงหรือผูถูกหามไมใหปฏิบัติตาม
ใหรีบแจงความตอเจาพนักงานเจาหนาที่ เพื่อใชเปนหลักฐานวานมิไดกระทําความผิด

ขอ 7. เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือที่ดินผูใด
(1) วางกระถางตนไมบนทางเทา หรือปลูกตนไมที่บริเวณภายนอกอาคารที่ตนเปนเจาของหรือ

ครอบครอง และปลอยปละละเลยใหตนไมเหี่ยวแหงหรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปลอยปละละเลย
ใหมีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในกระถางตนไม หรือที่บริเวณภายนอกอาคาร



(2) ปลอยปละละเลยใหตนไมหรือธัญพืชที่ตนปลูกไว หรือที่ข้ึนเองในที่ดินของตนใหเหี่ยวแหงหรือมี
สภาพรกรุงรัง หรือปลอยปละละเลยใหมีการทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในบริเวณที่ดินของตน ถา
การปลอยปละละเลยมีสภาพที่ประชาชนอาจเห็นไดจากที่สาธารณะ เจาของหรือผูครอบครอง
อาคารมีความผิดตามขอบัญญัติน้ี

ขอ 8. หามมิใหผูใดอาบนํ้าหรือซักลางส่ิงใดๆบนถนน หรือในสถานที่สาธารณะซึ่งมิไดจัดไวเพื่อการ
น้ัน หรือในบริเวณทางนํ้าที่เจาพนักงานทองถ่ินไดประกาศหามไว

ขอ 9 การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะจะกระทําได
ตอเม่ือไดรับหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน หรือพนักงานเจาหนาที่และจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ
หรือเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาตดวย

การขออนุญาต การอนุญาต การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมและการงดเวนคาธรรมเนียมในการขอ
อนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง และในกฎกระทรวงดังกลาวตองกําหนดใหชัดเจนวากรณีใด
พึงอนุญาตไดหรืออนุญาตไมได และกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตไวดวย

ความในวรรคหน่ึงมิไดใหใชบังคับแกการกระทําครอบครองราชการสวนทองถ่ิน ราชการสวนอ่ืน หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานที่มีอํานาจกระทําได หรือเปนการโฆษณาดวยการปดแผนประกาศ ณ สถานที่ซึ่งราชการ
สวนทองถ่ินจัดไวเพื่อการน้ัน หรือเปนการโฆษณาในการเลือกตั้งตามกฎหมาย วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และการโฆษณาดวยการปดประกาศของเจาของ
รัฐ ผูครอบครองอาคารหรือตนไมเพียงเพื่อใหทราบช่ือเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ช่ืออาคาร เลขที่อาคาร หรือ
ขอความอ่ืนเก่ียวกับการเขาไปและออกจากอาคารน้ัน

ขอ 10 การโฆษณา โดยมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่หรือไดรับ
อนุญาตแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด ในการอนุญาตใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจส่ังเปนหนังสือใหโฆษณาปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือลางขอความหรือภาพน้ันภายในเวลาที่กําหนด

ถาการโฆษณาดังกลาวตามวรรคหน่ึงมีขอความภาพที่มีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชนหรือลามกอนาจาร พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือลางขอความหรือภาพน้ัน
ไดเองโดยคิดคาใชจายจากผูโฆษณาตามที่ไดใชจายไปจริง

ขอ 11. หามมิใหผูใดขูด กะเทาะ ขีด เขียน พนสี หรือทําใหปรากฏดวยประการใดๆซึ่งขอความ ภาพ
หรือรูปรอยใดๆที่กําแพงที่ติดกับถนน บนถนนหรือตนไมหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาคารที่อยูติดกับถนนหรือที่ใน
สาธารณะ เวนแตเปนการกระทําของราชการสวนทองถ่ิน ราชการสวนอ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานที่มีอํานาจ
กระทําได

ขอ 12. เจาของรถซึ่งใชบรรทุกสัตว กรวด หิน ดิน ทราย ส่ิงปฏิกูล มูลฝอยหรือส่ิงอ่ืนใดตองจัดใหรถ
น้ันตองอยูในสภาพที่ปองกันมิใหมูลสัตวหรือส่ิงดังกลาวตกหลน รั่วไหล ปลิว ฟุงกระจายลงบนถนนในระหวางที่ใชรถ
น้ัน รวมทั้งตองปองกันมิใหนํ้ามันจากรถรั่วไหลลงบนถนน

ถามีกรณีดังกลาวตามวรรคหน่ึงเกิดข้ึน ใหพนักงานเจาหนาที่ เจาพนักงานจราจรหรือตํารวจที่ปฏิบัติ
หนาที่ควบคุมจราจรมีอํานาจส่ังใหผูขับข่ีนํารถไปที่สถานีตํารวจ ที่ทําการขนสง หรือสํานักงานขิงองคกรปกครอง
ทองถ่ินและยึดรถน้ันไวจนกวาเจาของหรือผูครอบครองจะชําระคาปรับ



ขอ 13. หามมิใหผูใด
(1) ปลอยสัตว นําสัตว หรือจูงสัตวไปตามถนนหรือเขาไปในบริเวณที่เจาพนักงานทองถ่ินไดประกาศ

หามไว
(2) ปลอยใหสัตวถายมูลบนถนนและมิไดขจัดมูลดังกลาวใหหมดไป
ความในวรรคหน่ึงมิใหใชบังคับแกผูไดรับหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน ใหนําขบวนสัตว

หรือฝูงสัตว หรือจูงสัตวไปตามถนนและไดเสียคาธรรมเนียมรักษาความสะอาดตามขอกําหนดของทองถ่ิน
ขอ 14 หามมิใหผูใดลางรถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเล่ือนบนถนน หรือสถานสาธารณะ และทํา

ใหถนนหรือสถานสาธารณะสกปรกเลอะเทอะ
ขอ 15 หามมิใหผูใดใชสวนหน่ึงสวนใดของถนนเปนสถานที่ซอม เปล่ียนแปลง ตอเติมหรือติดตั้ง

อุปกรณรถยนตหรือลอเล่ือน
ความในวรรคหน่ึงมิใหใชบังคับแกการแกไขรถยนต รถจักรยานยนตหรือลอเล่ือนที่เครื่องยนตขัดของ

หรืออุปกรณชํารุดในขณะใชถนน เพื่อใหรถหรือลอเล่ือนดังกลาวใชการตอไป
ขอ 16 หามมิใหผูใด
(1) กระทําดวยประการใด ๆ ใหทางเทาชํารุดเสียหาย
(2)จอดหรือขับข่ีรถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเล่ือนบนทางเทา เวนแตเปนการจอดหรือขับข่ีเพื่อ

เขาไปในอาคาร หรือมีประกาศของเจาพนักงานจราจรผอนผันใหจอดหรือขับข่ีได
ขอ 17 หามมิใหผูใดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนตบนถนนหรือสถานสาธารณะ
ขอ 18 หามมิใหผูใด ตั้ง วางหรือกองวัตถุใด ๆ บนถนน เวนแตเปนการกระทําในบริเวณที่เจา

พนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่ประกาศกําหนดดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจร
ขอ 19 หามมิใหผูใด
(1) ปรุงอาหาร ขายหรือจําหนายสินคาบนถนน หรือในสถานสาธารณะ
(2) ใชรถยนตหรือลอเล่ือนเปนที่ปรุงอาหาร เพื่อขายหรือจําหนายใหแกประชาชนบนถนนหรือใน

สถานสาธารณะ
(3) ขายหรือจําหนายสินคาซึ่งบรรทุกรถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเล่ือนบนถนนหรือในสถาน

สาธารณะ
ความในวรรคหน่ึงมิใหใชบังคับแกการปรุงอาหารหรือการขายสินคา ในสถานบุคคลหรือใน
บริเวณที่เจาพนักงานทองถ่ิน หรือเจาพนักงานเจาหนาที่ประกาศผอนผันใหกระทําไดในระหวาง
เวลาที่กําหนด ดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจร

ขอ 20. หามมิใหผูอยูในรถยนตหรือผูขับข่ี หรือผูน่ังซอนทายจักยานยนตผูซื้อสินคาที่ขายหรือ
จําหนายในสถานสาธารณะหรือบนถนน ยกเวนถนนสวนบุคคล

ขอ 21. หามมิใหผูใดจูง ไล หรือตอนสัตวลงไปทางนํ้าซึ่งเจาพนักงานทองถ่ิน หรือพนักงานเจาหนาที่
ปดประกาศหามไว ณ บริเวณดังกลาว

ขอ 22. หามมิใหผูใดเทหรือทิ้ง กรวด หิน ดิน ทราย หรือเศษวัสดุกอสรางลงในทางนํ้าหรือกองไว
หรือกระทําดวยประการใดๆ ใหวัตถุดังกลาวไหลหรือตกในทางนํ้า

ใหเจาพนักงานทองถ่ิน หรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจส่ังใหผูกระทําการตามวรรคหน่ึงจัดการขน
ยายวัตถุดังกลาวออกไปใหหางจากทางนํ้าภายในระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถ่ิน หรือพนักงานเจาหนาที่กําหนด และ



ถากระทําผิดดังกลาวเปนอุปสรรคตอการระบายนํ้า หรือทําใหระบายนํ้า คู คลอง ตื้นเขิน ใหมีอํานาจส่ังใหผูกระทําการ
ตามวรรคหน่ึงแกไขใหทางนํ้าดังกลาวคืนสูสภาพเดิม ถาละเลยเพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขัดคําส่ังเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา ลาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่ดําเนินคดีสําหรับความผิดตามขอบังคับตอไป

ขอ 23. เจาของรานจําหนายอาหารหรือเครื่องดื่ม ซึ่งจัดสถานที่ไวบริการลูกคาไดในขณะเดียวกันไม
ต่ํากวายี่สิบคน ตองจัดใหมีสวมที่ถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อใหลูกคาใชระหวางเปดทํา
การคา

ความในวรรคหน่ึงมิใหใชบังคับแกเจาของรานจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งจัดใหมีข้ึนในบริเวณ
งานเทศกาลหรืองานใดเปนเฉพาะคราว

ขอ 24. เจาของสถานีบริการการจําหนายนํ้ามันเช้ือเพลิงหรือกาซสําหรับยานพาหนะ ตองจัดใหมี
สวมที่ถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

ขอ 25. หามมิใหผูใดทิ้งส่ิงปฏิกูล มูลฝอยหรือเท หรือกองกรวด หิน ดิน ทราย หรือส่ิงอ่ืนใดใน
บริเวณที่ปลูกหญา หรือตนไมที่ราชการสวนทองถ่ิน ราชการสวนอ่ืน หรือรัฐวิสาหกิจเปนเจาของ

ขอ 26. หามมิใหผูใดโคนตนไม ตัด เด็ด หรือกระทําดวยประการใดๆใหเกิดความเสียหายหรือนาจะ
เปนอันตรายตอตนไม หรือใบ ดอก ผล หรือสวนใดสวนหน่ึงของตนไมที่ปลูกไวหรือข้ึนเองตามธรรมชาติในที่สาธารณะ
หรือสถานสาธารณะ

ความในวรรคหน่ึงมิใหใชบังคับแกการกระทําของผูใดไดรับมอบหมายจากพนักงานเจาหนาที่ หรือผู
ไดรับอนุญาตเปนหนังสือใหโคนหรือตัดตนไมจากเจาพนักงานทองถ่ิน

ขอ 27. หามมิใหผูใดปลอยหรือจูงสัตวเขาไปในบริเวณที่ราชการสวนทองถ่ิน ราชการสวนอ่ืนหรือ
รัฐวิสาหกิจไกปลูกหรืออนุญาตใหผูอ่ืนปลูกหญาหรือตนไมไว และไดปดประกาศหรือปายหามไว

ขอ 28. หามมิใหผูใดถายอุจจาระหรือปสสาวะลงในที่สาธารณะ ซึ่งมิใชสถานที่ที่ราชการสวน
ทองถ่ินไดจัดไวเพื่อการน้ัน

ขอ 29. หามมิใหผูใด เท ปลอย หรือระบายอุจาระ หรือปสสาวะจากอาคาร หรือยานพาหนะลง
ทางนํ้า

ขอ 30. หามมิใหผูใด
(1) บวนหรือถมนํ้าลาย เสมหะ บวนนํ้าหมาก ส่ังนํ้ามูก เทหรือทิ้งส่ิงใดๆลงบนถนนหรือบนพื้นรถ
(2) ทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะนอกภาชนะ หรือที่ราชการสวนทองถ่ินไดจัดไว
ขอ 31. หามมิใหผูใด
(1) ทิ้งส่ิงปฏิกูลมูลฝอยลงในที่สาธารณะ
(2) ปลอยปละละเลยใหมีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตนในสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได

จากที่สาธารณะ
ขอ 32. หามมิใหผูใดเท หรือทิ้งส่ิงปฏิกูล มูลฝอย นํ้าโสโครกหรือส่ิงอ่ืนใดลงบนถนนหรือในทางนํ้า
ความในวรรคหน่ึงมิใหบังคับแกเจาของ หรือผูครอบครองเรือหรืออาคารประเภทเรือแพ ซึ่งจอดหรือ

ลอยในทองที่ที่เจาพนักงานทองถ่ินยังไมไดจัดสวมสาธารณะ หรือภาชนะสําหรับที่ทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย
ขอ 33. หามมิใหผูใดเท หรือระบายอุจจาระหรือปสสาวะจากอาคาร หรือยานพาหนะหรือในที่

สาธารณะ หรือในสถานสาธารณะ



ขอ 34. หามมิใหผูใดกระทําดวยประการใดๆ ใหโคมไฟ ปาย ศาลาที่พัก มาน่ัง สวม หรือส่ิงใดที่
ราชการสวนทองถ่ิน ราชการอ่ืน หรือรัฐวิสาหกิจไดจัดทําไวเพื่อสาธารณชนเกิดความเสียหายหรือใชกระโยชนมิได

ขอ 35. หามมิใหผูใดปนปาย น่ัง หรือข้ึนไปบนรั้ว กําแพง ตนไมหรือส่ิงคํ้ายันตนไมในสาธารณะ
ขอ 36. หามมิใหผูใด ยืน น่ังหรือนอนบนราวสาธารณะ หรือนอนในที่สาธารณะ
ขอ 37. หามมิให เลนวาว  ฟุตบอล ตะกรอ หรือกีฬาใดๆบนถนน หรือในที่สาธารณะหรือสวนหน่ึง

สวนใดของสถานสาธารณะที่มีประกาศของเจาพนักงานทองถ่ิน หามไว
ขอ 38. หามมิใหผูใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแหวนส่ิงตางๆในที่สาธารณะ เวนแตไดรับหนังสืออนุญาต

จากเจาพนักงานทองถ่ิน หรือพนักงานเจาหนาที่ หรือเปนการกระทําของราชการสวนทองถ่ิน    สวนราชการอ่ืนหรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือของหนวยงานที่มีอํานาจกระทําได หรือเปนการวางไวพียงช่ัวคราว

การติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนส่ิงใดๆ ในที่สาธารณะโดยมิไดหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงาน
เจาหนาที่ หรือไดรับอนุญาตแตมิไดปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในการอนุญาตใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือ
พนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจส่ังใหผูกระทําการตามวรรคหน่ึง ปลดหรือรื้อถอน ภายในเวลาที่กําหนด ถาผูน้ันละเลย
เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขัดคําส่ังเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือ
พนักงานเจาหนาที่ ดําเนินคดีตามเทศบัญญัติตอไป

ขอ 39. หามมิใหผูใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแหวนส่ิงใดๆ ที่อาคารในลักษณะที่สกปรกรกรุงรังหรือไม
เปนระเบียบเรียบรอย และมีสภาพที่ประชาชนอาจเห็นไดจากที่สาธารณะ

ถามีกรณีดังกลาวเกิดข้ึน ใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่  มีหนังสือเตือนใหเก็บหรือ
จัดทําใหเปนที่เรียบรอย ถามีผูติดตั้งเจาของหรือผูครอบครองละเลย เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขัดคําส่ังเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่ดําเนินคดีตามเทศบัญญัติ
ตอไป

เจาของอาคารที่ติดตั้งอยูในระยะไมเกิน 20 เมตร จากขอบทางรถที่มีผิวจราจรกวางไมต่ํากวา 8
เมตร และที่ผูสัญจรไปมาอาจเห็นอาคารหรือบริเวณอาคารไดจากถนนน้ัน  ตองดูแลรักษาอาคารน้ันมิใหสกปรก
รกรุงรัง

ขอ 40. ใหพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี
(1) โฆษณาใหกระชาชนใหทราบถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามเทศบัญญัติน้ี
(2) สอดสองและกรวดขันไมใหมีการฝาฝนเทศบัญญัติน้ีโดยเครงครัด
(3) ตัดเตือนผูกระทําความผิดหรือส่ังใหผูกระทําความผิดแกไขหรือขจัดความสกปรกหรือความไม

เปนระเรียบหรือความไมเรียบรอยใหหมดไป
(4) จับกุมผูกระทําความผิดซึ่งไมเช่ือฟงคําตัดเตือนและดําเนินคดีตามเทศบัญญัติน้ี
ขอ 41. เม่ือมีการกระทําความผิดตามเทศบัญญัติเกิดข้ึน และพนักงานเจาหนาที่ไมอาจทราบตัว

ผูกระทําความผิดใหเจาพนักงานเจาหนาที่ของทองถ่ินน้ันทุกคนรวมกันขจัด หรือแกไขไมใหส่ิงผิดกฎหมายปรากฏอยู
ในสาธารณะหรือสถานสาธารณะตอไป
ใหเจาพนักงานทองถ่ินจัดหาอุปกรณและอํานวยความสะดวกใหแกเจาพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติการและใหวาง
ระเบียบการปฏิบัติการของเจาพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหน่ึง

ขอ 42. ในกรณีที่ไดจับกุมผูกระทําผิดตามเทศบัญญัติน้ีใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหผูกระทํา
ความผิดจัดการลบ ลาง กวาด เก็บตกแตง ปรับปรุงส่ิวที่เปนความผิดมิใหปรากฏอีกตอไป ภายในระยะเวลาที่กําหนด



ถาผูกระทําความผิดยินยอมปฏิบัติตามใหคดีเปนอันเลิกกัน ถาผูกระทําความผิดไมปฏิบัติตามพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจจัดทํา  หรือมอบหมายใหผูอ่ืนจัดทําใหเกิดความสะอาดและความเปนระเรียบเรียบรอยและใหผูกระทําความผิด
ชดใชคาใชจายในการขจัดทําความสะอาดหรือความเปนระเบียบเรียบรอยตามที่ไดใชจายไปจริงใหแกเจาพนักงาน
ทองถ่ิน  แตการชดใชคาใชจายไมลบลางการกระทําความผิดหรือระงับการดําเนินคดีแกผูกระทําความผิด

ขอ 43. ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจกําหนดเวลาหามเขา หรืออยูในสถานสาธารณะประกาศน้ัน
ใหติดตั้งหรือแขวนไวบริเวณสถานสาธารณะที่หามน้ันซึ่งเห็นไดงาย

ขอ 44. บรรดาความผิดตามเทศบัญญัติใหเจาพนักงานทองถ่ิน  หรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถ่ิน
แตงตั้งและพนักงานสอบสวนมีอํานาจเปรียบเทียบไดเม่ือผูตองหาชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายใน 15 วัน แลว
ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเม่ือยินยอมแลวไมชําระคาปรับกําหนดภายในเวลา
ดังกลาว  ใหดําเนินคดีฟองรองตอไป

คาปรับที่ไดจากการเปรียบเทียบหรือเม่ือยินยอมแลวไมชําระคาปรับภายในเวลากําหนดดังกลาว  ให
ดําเนินคดีฟองรองตอไป

ขอ 45. ภายใตเทศบัญญัติขอ 44 คาธรรมเนียมและคาปรับที่เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติน้ีให
เปนรายไดของราชการสวนทองถ่ิน

ขอ 46. ในกรณีที่มีการกระทําความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามเทศ
บัญญัติใหเดจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจับกุมกระทําความผิด  หรือผูที่ตองสงสัยวากระทํา
ความผิดน้ัน พรอมดวยยานพาหนะ  เครื่องมือและส่ิงของที่ใชในการกระทําความผิดเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย

ในการปฏิบัติหนาที่ใหเจาพนักงานทองถ่ินและพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวเม่ือบุคคลที่
เก่ียวของขอดูบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาทีใ่หเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด

ขอ 47. ในกรณีที่มีการกระทําความผิดเทศบัญญัติน้ี ประชาชนผูพบเห็นอาจแจงความตอพนักงาน
สอบสวน  เจาพนักงานทองถ่ิน หรือพนักงานเจาหนาที่เพื่อใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่โดยไมชักชา

บทกําหนดโทษ
ขอ 48. ผูใดฝาฝน ขอ 8, ขอ 13, ขอ 35, ขอ 36, หรือขอ 37 หรือไมปฏิบัติตามประกาศเจา

พนักงานทองถ่ินที่ไดประกาศตามขอ 43 ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
ขอ 49. ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอ 5ขอ 20 ,หรือ ขอ 27 ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงพัน

บาท
ขอ 50. ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ขอ 7 วรรคหน่ึง ขอ 14 , ขอ 19 , ขอ 21 , ขอ 25 , ขอ

28 , ขอ 30 , ขอ 31 34 , ขอ 38 และขอ 39 ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงพันบาทถวน
ขอ 51. ผูใดขับรถบรรทุกมูลสัตว กรวด หิน ดิน ทราย มูลฝอย หรือมีนํ้ามันและวัตถุดังกลาวได

ตกหลน ปลิว ฟุงกระจาย หรือรั่วไหลลงบนถนน ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงพันบาทถวน
ขอ 52. ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ขอ 9 วรรคหน่ึง ขอ 11 ขอ 15 วรรคหน่ึง ขอ 16 หรือขอ

17 ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงพันบาทถวน



ขอ 53. ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ขอ 12 วรรคหน่ึง ขอ 18 ,ขอ 22 , ขอ 29 , ขอ 32
วรรคหน่ึง หรือ ขอ 33 ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงพนับาทถวน

ขอ 54. ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ขอ23 หรือขอ24 ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงพันบาท
นอกจากตองระวางโทษปรับตามวรรคหน่ึงแลว  ผูใดฝาฝนหรือไม ขอ 23 หรือ 24 ตองระวางโทษ

ปรับอีกวันละหน่ึงรอยบาท  เรียงรายวันจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย
ขอ 55. พนักงานสอบสวน  เจาพนักงานทองถ่ิน หรือพนักงานเจาหนาที่ผูใดไมปฏิบัติตาม ขอ 47

ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดตามที่มีการแจงความน้ัน
ขอ 56. ผูใดฝาฝนเทศบัญญัติน้ี มีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ. 2535
ขอ 57. เม่ือเจาพนักงานทองถ่ินเห็นวา  สถานที่หรือบริเวณใดควรทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลและ มูล

ฝอยไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ โดยการเก็บคาธรรมเนียมเม่ือไดมีหนังสือแจงแกผูครอบครองสถานที่ให
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน หรือเม่ือไดปดประกาศกําหนดบริเวณเก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ณ  ที่เปดเผยไม
นอยกวา 3 แหง เปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน เจาของอาคารสถานที่จะตองใหพนักงานเจาหนาที่หรือบุคคลที่เจา
พนักงานทองถ่ินแตงตั้งเก็บส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคารสถานทีเ่ทาน้ัน

ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕56

ลงช่ือ สํารวย ชุนเกาะ
(นางสํารวย ชุนเกาะ)

นายกเทศมนตรตีําบลบานใหม

เห็นชอบ

วาที่ร.ต. นิรันดร  ดุจจานุทัศน
( นิรันดร  ดุจจานุทัศน )

นายอําเภอเมืองนครราชสีมา  ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา


