บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม
เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย พ.ศ. 2556
----------------------------------------------------

2556

หลักการ
ใหมีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย พ.ศ.

เหตุผล
โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญั ติเทศบาลตําบลบ านใหม วาดวยการรักษาความสะอาดและความเป น
ระเบียบเรียบรอยในเขตเทศบาลตําบลบานใหมใหสอดคลองกับกฎหมายแมบท และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและ
สภาวการณปจจุบัน เทศบาลตําบลบานใหม จึงจัดทําเทศบัญญัติ เรื่องการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอย ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 บัญญัติใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม
จึงขอเสนอรางเทศบัญญัตินี้ตอสภาเทศบาลตําบลบานใหม เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

เทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลบานใหม
เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย พ.ศ. 2556
--------------------------------------โดยที่เ ป นการสมควรตราเทศบัญญั ติ เทศบาลตําบลบ านใหม เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป น
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 จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้
ขอ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติของเทศบาลตําบลบานใหม เรื่อง การรักษาความสะอาด
และความเรียบรอยในเขตเทศบาลตําบลบานใหม พ.ศ.2556 ”
ขอ 2. ใหใชเทศบัญญัตินี้ เมื่อไดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบานใหมแลว
ขอ 3. ในเทศบัญญัตินี้
“เจาพนักงานทองถิ่นหมายความวานายกเทศมนตรีตําบลบานใหม
“พนั กงานเจ าหน าที่ ” หมายความวา ปลัด เทศบาลตํ าบลบ านใหม ห รือผู ที่เ จ าพนั กงานทองถิ่ น
แตงตั้ง
“ที่ ส าธารณะ” หมายความว า สาธารณะสมบั ติ ข องแผ น ดิ น นอกจากที่ ร กร า งว า งเปล า และ
ความหมายรวมถึงถนนและทางน้ํา
“สถานสาธารณะ” หมายความวา สถานที่ที่จัดไวเปนสาธารณะสําหรับประชาชนใชเพื่อการบันเทิง
การพักผอนหยอนใจหรือการชุมนุม
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง เรือ แพ ตลาด คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งปลูกสราง
อื่น ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได และหมายความวารวมถึงอัฒจันทร เขื่อน ประตูน้ํา อุโมงค หรือปายตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวย
“ถนน” หมายความรวมถึง ทางเดินรถ ทางเดินเทา ขอบทาง ไหลทาง ทางขามตามกฎหมายวา
ดวยการจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือถนนสวนบุคคลซึ่งเจาของยินยอมใหประชาชนใชเปนทางสัญจรได
“ทางน้ํา” หมายความวา ทะเล ทะเลสาบ หาดทราย ชายทะเล อางเก็บน้ํา หวย หนอง คลอง คัน
คลอง บึง คู ลํารางและความหมายรวมถึงทอระบายน้ํา
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ รวมตลอดถึงวัตถุอื่นใดที่เปนของโสโครกหรือมี
กลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส
อาหาร เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลีย้ งสัตว หรือที่อื่น
“ซากยานยนต” หมายความวา รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องจักรกล เรือ หรือลอเลื่อน ทําให
เสื่อมสภาพ จนไมอาจใชการไดและความหมายรวมถึงชิ้นสวนของรถเครื่องจักรกลหรือยานพาหนะ

ขอ 4. หามผูใด ถาย เท ทิง้ หรือทําใหสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในสถานที่ดังตอไปนี้
(1) หามมิใหผูใด ถาย เท ทิ้งหรือทําใหสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในทางสาธารณะ เชน ถนน ตรอก ซอย
แมน้ํา คลอง คู สระน้ํา บอน้ํา เวนแตในที่ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตใหจัดตั้งหรือจัดไวให
โดยเฉพาะ
(2) หามผูใดนําสิ่งปฏิกูลทิ้งลงในทางสาธารณะอื่นใด เวนแตจําไดใสภาชนะหรือที่เก็บมิดชิดไมใหสิ่ง
ปฏิกูลมีกลิ่นเหม็นสงออกมาขางนอก
(3) หามไมใหผูใด ถาย เท ทิ้ง สิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับขยะมูลฝอย
(4) หามผูใดรับจางเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยจากอาคารสถานที่ซึ่งอยูในเขตเก็บขนสิ่ง ของปฏิกูล
มูลฝอยที่เจาพนักงานทองถิ่นไดประกาศไว เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ตาม
เงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดไวในสัญญา
(5) หามผูซึ่งมิไดเปนเจาพนักงานเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลบานใหมทําการ ขน ถาย เท คุยเขี่ย
หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ รถขน หรือสถานที่เทมูลฝอย ของเทศบาลตําบลบานใหม
(6) ผูครอบครองอาคาร สถานที่ หรือเคหะสถาน ตองจัดใหมีที่รองรับปฏิกูลและมูลฝอยในสถานที่
ที่อยูในความครอบครองของตน
(7) ที่รองรับสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ตองไมรวง มีฝาปดมิดชิด ปองกันแมลงวันและสัตวพาหนะนําโรค
(8) ผูครอบครอง อาคาร สถานที่ ซึ่งอยูในเขตการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ซึ่งเจาพนักงาน
ทองถิ่นไมไดกําหนดใหจัดเก็บจะตองกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามคําแนะนําของเจาพนักงาน
ทองถิ่น โดยการเผาหรือฝงหรือโดยวิธีอื่นใดซึ่งไมขัดตอสุขลักษณะ
ขอ 5. เจาของหรือผูครอบครองอาคาร หรื อบริเวณอาคารที่อยูติดกับทางเทา มีหนาที่ดูแลรักษา
ความสะอาดทางเทาที่อยูติดกับอาคารหรือบริเวณของอาคาร
ในกรณีที่เ ปนตลาดไมวาจะเปนตลาดที่ขายอาหารหรื อสินคาประจํ าทุกวัน หรื อเฉพาะคราว ให
เจาของตลาดมีหนาที่ดูแลรักษาความสะอาดทางเทาที่อยูติดกับตลาด และใหผูครอบครองสวนใดสวนหนึ่งของตลาดมี
หนาที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณตลาดที่ตนครอบครอง
ในการรักษาความสะอาดตามขอบัญญัตนิ ี้ เจาของผูครอบครองอาคารหรือบริเวณของอาคาร เจาของ
ตลาดหรือผูครอบครองสวนหนึ่งสวนใดของตลาดจะมอบหมายใหคนหนึ่งคนใด หรือหลายคนเปนผู มีหนาที่ดูแลรักษา
ความสะอาดแทนตนก็ได และใหผูไดรับมอบหมายมีหนาที่และความรับผิดชอบแทนผูที่ไดรับมอบหมายในกรณีที่มีการ
ฝ า ฝ นหรื อไม ป ฏิ บั ติ ต าม และพนั ก งานเจ าหน าที่ ไ ม อ าจหาตั ว ผู รั บ ผิ ด ชอบแทนผู ม อบหมายได ให ถื อ ว า ไม มี ก าร
มอบหมาย และใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร หรือบริเวณของอาคาร เจาของตลาด หรือผูครอบครองสวนหนึ่ง
สวนใดของตลาดเปนผูรับผิดในการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
ขอ 6. ในการปฏิบัติหนาที่ตามขอ 5. ใหบุคคลตามขอ 5. มีอํานาจแจงผูกระทําฝาฝนขอบัญญัตินี้มิ
ใหมิใหกระทําการหรือใหแกไขการกระทําอันเปนความผิดตามขอบัญญัตินี้ ถาผูถูกแจงหรือผูถูกหามไมใหปฏิบัติตาม
ใหรีบแจงความตอเจาพนักงานเจาหนาที่ เพื่อใชเปนหลักฐานวานมิไดกระทําความผิด
ขอ 7. เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือที่ดินผูใด
(1) วางกระถางตนไม บนทางเท า หรื อปลู กต นไมที่ บ ริ เ วณภายนอกอาคารที่ต นเป นเจ าของหรื อ
ครอบครอง และปลอยปละละเลยใหตนไมเหี่ยวแหงหรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปลอยปละละเลย
ใหมีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในกระถางตนไม หรือที่บริเวณภายนอกอาคาร

(2) ปลอยปละละเลยใหตนไมหรือธัญพืชที่ตนปลูกไว หรือที่ขึ้นเองในที่ดินของตนใหเหี่ยวแห งหรือมี
สภาพรกรุงรัง หรือปลอยปละละเลยใหมีการทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในบริเวณที่ดินของตน ถา
การปลอยปละละเลยมีสภาพที่ประชาชนอาจเห็นไดจากที่สาธารณะ เจาของหรือผูครอบครอง
อาคารมีความผิดตามขอบัญญัตินี้
ขอ 8. หามมิใหผูใดอาบน้ําหรือซักลางสิ่งใดๆบนถนน หรือในสถานที่สาธารณะซึ่งมิไดจัดไวเพื่อการ
นั้น หรือในบริเวณทางน้ําที่เจาพนักงานทองถิ่นไดประกาศหามไว
ขอ 9 การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะจะกระทําได
ตอเมื่อไดรับหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่และจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ
หรือเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาตดวย
การขออนุญาต การอนุญาต การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมและการงดเวนคาธรรมเนียมในการขอ
อนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง และในกฎกระทรวงดังกลาวตองกําหนดใหชัดเจนวากรณีใด
พึงอนุญาตไดหรืออนุญาตไมได และกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตไวดวย
ความในวรรคหนึ่งมิไดใหใชบังคับแกการกระทําครอบครองราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนอื่น หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานที่มีอํานาจกระทําได หรือเปนการโฆษณาดวยการปดแผ นประกาศ ณ สถานที่ซึ่งราชการ
สวนทองถิ่นจัดไวเพื่อการนั้น หรือเปนการโฆษณาในการเลือกตั้งตามกฎหมาย วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิ ติ
บัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และการโฆษณาดวยการปดประกาศของเจาของ
รัฐ ผูครอบครองอาคารหรือตนไมเพียงเพื่อใหทราบชื่อเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ชื่ออาคาร เลขที่อาคาร หรือ
ขอความอื่นเกี่ยวกับการเขาไปและออกจากอาคารนั้น
ขอ 10 การโฆษณา โดยมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่หรือไดรับ
อนุญาตแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด ในการอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจสั่งเปนหนังสือใหโฆษณาปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือลางขอความหรือภาพนั้นภายในเวลาที่กําหนด
ถาการโฆษณาดังกลาวตามวรรคหนึ่งมีขอความภาพที่มีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชนหรือลามกอนาจาร พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือลางขอความหรือภาพนั้น
ไดเองโดยคิดคาใชจายจากผูโฆษณาตามที่ไดใชจายไปจริง
ขอ 11. หามมิใหผูใดขูด กะเทาะ ขีด เขียน พนสี หรือทําใหปรากฏดวยประการใดๆซึ่งขอความ ภาพ
หรือรู ปรอยใดๆที่กําแพงที่ติ ดกับ ถนน บนถนนหรือต นไม หรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่อยู ติดกั บถนนหรื อที่ใน
สาธารณะ เวนแตเปนการกระทําของราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานที่มีอํานาจ
กระทําได
ขอ 12. เจาของรถซึ่งใชบรรทุกสัตว กรวด หิน ดิน ทราย สิ่งปฏิกูล มูลฝอยหรือสิ่งอื่นใดตองจัดใหรถ
นั้นตองอยูในสภาพที่ปองกันมิใหมูลสัตวหรือสิ่งดังกลาวตกหลน รั่วไหล ปลิว ฟุงกระจายลงบนถนนในระหวางที่ใชรถ
นั้น รวมทั้งตองปองกันมิใหน้ํามันจากรถรั่วไหลลงบนถนน
ถามีกรณีดังกลาวตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้น ใหพนักงานเจาหนาที่ เจาพนักงานจราจรหรือตํารวจที่ปฏิบัติ
หนาที่ควบคุมจราจรมี อํานาจสั่งใหผูขับขี่นํารถไปที่ สถานี ตํารวจ ที่ทําการขนส ง หรือสํานักงานขิงองคกรปกครอง
ทองถิ่นและยึดรถนั้นไวจนกวาเจาของหรือผูครอบครองจะชําระคาปรับ

ขอ 13. หามมิใหผูใด
(1) ปลอยสัตว นําสัตว หรือจูงสัตวไปตามถนนหรือเขาไปในบริเวณที่เจาพนักงานทองถิ่นไดประกาศ
หามไว
(2) ปลอยใหสัตวถายมูลบนถนนและมิไดขจัดมูลดังกลาวใหหมดไป
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกผูไดรับหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ใหนําขบวนสัตว
หรือฝูงสัตว หรือจูงสัตวไปตามถนนและไดเสียคาธรรมเนียมรักษาความสะอาดตามขอกําหนดของทองถิ่น
ขอ 14 หามมิใหผูใดลางรถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเลื่อนบนถนน หรือสถานสาธารณะ และทํา
ใหถนนหรือสถานสาธารณะสกปรกเลอะเทอะ
ขอ 15 หามมิใหผูใดใชสวนหนึ่งสวนใดของถนนเปนสถานที่ซอม เปลี่ยนแปลง ตอเติมหรือติดตั้ ง
อุปกรณรถยนตหรือลอเลื่อน
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการแกไขรถยนต รถจักรยานยนตหรือลอเลื่อนที่เครื่องยนตขัดของ
หรืออุปกรณชํารุดในขณะใชถนน เพื่อใหรถหรือลอเลื่อนดังกลาวใชการตอไป
ขอ 16 หามมิใหผูใด
(1) กระทําดวยประการใด ๆ ใหทางเทาชํารุดเสียหาย
(2)จอดหรือขับขี่รถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเลื่อนบนทางเทา เวนแตเปนการจอดหรือขับขี่เพื่อ
เขาไปในอาคาร หรือมีประกาศของเจาพนักงานจราจรผอนผันใหจอดหรือขับขี่ได
ขอ 17 หามมิใหผูใดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนตบนถนนหรือสถานสาธารณะ
ขอ 18 ห ามมิใหผูใด ตั้ ง วางหรื อกองวัต ถุใด ๆ บนถนน เว นแต เป นการกระทํ าในบริเ วณที่เ จ า
พนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ประกาศกําหนดดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจร
ขอ 19 หามมิใหผูใด
(1) ปรุงอาหาร ขายหรือจําหนายสินคาบนถนน หรือในสถานสาธารณะ
(2) ใชรถยนตหรือลอเลื่อนเปนที่ปรุงอาหาร เพื่อขายหรือจําหนายใหแกประชาชนบนถนนหรือใน
สถานสาธารณะ
(3) ขายหรือจําหนายสินคาซึ่งบรรทุกรถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเลื่อนบนถนนหรือในสถาน
สาธารณะ
ความในวรรคหนึ่ งมิ ให ใช บั งคั บแก การปรุ งอาหารหรื อการขายสิ นค า ในสถานบุ คคลหรื อใน
บริเวณที่เจาพนักงานทองถิ่น หรือเจาพนักงานเจาหนาที่ประกาศผอนผันใหกระทําไดในระหวาง
เวลาที่กําหนด ดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจร
ข อ 20. ห ามมิ ให ผูอยู ในรถยนต ห รื อผู ขั บ ขี่ หรื อผู นั่งซ อนท ายจั กยานยนต ผูซื้ อสิ นค าที่ ข ายหรื อ
จําหนายในสถานสาธารณะหรือบนถนน ยกเวนถนนสวนบุคคล
ขอ 21. หามมิใหผูใดจูง ไล หรือตอนสัตวลงไปทางน้ําซึ่งเจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่
ปดประกาศหามไว ณ บริเวณดังกลาว
ขอ 22. หามมิใหผูใดเทหรือทิ้ง กรวด หิน ดิน ทราย หรือเศษวัสดุกอสรางลงในทางน้ําหรือกองไว
หรือกระทําดวยประการใดๆ ใหวัตถุดังกลาวไหลหรือตกในทางน้ํา
ใหเจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูกระทําการตามวรรคหนึ่งจัดการขน
ยายวัตถุดังกลาวออกไปใหหางจากทางน้ําภายในระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่กําหนด และ

ถากระทําผิดดังกลาวเปนอุปสรรคตอการระบายน้ํา หรือทําใหระบายน้ํา คู คลอง ตื้นเขิน ใหมีอํานาจสั่งใหผูกระทําการ
ตามวรรคหนึ่งแกไขใหทางน้ําดังกลาวคืนสูสภาพเดิม ถาละเลยเพิกเฉย นอกจากมี ความผิดฐานขัดคําสั่งเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา ลาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ดําเนินคดีสําหรับความผิดตามขอบังคับตอไป
ขอ 23. เจาของรานจําหนายอาหารหรือเครื่องดื่ม ซึ่งจัดสถานที่ไวบริการลูกคาไดในขณะเดียวกันไม
ต่ํากวายี่สิบคน ตองจัดใหมีสวมที่ถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อใหลูกคาใชระหวางเปดทํา
การคา
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกเจาของรานจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งจัดใหมีขึ้นในบริเวณ
งานเทศกาลหรืองานใดเปนเฉพาะคราว
ขอ 24. เจาของสถานีบริการการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือกาซสําหรับยานพาหนะ ตองจัดใหมี
สวมที่ถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ขอ 25. ห ามมิให ผูใดทิ้ งสิ่งปฏิ กูล มูลฝอยหรื อเท หรือกองกรวด หิน ดิ น ทราย หรือสิ่งอื่ นใดใน
บริเวณที่ปลูกหญา หรือตนไมที่ราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนอื่น หรือรัฐวิสาหกิจเปนเจาของ
ขอ 26. หามมิใหผูใดโคนตนไม ตัด เด็ด หรือกระทําดวยประการใดๆใหเกิดความเสียหายหรือนาจะ
เปนอันตรายตอตนไม หรือใบ ดอก ผล หรือสวนใดสวนหนึ่งของตนไมที่ปลูกไวหรือขึ้นเองตามธรรมชาติในที่สาธารณะ
หรือสถานสาธารณะ
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการกระทําของผูใดไดรับมอบหมายจากพนักงานเจาหนาที่ หรือผู
ไดรับอนุญาตเปนหนังสือใหโคนหรือตัดตนไมจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ 27. หามมิใหผูใดปลอยหรือจูงสัตวเขาไปในบริเวณที่ราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนอื่นหรือ
รัฐวิสาหกิจไกปลูกหรืออนุญาตใหผูอื่นปลูกหญาหรือตนไมไว และไดปดประกาศหรือปายหามไว
ขอ 28. ห ามมิ ใหผูใดถายอุจ จาระหรือปสสาวะลงในที่สาธารณะ ซึ่งมิ ใช สถานที่ ที่ราชการสวน
ทองถิ่นไดจัดไวเพื่อการนั้น
ขอ 29. หามมิใหผูใด เท ปลอย หรือระบายอุจาระ หรือปสสาวะจากอาคาร หรือยานพาหนะลง
ทางน้ํา
ขอ 30. หามมิใหผูใด
(1) บวนหรือถมน้ําลาย เสมหะ บวนน้ําหมาก สั่งน้ํามูก เทหรือทิ้งสิ่งใดๆลงบนถนนหรือบนพื้นรถ
(2) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะนอกภาชนะ หรือที่ราชการสวนทองถิ่นไดจัดไว
ขอ 31. หามมิใหผูใด
(1) ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยลงในที่สาธารณะ
(2) ปลอยปละละเลยใหมีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตนในสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได
จากที่สาธารณะ
ขอ 32. หามมิใหผูใดเท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ําโสโครกหรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือในทางน้ํา
ความในวรรคหนึ่งมิใหบังคับแกเจาของ หรือผูครอบครองเรือหรืออาคารประเภทเรือแพ ซึ่งจอดหรือ
ลอยในทองที่ที่เจาพนักงานทองถิ่นยังไมไดจัดสวมสาธารณะ หรือภาชนะสําหรับที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ขอ 33. หามมิใหผูใดเท หรือระบายอุจจาระหรือปสสาวะจากอาคาร หรือยานพาหนะหรือในที่
สาธารณะ หรือในสถานสาธารณะ

ขอ 34. หามมิใหผูใดกระทําดวยประการใดๆ ใหโคมไฟ ปาย ศาลาที่พัก มานั่ง สวม หรือสิ่งใดที่
ราชการสวนทองถิ่น ราชการอื่น หรือรัฐวิสาหกิจไดจัดทําไวเพื่อสาธารณชนเกิดความเสียหายหรือใชกระโยชนมิได
ขอ 35. หามมิใหผูใดปนปาย นั่ง หรือขึ้นไปบนรั้ว กําแพง ตนไมหรือสิง่ ค้ํายันตนไมในสาธารณะ
ขอ 36. หามมิใหผูใด ยืน นั่งหรือนอนบนราวสาธารณะ หรือนอนในที่สาธารณะ
ขอ 37. หามมิให เลนวาว ฟุตบอล ตะกรอ หรือกีฬาใดๆบนถนน หรือในที่สาธารณะหรือสวนหนึ่ง
สวนใดของสถานสาธารณะที่มีประกาศของเจาพนักงานทองถิ่น หามไว
ขอ 38. หามมิใหผูใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแหวนสิ่งตางๆในที่สาธารณะ เวนแตไดรับหนังสืออนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่ หรือเปนการกระทําของราชการสวนทองถิ่น สวนราชการอื่นหรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือของหนวยงานที่มีอํานาจกระทําได หรือเปนการวางไวพียงชั่วคราว
การติ ด ตั้ ง ตาก วาง หรื อ แขวนสิ่ ง ใดๆ ในที่ ส าธารณะโดยมิ ไ ด ห นั ง สื อ อนุ ญ าตจากเจ าพนั กงาน
เจาหนาที่ หรือไดรับอนุญาตแตมิไดปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในการอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือ
พนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจสั่งใหผูกระทําการตามวรรคหนึ่ง ปลดหรือรื้อถอน ภายในเวลาที่กําหนด ถาผูนั้นละเลย
เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขัดคําสั่งเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่น หรือ
พนักงานเจาหนาที่ ดําเนินคดีตามเทศบัญญัติตอไป
ขอ 39. หามมิใหผูใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแหวนสิ่งใดๆ ที่อาคารในลักษณะที่สกปรกรกรุงรังหรือไม
เปนระเบียบเรียบรอย และมีสภาพที่ประชาชนอาจเห็นไดจากที่สาธารณะ
ถามีกรณีดังกลาวเกิดขึ้น ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ มีหนังสือเตือนใหเก็บหรือ
จัดทําใหเปนที่เรียบรอย ถามีผูติดตั้งเจาของหรือผูครอบครองละเลย เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขัดคําสั่งเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ดําเนินคดีตามเทศบัญญัติ
ตอไป
เจาของอาคารที่ติดตั้งอยูในระยะไมเกิน 20 เมตร จากขอบทางรถที่มีผิวจราจรกวางไมต่ํากวา 8
เมตร และที่ ผูสัญจรไปมาอาจเห็ นอาคารหรือบริ เวณอาคารไดจ ากถนนนั้น ตองดู แลรั กษาอาคารนั้ นมิ ให สกปรก
รกรุงรัง
ขอ 40. ใหพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) โฆษณาใหกระชาชนใหทราบถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้
(2) สอดสองและกรวดขันไมใหมีการฝาฝนเทศบัญญัตินี้โดยเครงครัด
(3) ตัดเตือนผูกระทําความผิดหรือสั่งใหผูกระทําความผิดแกไขหรือขจัดความสกปรกหรือความไม
เปนระเรียบหรือความไมเรียบรอยใหหมดไป
(4) จับกุมผูกระทําความผิดซึ่งไมเชื่อฟงคําตัดเตือนและดําเนินคดีตามเทศบัญญัตินี้
ขอ 41. เมื่อมีการกระทําความผิดตามเทศบัญญัติเกิดขึ้น และพนักงานเจาหนาที่ไมอาจทราบตัว
ผูกระทําความผิดใหเจาพนักงานเจาหนาที่ของทองถิ่นนั้นทุกคนรวมกันขจัด หรือแกไขไมใหสิ่งผิดกฎหมายปรากฏอยู
ในสาธารณะหรือสถานสาธารณะตอไป
ใหเจาพนักงานทองถิ่นจัดหาอุปกรณและอํานวยความสะดวกใหแกเจาพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติการและใหวาง
ระเบียบการปฏิบัติการของเจาพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง
ขอ 42. ในกรณี ที่ ไ ด จั บ กุ มผูกระทํ าผิ ด ตามเทศบั ญญั ติ นี้ให พ นักงานเจ าหน าที่แจ งให ผูกระทํ า
ความผิดจัดการลบ ลาง กวาด เก็บตกแตง ปรับปรุงสิ่วที่เปนความผิดมิใหปรากฏอีกตอไป ภายในระยะเวลาที่กําหนด

ถาผูกระทําความผิดยินยอมปฏิบัติตามใหคดีเปนอันเลิกกัน ถาผูกระทําความผิดไมปฏิบัติตามพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจจัดทํา หรือมอบหมายใหผูอื่นจัดทําใหเกิดความสะอาดและความเปนระเรียบเรียบรอยและใหผูกระทําความผิด
ชดใชคาใชจายในการขจัดทําความสะอาดหรือความเปนระเบียบเรียบรอยตามที่ไดใชจายไปจริงใหแกเจาพนักงาน
ทองถิ่น แตการชดใชคาใชจายไมลบลางการกระทําความผิดหรือระงับการดําเนินคดีแกผูกระทําความผิด
ขอ 43. ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดเวลาหามเขา หรืออยูในสถานสาธารณะประกาศนั้น
ใหติดตั้งหรือแขวนไวบริเวณสถานสาธารณะที่หามนั้นซึ่งเห็นไดงาย
ขอ 44. บรรดาความผิ ดตามเทศบัญญัติ ให เจ าพนักงานท องถิ่น หรือผูซึ่ งเจาพนั กงานทองถิ่ น
แตงตั้งและพนักงานสอบสวนมีอํานาจเปรียบเทียบไดเมื่อผูตองหาชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายใน 15 วัน แลว
ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถาผูต องหาไม ยินยอมตามที่เ ปรียบเทีย บหรื อเมื่ อยินยอมแลวไมชําระคาปรับ กําหนดภายในเวลา
ดังกลาว ใหดําเนินคดีฟองรองตอไป
คาปรับที่ไดจากการเปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระคาปรับภายในเวลากําหนดดังกลาว ให
ดําเนินคดีฟองรองตอไป
ขอ 45. ภายใตเทศบัญญัติขอ 44 คาธรรมเนียมและคาปรับที่เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้ให
เปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น
ขอ 46. ในกรณีที่มีการกระทําความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัย วามีการกระทําความผิดตามเทศ
บัญญัติใหเดจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจับกุมกระทําความผิด หรือผูที่ตองสงสัยวากระทํา
ความผิดนั้น พรอมดวยยานพาหนะ เครื่องมือและสิ่งของที่ใชในการกระทําความผิดเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย
ในการปฏิบัติหนาที่ใหเจาพนักงานทองถิ่นและพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลที่
เกี่ยวของขอดูบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาทีใ่ หเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด
ขอ 47. ในกรณีที่มีการกระทําความผิดเทศบัญญัตินี้ ประชาชนผูพบเห็นอาจแจงความตอพนักงาน
สอบสวน เจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่เพื่อใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่โดยไมชักชา
บทกําหนดโทษ
ขอ 48. ผูใดฝาฝน ขอ 8, ขอ 13, ขอ 35, ขอ 36, หรือขอ 37 หรือไมปฏิบัติตามประกาศเจา
พนักงานทองถิ่นที่ไดประกาศตามขอ 43 ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
ขอ 49. ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอ 5ขอ 20 ,หรือ ขอ 27 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพัน
บาท
ขอ 50. ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ขอ 7 วรรคหนึ่ง ขอ 14 , ขอ 19 , ขอ 21 , ขอ 25 , ขอ
28 , ขอ 30 , ขอ 31 34 , ขอ 38 และขอ 39 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาทถวน
ขอ 51. ผูใดขับรถบรรทุกมูลสัตว กรวด หิน ดิน ทราย มูลฝอย หรือมีน้ํามันและวัตถุดังกลาวได
ตกหลน ปลิว ฟุงกระจาย หรือรั่วไหลลงบนถนน ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาทถวน
ขอ 52. ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ขอ 9 วรรคหนึ่ง ขอ 11 ขอ 15 วรรคหนึ่ง ขอ 16 หรือขอ
17 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาทถวน

ขอ 53. ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ขอ 12 วรรคหนึ่ง ขอ 18 ,ขอ 22 , ขอ 29 , ขอ 32
วรรคหนึ่ง หรือ ขอ 33 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาทถวน
ขอ 54. ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ขอ23 หรือขอ24 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
นอกจากตองระวางโทษปรับตามวรรคหนึ่งแลว ผูใดฝาฝนหรือไม ขอ 23 หรือ 24 ตองระวางโทษ
ปรับอีกวันละหนึ่งรอยบาท เรียงรายวันจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย
ขอ 55. พนักงานสอบสวน เจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่ผูใดไมปฏิบัติตาม ขอ 47
ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดตามที่มีการแจงความนั้น
ขอ 56. ผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้ มีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ. 2535
ขอ 57. เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา สถานที่หรือบริเวณใดควรทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและ มูล
ฝอยไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ โดยการเก็บคาธรรมเนียมเมื่อไดมีหนังสือแจงแกผูครอบครองสถานที่ให
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน หรือเมื่อไดปดประกาศกําหนดบริเวณเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ ที่เปดเผยไม
นอยกวา 3 แหง เปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน เจาของอาคารสถานที่จะตองใหพนักงานเจาหนาที่หรือบุคคลที่เจา
พนักงานทองถิ่นแตงตั้งเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคารสถานทีเ่ ทานั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕56
ลงชื่อ

สํารวย ชุนเกาะ

(นางสํารวย ชุนเกาะ)
นายกเทศมนตรีตําบลบานใหม

เห็นชอบ
วาที่ร.ต. นิรันดร ดุจจานุทัศน
( นิรันดร ดุจจานุทัศน )
นายอําเภอเมืองนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา

