ข้อบัญญัติตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลหลุ่งตะเคียน
เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในตาบลหลุ่งตะเคียน พ.ศ.256๓

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหลุ่งตะเคียน
เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตาบลหลุ่งตะเคียน พ.ศ. 256๓
*****************************
หลักการ
เพื่อให้การปฏิบัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตองค์การ
บริหาร ส่วนตาบลหลุ่งตะเคียน เป็นไปในแนวทางของพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบของ บ้านเมือง พ.ศ. 2535
เหตุผล
เนื่องจาก

พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ประกาศใช้บังคับ จึงเห็นสมควรตราข้อบัญญัติตาบล เรื่องการรักษาความ
สะอาด และ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตาบลหลุ่งตะเคียน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ
รักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และเพื่อประโยชน์ในการ
ดูแลรักษาความสะอาด และ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนน ทางเท้า แม่น้าลาคลอง ที่สาธารณะ
ต่าง ตลอดจนการกาหนด หลักเกณฑ์และอัตราค่าปรับผูก้ ระทาความผิด จึงจาเป็นต้องตราข้อบัญญัติ
ตาบลนีข้ นึ้

ข้อบัญญัติตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลหลุ่งตะเคียน
เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในตาบลหลุ่งตะเคียน 256๓
*****************************
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลหลุ่งตะเคียน เรื่องการ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบร้อย ในตาบลหลุ่งตะเคียน พ.ศ.256๓ อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๕) พ.ศ.2546 ประกอบกับมาตรา 44 มาตรา 45 มาตรา 48 และมาตรา
49 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.
2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตาบลหลุ่งตะเคียน โดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหลุ่งตะเคียนและนายอาเภอห้วยแถลง

จึงตรา

ข้อบัญญัติตาบลไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อบัญญัติน้เี รียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง การรักษา
ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตาบลหลุ่งตะเคียน พ.ศ. 256๓”
ข้อ 2. ข้อบัญญัติน้ใี ห้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหลุ่งตะเคียน นับแต่วันที่ได้ปิด
ประกาศโดย เปิดเผย ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหลุ่งตะเคียนแล้ว 7 วัน
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหรือข้อบังคับกฎระเบียบและคาสั่งอื่นใดของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหลุ่งตะเคียนซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติน้ใี ห้ใช้ขอ้ บัญญัติน้ีแทน
ข้อ 4. ข้อบัญญัติน้ี
“ที่สาธารณะ” หมายความว่า สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน และหมายความรวมถึงถนนและ
ทางน้า ด้วย
“สถานสาธารณะ” หมายความว่าสถานที่ที่จัดให้เป็นสาธารณะสาหรับประชาชนใช้เพื่อการ
บันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจ หรือชุมนุม
“ถนน” หมายความรวมถึง ทางเดินรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทาง ทางข้ามตามกฎหมายว่า
ด้วย การจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือถนนส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้เป็น
ทางสัญจรได้

“ทางน้า” หมายความว่า อ่างเก็บน้า แม่น้า ห้วย หนอง คลอง บึง คู ลาธาร สระน้าที่ขุดไว้เพื่อ
สาธารณะ และหมายความรวมถึงท่อระบายน้าด้วย
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน เรือ แพ ตลาด คลังสินค้า สานักงาน หรือสิ่ง
ปลูก สร้าง อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึงอัฒจันทร์ ประตูน้า
อุโมงค์ หรือ ป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจาระหรือปัสสาวะ รวมตลอดถึงวัตถุอื่นใด ซึ่งเป็นของโสโครก
หรือมีกลิ่น เหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษอาหาร เศษผ้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า
มูล สัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใด ที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่นื
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความถึง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหลุ่งตะเคียน
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความถึง
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหลุ่งตะเคียน
2. พนักงานส่วนตาบล ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง
หมวด 1
การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะและและสาธารณะ
ข้อ 6 เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคาร หรือบริเวณของอาคารที่ติดอยู่กับทางเท้า มีหน้าที่ดูแล
รักษา ความสะอาด ทางเท้าที่อยู่ตดิ อาคารหรือบริเวณของอาคาร
ในกรณีที่เป็นตลาดไม่วา่ จะเป็นตลาดที่ขายอาหารหรือสินค้าประจาทุกวัน หรือเฉพาะคราว ให้
เจ้าของ ตลาดมีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้าที่อยู่ที่ตดิ ตลาดให้ผคู้ รอบครองตลาดส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของตลาด มี หน้าที่รักษาความสะอาดบริเวณตลาดที่ตนครอบครอง
ข้อ 7 ในการดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยตามข้อบัญญัติน้ี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อานาจแจ้ง ผูก้ ระทาการฝ่าฝืนข้อบัญญัติน้ี มิให้กระทาการหรือให้แก้ไขการกระทาอันเป็นความผิดตาม
ข้อบัญญัติน้ี

ข้อ 8 การโฆษณาด้วยการปิด ทิง้ หรือโปรย แผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ จะ
กระทาได้เมื่อ ได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่กาหนดในหนังสืออนุญาตด้วย
ข้อ 9 การโฆษณาตามข้อ 7. โดยมิได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการอนุญาต ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่น หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งเป็นหนังสือให้ผโู้ ฆษณาปลด รื้อ ถอน ขูด ลบหรือ
ล้างข้อความหรือภาพนั้น ภายในเวลาที่กาหนด ถ้าการโฆษณาดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง มีข้อความหรือ
ภาพที่มผี ลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือลามก อนาจาร
พนักงานเจ้าหน้าที่มอี านาจปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือล้าง ข้อความหรือภาพนั้นได้เอง
ข้อ 10 ห้ามมิให้ผใู้ ด
(1) ปล่อยสัตว์ นาสัตว์ หรือจูงสัตว์ เข้าไปในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้ประกาศห้ามไว้
(2) ปล่อยสัตว์ถ่ายมูลบนถนน และมิได้ขจัดมูลดังกล่าวให้หมดไป
ข้อ 11 ห้ามมิให้ผใู้ ดใช้ส่วนหนึ่ง ส่วนใด ของถนนเป็นสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือ ซ่อม เปลี่ยน
แปลง ต่อเติม หรือติดตัง้ อุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน เว้นแต่เป็นการแก้ไขการชารุด
บกพร่อง เพียงชั่วคราว
ข้อ 12 ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง กอง ทิ้ง ซากรถยนต์ หรือกองวัสดุใด บนถนนหรือสถาน
สาธารณะ
ข้อ 13 ห้ามมิให้ผใู้ ดติดตัง้ วาง หรือกองวัตถุใด บนถนน เว้นแต่เป็นการกระทาในบริเวณที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร
ข้อ 14 ห้ามมิให้ผใู้ ด จูง ไล่ หรือต้อนสัตว์ลงไปในทางน้าซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ปิดประกาศห้ามไว้ในบริเวณดังกล่าว
ข้อ 15 ห้ามมิให้ผใู้ ด เท หรือ ทิ้ง กรวด หิน ดิน ทราย หรือเศษวัสดุก่อสร้างลงในทางน้าหรือ
ถนน กองไว้ หรือกระทาด้วยประการใด ให้วัตถุดังกล่าวไหลหรือตกลงในทางน้าหรือถนน ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ มีอานาจสั่งให้ผกู้ ระทาการตามวรรคหนึ่งจัดการขนย้ายวัตถุดังกล่าวออกไปให้ ห่างทางน้า
และมีอานาจดาเนินการเกี่ยวกับวัตถุดังกล่าวตามที่เห็นสมควรในกรณีที่ผกู้ ระทาผิดไม่ดาเนินการ
ตามที่สั่ง

ข้อ 16 ห้ามมิให้ผใู้ ดทิง้ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย หรือเทหรือกอง กรวด หิน ดิน ทราย เลน หรือสิ่งอื่น
ใดใน บริเวณที่ได้ปลูกหญ้าหรือต้นไม้ ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจเป็น
เจ้าของ
ข้อ 17 ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยหรือจูงสัตว์เข้าไปในบริเวณที่ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่น
หรือ รัฐวิสาหกิจได้ปลูกหรือนุญาตให้ผอู้ ื่นปลูกหญ้าหรือต้นไม้ได้และได้ปิดประกาศหรือปักป้ายห้ามไว้
ข้อ 18 ห้ามมิให้ผใู้ ด ถ่าย เท ทิ้ง อุจจาระหรือปัสสาวะลงในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะ
หรือทิง้ ลงในทางน้า
ข้อ 19 ห้ามมิให้ผู้ใด ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะ หรือที่สาธารณะ หรือทางน้า
นอกเหนือจากภาชนะ หรือที่ทางราชการส่วนท้องถิ่นได้จัดไว้ให้
หมวดที่ 2
การรักษาและการใช้ประโยชน์ ถนนและลาคลองสาธารณะ
ข้อ 20 ถนนสาธารณะ ลาคลองสาธารณะ เป็นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนห้ามมิให้
ผูใ้ ด กระทาอันเป็นการปิดกั้นการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชน
ข้อ 21 ห้ามมิให้มกี ารรุกล้าถนนสาธารณะ ลาคลองสาธารณะ ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ข้อ 22 ห้ามมิให้มกี ารปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างบนถนนสาธารณะ ลาคลองสาธารณะ
หมวด 3
อานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อ 23 นอกจากอานาจหน้าที่ ที่ได้บัญญัติไว้ในข้อบัญญัติน้ี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) โฆษณาให้ประชาชนได้ทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติน้ี
(2) สอดส่องและกวดขันไม่ให้มกี ารฝ่าฝืนข้อบัญญัติน้ี โดยเคร่งครัด
(3) ตักเตือนผู้กระทาความผิดหรือสั่งให้ผู้กระทาความผิดแก้ไขหรือขจัดความสกปรกหรือ
ความไม่เป็น ระเบียบหรือความไม่เรียบร้อยให้หมดไป

ข้อ 24 เมื่อมีการกระทาผิดตามข้อบัญญัติน้ใี นที่ใด และพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจทราบตัว
ผูก้ ระทาผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มอี านาจแก้ไขไม่ให้สิ่งที่เป็นความผิดตามข้อบัญญัติน้ปี รากฏอยู่ในที่
สาธารณะหรือ สถานสาธารณะอีกต่อไป ให้เจ้าหน้าพนักงานท้องถิ่น จัดหาอุปกรณ์และอานวยความ
สะดวก ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติการและให้วางระเบียบการปฏิบัติการของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
ข้อ 25 ในกรณีที่ได้มกี ารพบเห็นการกระทาความผิดตามข้อบัญญัติน้ี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อานาจ แจ้งให้ผกู้ ระทาผิดจัดการ ลบ ล้าง กวาด ตกแต่ง ปรับปรุงสิ่งที่เป็นความผิดมิให้ปรากฏอีก
ต่อไปภายใน ระยะเวลาที่กาหนด ถ้าผูก้ ระทาความผิดยินยอมปฏิบัติตามให้ถือว่าไม่ต้องรับโทษ
ข้อ 26 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอานาจประกาศกาหนดเขต ห้ามเข้า หรือห้ามใช้ประโยชน์จาก
ที่ สาธารณะ ทางสาธารณะ ทางน้า เมื่อมีปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของประชาชน
ข้อ 27 บรรดาความผิดตามข้อบัญญัติน้ี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผูซ้ ึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
แต่งตัง้ และพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองมีอานาจเปรียบเทียบได้ เมื่อผู้ตอ้ งหาชาระค่าปรับตามที่
เปรียบเทียบภายใน สามสิบวันแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าผู้กระทาผิดไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชาระค่าปรับภายใน
กาหนดเวลา ดังกล่าว ให้ดาเนินคดีเพื่อฟ้องร้องต่อไป
ค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล
หลุ่งตะเคียน

หมวด 4
บทกาหนดโทษ
ข้อ 28 ผูใ้ ดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่สั่งตาม
ข้อ 7 หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดตามข้อ 8 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ข้อ 29 ผูใ้ ดกระทาความผิดข้อ 10 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 15 ต้องระวางโทษปรับไม่
เกิน 1,000 บาท
ข้อ 30 ผูใ้ ดกระทาความผิดข้อ 16 ข้อ 17 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ข้อ 31 ผูใ้ ดกระทาความผิดตามข้อ 18 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ข้อ 32 ผูใ้ ดกระทาความผิดตามข้อ 19 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
ข้อ 33 ผูใ้ ดกระทาความผิดตามข้อ 21, ข้อ 22 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ข้อ 34 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอานาจแต่งตัง้ พนักงานส่วนตาบลเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ข้อบัญญัติ นีใ้ นเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหลุ่งตะเคียน
ข้อ 35 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหลุ่งตะเคียน เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัติน้ี และให้มี อานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติน้ี

ประกาศ ณ วันที่………….…………….......
(ลงชื่อ)
( นายซ้อน กองศรี )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหลุ่งตะเคียน
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
( นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย )
นายอาเภอห้วยแถลง
วันที่...................................................

