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บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ 
เรือ่ง  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  พ.ศ.  2562 

 
 

 

หลักการ 
ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ 

เรื่อง  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2562 

 

 

เหตุผล 

       “การเพ่ิมจ านวนขึ้นของขยะมูลฝอยในปัจจุบันก่อให้เกิดปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่เหมาะสมตามหลัก
สุขอนามัยซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่อย่างร้ายแรง  เพ่ือประโยชน์ในหาร
รักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน  และก ากัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทัพเสด็จ  ซึ่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ก าหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกข้อก าหนดของ
ท้องถิ่นเก่ียวกับวิธีการคัดแยก เก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้” 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ 
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                     โดยที่เห็นเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ  ว่าด้วยการรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  พ.ศ.  2562   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  71  แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ.  
2546  และมาตรา  18  มาตรา  19  และ มาตรา  20  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535  
และพระราชบัญญัติความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ  
โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ   และนายอ าเภอตาพระยา  จึงออกข้อบัญญัติ
ไว้ต่อไปนี้  

                     ข้อ  1  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ  เรื่อง  การรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  พ.ศ.  2562” 

                    ข้อ  2  ข้อบัญญัตินี้   ให้ใช้ในเขตต าบลทัพเสด็จนับแต่วันที่ได้ประกาศในที่เปิดเผยแล้ว 

                     ข้อ  3  บรรดาข้อบังคับ  ระเบียบ  และค าสั่งอ่ืนใด  ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้   หรือ
ขัดแย้งกับข้อบัญญัตินี้   ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน  

                    ข้อ  4  ในข้อบัญญัตินี้ 

                     “เจ้าพนักงาน”หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ  รองนายกฯ  เลขา
นายกฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ   ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ทัพเสด็จ  

                    “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  หัวหน้าสถานีอนามัยตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  2535   

                     “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า   อุจจาระหรือปัสสาวะ   และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็น   
สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น    

                     “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เถ้า  มูลสัตว์  ซาก
สัตว์  และรวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเกบ็กวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน    
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                 “ที่รองรับสิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  หอ้งส้วม  ทางระบายน้ าทิ้งหรือน้ าเสีย  

                 “ทีร่องรับมูลฝอย”  หมายความว่า  ถังขยะหรือที่รวบรวมขยะ    

                     “สถานที่เอกชน”  หมายความว่า  อาคารบ้านเรือน  สถานที่ส านักงาน  สถานประกอบการ 
ประเภทต่าง ๆ  รวมตลอดถึงโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ   

                     “ที่สาธารณะ”  หมายความว่า  สาธารณสมบัติของแผ่นดินนอกจากที่รกร้างว่างเปล่า  และ 
หมายความรวมถึงถนนและทางน้ าด้วย   

                     “สถานที่สาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่ที่จัดไว้เป็นที่สาธารณะส าหรับประชาชนใช้ เพ่ือ
การบันเทิงพักผ่อนหย่อนใจ  หรือการชุมชน    

                  “ถนน”  หมายความว่า  ทางเดินรถ  ทางเท้า  ไหล่ทาง  ทางข้าม  ตามกฎหมายว่าด้วย 
การจราจรทางบก  ตรอก  ซอย  สะพาน  หรือถนนส่วนบุคคล   ซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้เป็นทางสัญจร
ได้  

                   “ทางน  า”  หมายความว่า  ทะเล  หาดทรายชายทะเล  อ่างเก็บน้ า  แม่น้ า ห้วยหนอง  คลอง  
บึง  คู  ล าธาร  และหมายความรวมถึงท่อระบายน้ าด้วย   

                     “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้านเรือน  โรง  ร้าน  เรือ  แพ  ตลาด  คลังสินค้า  ส านักงาน
หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเขา้ใช้สอยได้  และหมายความรวมถึงอัฒจันทร์  เขื่อน  ประตูน้ า  อุโมงค์   
หรือป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  

                     “ซากยานยนต์”  หมายความว่า  รถจักรยานยนต์  เครื่องจักร  เรือ ล้อเลื่อน  ยานพาหนะอ่ืน ๆ  
ที่เสื่อมสภาพจนไม่อาจใช้การได้และหมายความรวมถึงชิ้นส่วนของรถ  เครื่องจักรกลหรือยานพาหนะ 

                    ข้อ  5  ห้ามผู้ใด  ถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือท าให้สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในสถานที ่  ดังต่อไปนี้ 

                     (1)  ห้ามมิให้ผู้ใด  ถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือท าให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในทางสาธารณะ  เช่น  ถนน  
ตรอก  ซอย  แม่น้ า  คลอง  คู  สระน้ า  บ่อน้ า  เว้นแต่ในที่ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้จัดตั้งหรือจัดไว้ให้
โดยเฉพาะ  

                     (2)  ห้ามผู้ใดน าสิ่งปฏิกูลทิ้งลงไปในทางสาธารณะหรือที่สาธารณะอ่ืนใด  เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะ
หรือที่เก็บมิดชิดไม่ให้สิ่งปฏิกูลมีกลิ่นเหม็นส่งออกมาข้างนอก 

                     (3)  ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่าย  เท  ทิ้ง  สิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับขยะมูลฝอย 
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                     (4)  ผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือเคหะสถาน  ต้องจัดให้มีที่รองรับปฏิกูลและมูลฝอยใน
สถานที่  ที่อยู่ในความครอบครองของตน 

                    (5)  ที่รองรับสิ่งปฏิกูล  มูลฝอย  ต้องไมรั่ว  มีฝาปิดมิดชิดกันแมลงวันและสัตว์พาหะน าโรค  

                     (6)  ผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่  ซึ่งอยู่นอกเขตการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ซึ่งเจ้า 
พนักงานท้องถิ่นไม่ได้ก าหนดให้จัดเก็บ  จะต้องก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
โดยการเผาหรือฝังหรือโดยวิธีอ่ืนใดซึ่งไม่ขัดต่อสุขลักษณะ    

                     ข้อ  6  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  หรือบริเวณของอาคารที่อยู่ติดกับทางเท้า  มีหน้าที่
ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้าที่อยู่ติดอาคารหรือบริเวณของอาคาร   ในกรณีที่เป็นตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดที่ขาย
อาหารหรือสินค้าประจ าทุกวันหรือเฉพาะคราว   ให้เจ้าของตลาดมีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้าที่อยู่ติด
กับตลาด   และให้ผู้ครอบครองส่วนใดส่วนหนึ่งของตลาดมีหน้าที่รักษาความสะอาดบริเวณตลาดที่ตนครอบครอง  

                     ข้อ  7  ห้ามมิให้ผู้ใดอาบน้ าหรือซักล้างสิ่งใด ๆ  บนถนน   หรือในสถานที่สาธารณะซึ่งมิได้จัดไว้
เพ่ือการนั้น  หรือในบริเวณทางน้ าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประกาศห้ามไว้  

                     ข้อ  8  การโฆษณา  โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือ
ได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  ในการอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้โฆษณาปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือล้างข้อความหรือภาพนั้น  ภายในเวลาที่
ก าหนด   ถ้าการโฆษณาดังกล่าวตามวรรคหนึ่งมีข้อความหรือภาพที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือลามกอนาจาร  พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือล้างข้อความ
หรือภาพนั้นได้เองโดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้โฆษณาตามท่ีได้ใช้จ่ายไปจริง  

                     ข้อ  9  ห้ามมิให้ผู้ใดขูด  กะเทาะ  ขีด  เขียน  พ่นสี  หรือท าให้ปรากฏด้วยประการใด ๆ  ซึ่ง
ข้อความ  ภาพ  หรือรูปรอยใด ๆ  ที่ก าแพงที่ติดกับถนน  บนถนนที่ต้นไม้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่อยู่ติด
กับถนนหรือในที่สาธารณะ  เว้นแต่เป็นการกระท าของราชการส่วนท้องถิ่น  ราชการส่วนอ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจหรือ
ของหน่วยงานที่มีอ านาจกระท าได้  

                     ข้อ  10  เจ้าของรถซึ่งใช้บรรทุกสัตว์  กรวด  หิน  ดิน  ทราย  สิ่งปฏิกูล  มูลฝอยหรือสิ่งอ่ืนใด
ต้องจัดให้รถนั้นอยู่ในสภาพที่ป้องกันมิให้มูลสัตว์หรือสิ่งดังกล่าว ตกหล่น  รั่วไหล  ปลิว  ฟุ้งกระจาย ลงบนถนนใน
ระหว่างที่ใช้รถนั้น   รวมทั้งต้องป้องกันมิให้น้ ามันจากรถรั่วไหลลงบนถนน 
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                     ถ้ามีกรณีดังกล่าวตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้น  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่  เจ้าพนักงานจราจรหรือต ารวจที่
ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมจราจรมีอ านาจสั่งให้ผู้ขับขี่น ารถไปที่สถานีต ารวจ  ที่ท าการขนส่ง  หรือส านักงานขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น  และยึดรถนั้นไว้จนกว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองจะช าระค่าปรับ  

                    ข้อ  11  ห้ามมิให้ผู้ใด 

                     (1)  ปล่อยสัตว์  น าสัตว์  หรือจูงสัตว์ไปตามถนนหรือเข้าไปในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น  ได้
ประกาศห้ามไว้  

                     (2)  ปล่อยให้สัตว์ถ่ายมูลบนถนนและมิได้ขจัดมูลดังกล่าวให้หมดไป  ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้
บังคับแก่ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ให้น าขบวนสัตว์หรือฝูงสัตว์  หรือจูงสัตว์ไปตามถนนและ
ได้เสียค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดตามข้อก าหนดของท้องถิ่น 

                     ข้อ  12  ห้ามมิให้ผู้ ใดล้างรถยนต์  รถจักรยานยนต์  หรือล้อเลื่อนบนถนน  หรือสถาน 
สาธารณะ  และท าให้ถนนหรือสถานสาธารณะสกปรกเลอะเทอะ 

                    ข้อ  13  ห้ามมิให้ผู้ใด 

                    (1)  กระท าด้วยประการใด ๆ  ให้ทางเท้าช ารุดเสียหาย  

                      (2)  จอดหรือขับข่ีรถยนต์  รถจักรยานยนต์  หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า  เว้นแต่เป็นการจอด หรือ
ขับขี่เพ่ือเข้าไปในอาคาร  หรือมีประกาศของเจ้าพนักงานจราจรผ่อนผันให้จอดหรือขับขี่ได้  

                      ข้อ  14  ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง  วางหรือกองวัตถุใด ๆ บนถนน   เว้นแต่เป็นการกระท าในบริเวณที่
เจ้าพนกังานท้องถิน่  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศก าหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร  

                     ข้อ  15  ห้ามมิให้ผู้ใด 

                    (1)  ปรุงอาหาร  ขายหรือจ าหน่ายสินค้าบนถนน  หรือในสถานสาธารณะ 

                      (2)  ใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนเป็นที่ปรุงอาหาร  เพ่ือขายหรือจ าหน่ายให้แก่ประชาชนบนถนน 
หรือในสถานสาธารณะ  ซึ่งการกระท านั้นจะท าให้กีดขวางการจราจรและท าให้เกิดความไม่เป็นระเบียบในสถานที่
สาธารณะนั้น 

                      (3)  ขายหรือจ าหน่ายสินค้าซึ่งบรรทุกรถยนต์  รถจักรยานยนต์  หรือล้อเลื่อนบนถนนหรือใน 
สถานสาธารณะ   ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การปรุงอาหารหรือการขายสินค้าในถนนส่วนบุคคล  หรือใน
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บริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น   หรือเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศผ่อนผันให้กระท าได้ในระหว่างเวลาที่ก าหนด  
ด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร  

                       ข้อ  16  ห้ามมิให้ผู้ใดจูง  ไล่  หรือต้อนสัตว์ลงไปในทางน้ าซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ปิดประกาศห้ามไว้  ณ  บริเวณดังกล่าว 

                       ข้อ  17  ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้ง  กรวด  หิน  ดิน  ทราย  หรือเศษวัตถุก่อสร้าง  ลงในทางน้ า 
หรือกองไว้หรือกระท าด้วยประการใด ๆ  ให้วัตถุดังกล่าวไหลหรือตกลงในทางน้ า   ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจา้หน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้กระท าการตามวรรคหนึ่ง   จัดการขนย้ายวัตถุดังกล่าวออกไปให้ห่างจากทางน้ า
ภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิน่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด   และถ้ากระท าผิดดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อ
การระบายน้ าหรือท าให้ระบายน้ า  คู  คลอง  ตื้นเขิน  ให้มีอ านาจสั่งให้ผู้กระท าการตามวรรคหนึ่งแก้ไขให้ทางน้ า
ดังกล่าวคืนสู่สภาพเดิม  ถ้าละเลย เพิกเฉย  นอกจากมีความผิดฐานขัดค าสั่งเจ้าพนนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญาแล้วให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินคดีด าหรับความผิดตามข้อบังคับต่อไป  

                      ข้อ  18  เจ้าของร้านจ าหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่ม  ซึ่งจัดสถานที่ไว้ส าหรับบริการลูกค้าได้
ในขณะเดียวกันไม่ต่ ากว่ายี่สิบคน   ต้องจัดให้มีส้วมที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงเพ่ือให้
ลูกค้าใช้ระหว่างเปิดท าการค้า    

                      ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่เจ้าของร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  ซึ่งจัดให้มีขึ้นใน
บริเวณงานเทศกาลหรืองานใดเป็นการเฉพาะคราว 

                      ข้อ  19  เจ้าของสถานีบริการการจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซส าหรับยานพาหนะ  ต้องจัด
ให้มีส้วมที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง    

                      ข้อ  20  ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งสิ่งปฏิกูล  มูลฝอย  หรือเท  หรือกองกรวด  หิน  ดิน  ทราย  หรือสิ่ง 
อ่ืนใดในบริเวณท่ีปลูกหญ้า  หรือต้นไม้ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่น  ราชการส่วนอื่น  หรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ   

                      ข้อ  21  ห้ามมิให้ผู้ใดโค่นต้นไม้  ตัด  เด็ด  หรือกระท าด้วยประการใด ๆ  ให้เกิดความเสียหาย
หรือน่าจะเป็นอันตรายแก่ต้นไม้  หรือใบ  ดอก  ผล  ในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะ   ความในวรรคหนึ่งมิให้
ใช้บังคับแก่การกระท าของผู้ใดได้รับมอบหมายจากพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือผู้ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือให้โค่นหรือ
ตัดต้นไม้จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

                      ข้อ  22  ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยหรือจูงสัตว์เข้าไปในบริเวณท่ีราชการส่วนท้องถิ่น  ราชการส่วนอ่ืน
หรือรัฐวิสาหกิจได้ปลูกหรืออนุญาตให้ผู้อื่นปลูกหญ้าหรือต้นไม้ไว้  และได้ปิดประกาศหรือป้ายห้ามไว้   
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                     ข้อ  23  ห้ามมิให้ผู้ใดถ่ายอุจาระหรือปัสสาวะลงในที่สาธารณะ  ซึ่งมิใช่สถานที่ที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นได้จัดไว้เพื่อการนั้น   

                    ข้อ  24  ห้ามมิให้ผู้ใด  ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ   

                      ข้อ  25  ห้ามมิให้ผู้ใดเท  หรือทิ้งสิ่งปฏิกูล  มูลฝอย  น้ าโสโครกหรือสิ่งอ่ืนใดลงบนถนน  
ในทางน้ า  หรือใสสถานที่สาธารณะ      

                      ข้อ  26  ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ  ให้โคมไฟ  ป้าย  ศาลาที่ พัก  ม้านั่ง  ส้วม  
หรือสิ่งใดที่ราชการส่วนท้องถิ่น    ราชการอ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจได้จัดท าไว้เพ่ือสาธารณชนเกิดความเสียหาย  หรือใช้
ประโยชน์ไม่ได้    

                     ข้อ  27  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้

                     (1)  โฆษณาให้ประชาชนได้ทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติ 

                     (2)  สอดส่องและกรวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนข้อบัญญัติโดยเคร่งครัด   

                       (3)  ตักเตือนผู้กระท าความผิดหรือสั่งให้ผู้กระท าความผิดแก้ไขหรือขจัดความสกปรกหรือ 
ความไม่เป็นระเบียบหรือความไม่เรียบร้อยให้หมดไป   

                     (4)  จับกุมผู้กระท าความผิดซึ่งไม่เชื่อฟังค าตักเตือนและด าเนินคดีตามข้อบัญญัติ 

                      ข้อ  28  เมื่อมีการกระท าความผิดตามข้อบัญญัติเกิดขึ้น   และพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจทราบ
ตัวผู้กระท าความผิดให้เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นนั้นทุกคนร่วมกันขจัด   หรือแก้ไขไม่ให้สิ่งผิดกฎหมาย
ปรากฏอยู่ในสาธารณะหรือสถานสาธารณะต่อไป  

                      ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดหาอุปกรณ์และอ านวยความสะดวก  ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติการและให้วางระเบียบการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนนึ่ง 

                      ข้อ  29  ในกรณีที่ได้จับกุมผู้กระท าผิดตามข้อบัญญัตินี้    ให้พนกังานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้กระท า
ความผิดจัดการลบ  ล้าง  กวาด  เก็บตกแต่ง  ปรับปรุงสิ่งที่เป็นความผิดมิให้ปรากฏอีกต่อไป   ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด   ถ้าผู้กระท าความผิดยินยอมปฏิบัติตามให้คดีเป็นอันเลิกกัน   ถ้าผู้กระท าความผิดไม่ปฏิบัติตามพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ านาจจัดท า  หรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนจัดท าให้เกิดความสะอาด   และความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
ให้ผู้กระท าความผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายในการขจัดท าความสะอาดหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ตามที่ได้ใช้จ่ายไป
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จริงให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น   แต่การชดใช้ค่าใช้จ่ายไม่ลบล้างการกระท าความผิดหรือระงับการด าเนินคดีแก่
ผู้กระท าความผิด    

                      ข้อ  30  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจประกาศก าหนดเวลาห้ามเข้า  หรืออยู่ในสถาน 
สาธารณะประกาศนั้น   ให้ติดตั้งหรือแขวนไว้ในบริเวณสถานสาธารณะที่ห้ามนั้นซึ่งเห็นได้ง่าย   

                      ข้อ  31  บรรดาความผิดตามข้อบัญญัติฉบับนี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแต่งตั้งและพนักงานสอบสวนมีอ านาจเปรียบเทียบปรับได้   เมื่อผู้ต้องหาช าระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ
ภายใน 15  วัน  แล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

                      ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่ เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระค่าปรับ   ภายใน 
ก าหนดเวลาดังกล่าวให้ด าเนินคดีเพ่ือฟ้องร้องต่อไป     

                      ข้อ 32   ภายใต้ข้อบัญญัติข้อ  31  ค่าธรรมเนียมและค่าปรับที่ เปรียบเทียบตาม 
พระราชบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น  

                 ข้อ  33  ในกรณีที่มีการกระท าความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตาม
ข้อบัญญัติ  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจจับกุมกระท าความผิด  หรือผู้ที่ต้องสงสัยว่า
กระท าความผิดนั้น    พร้อมด้วยยานพาหนะเครือ่งมือและสิ่งของที่ใช้ในการกระท าความผิด    เพ่ือด าเนินการตาม 

กฎหมาย   ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจ าตัว   เมื่อบุคคลที่
เกี่ยวข้องร้องขอดูบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยก าหนด   

                      ข้อ  34  ในกรณีที่มีผู้กระท าความผิดข้อบัญญัตินี้   ประชาชนผู้พบเห็นอาจแจ้งความต่อ 
พนักงานสอบสวน   เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่   เพ่ือให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่โดยไม่ชักช้า  
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บทก าหนดโทษ 

                     ข้อ  35  ผู้ใดฝ่าฝืน  ข้อ  7 , ข้อ  11 , หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ได้
ประกาศตาม  ข้อ  30  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท  

                     ข้อ  36  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม  ข้อ  6 ,  ข้อ  22 ,  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพัน
บาทถ้วน    
                     ข้อ  37  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม  ข้อ  12 ,  ข้อ  15 ,  ข้อ  16 ,  ข้อ  20 ,  ข้อ  23 ,  
ข้อ  24  และข้อ  26  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทถ้วน    

                     ข้อ  38  ผู้ใดขับขี่รถบรรทุกมูลสัตว์  กรวด  หิน  ดิน  ทราย  มูลฝอย  หรือมีน้ ามันและวัตถุ 
ดังกล่าวได้ตกหล่น  ปลิว  ฟุ้งกระจาย  หรือรั่วไหลลงบนถนน  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทถ้วน 

                     ข้อ  39  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม  ข้อ  9 ,  ข้อ  13  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพัน
บาทถ้วน    

                     ข้อ  40  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 10 วรรคหนึ่ง , ข้อ 14 , ข้อ 17 , ข้อ 25 วรรคหนึ่ง  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทถ้วน    

                     ข้อ  41  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม  ข้อ  18  หรอื  ข้อ  19  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง
พันบาทถ้วน   นอกจากต้องระวางโทษปรับตามวรรคหนึ่งแล้ว  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ข้อ  18  หรือ  ข้อ  
19  ต้องระวางโทษปรับอีกวันละหนึ่งร้อยบาท  เรียงรายวันจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย    

                     ข้อ  42  พนักงานสอบสวน  เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม  ข้อ  
34  ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดตามที่ท่ีมีการแจ้งความนั้น   

                     ข้อ  43  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้    มีความผิดตามพระราชบัญญัติ
สาธารณสุข  พ.ศ.  2535      

                     ข้อ  44  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า  สถานที่หรือบริเวณใดควรท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูล และ
มูลฝอยไปท าการก าจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  โดยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อได้มีหนังสือแจ้งแก่ผู้
ครอบครองสถานที่ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน  หรือเมื่อได้ปิดประกาศก าหนดบริเวณเก็บขนสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย ณ ที่เปิดเผยไม่น้อยกว่า  3  แห่ง  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน  เจ้าของอาคารสถานที่จะต้องให้
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือบคุคลที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งเท่านั้น  เก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจาก  อาคารสถานที่ 
โดยเสียค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบังคับนี ้         



 

ข้อบญัญตัิ อบต.ทพัเสด็จ เร่ือง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ.2562 10 

 

   ช้อ 45 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

                                         ประกาศ ณ วันที่  14  มีนาคม  2562 

                                                             

                                                                 ลงนาม.................................... 

              (นายนที  หวลประไพ) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ 
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