
 

 

 

ข้อบัญญัติต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 

เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

ในต าบลหลุ่งตะเคียน พ.ศ.256๓ 

 
 

  



บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคยีน 

เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรยีบร้อยในต าบลหลุ่งตะเคยีน พ.ศ. 256๓ 

***************************** 

หลักการ 

เพื่อให้การปฏิบัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตองค์การ

บริหาร ส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน เป็นไปในแนวทางของพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความ

เป็นระเบียบเรียบของ บ้านเมอืง พ.ศ. 2535 

เหตุผล 

เนื่องจาก พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ประกาศใชบ้ังคับ จงึเห็นสมควรตราข้อบัญญัติต าบล  เรื่องการรักษาความ

สะอาด และ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในต าบลหลุ่งตะเคียน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ

รักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และเพื่อประโยชน์ในการ

ดูแลรักษาความสะอาด และ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนน ทางเท้า แมน่้ าล าคลอง ที่สาธารณะ

ต่าง ตลอดจนการก าหนด หลักเกณฑ์และอัตราค่าปรับผูก้ระท าความผิด จงึจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติ

ต าบลนีข้ึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อบัญญัติต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคยีน 

เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรยีบร้อย ในต าบลหลุ่งตะเคยีน 256๓ 

***************************** 

โดยที่เป็นการสมควรใหม้ีข้อบัญญัติต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน เรื่องการ

รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบร้อย ในต าบลหลุ่งตะเคียน พ.ศ.256๓ อาศัยอ านาจตาม

ความในมาตรา 71 แหง่พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 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  องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน โดย

ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียนและนายอ าเภอหว้ยแถลง จงึตรา

ข้อบัญญัติต าบลไว้ดังตอ่ไปนี้  

ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้เรยีกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง การรักษา

ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในต าบลหลุ่งตะเคียน พ.ศ. 256๓”  

ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน นับแต่วันที่ได้ปิด

ประกาศโดย เปิดเผย ณ ที่ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียนแล้ว 7 วัน 

ข้อ ๓  บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหรือข้อบังคับกฎระเบียบและค าสั่งอื่นใดของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียนซึ่งขัดหรอืแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ขอ้บัญญัตินี้แทน 

ข้อ 4. ข้อบัญญัตินี้ 

 “ที่สาธารณะ” หมายความว่า สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน และหมายความรวมถึงถนนและ

ทางน้ า ด้วย  

“สถานสาธารณะ” หมายความว่าสถานที่ที่จัดใหเ้ป็นสาธารณะส าหรับประชาชนใช้เพื่อการ

บันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจ หรอืชุมนุม  

“ถนน” หมายความรวมถึง ทางเดินรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทาง ทางข้ามตามกฎหมายว่า

ด้วย การจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรอืถนนส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้เป็น

ทางสัญจรได้  



“ทางน้ า” หมายความว่า อ่างเก็บน้ า แมน่้ า ห้วย หนอง คลอง บึง คู ล าธาร สระน้ าที่ขุดไว้เพื่อ 

สาธารณะ และหมายความรวมถึงท่อระบายน้ าด้วย   

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรอืน โรง ร้าน เรอื แพ ตลาด คลังสินค้า ส านักงาน หรอืสิ่ง

ปลูก สร้าง อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรอืเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึงอัฒจันทร์ ประตูน้ า 

อุโมงค์ หรอื ป้ายตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารด้วย  

“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจาระหรอืปัสสาวะ รวมตลอดถึงวัตถุอื่นใด ซึ่งเป็นของโสโครก

หรอืมีกลิ่น เหม็น  

“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษอาหาร เศษผา้ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า 

มูล สัตว์ หรอืซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใด ที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น  

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 

 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความถึง  

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 

 2. พนักงานส่วนต าบล ซึ่งเจา้พนักงานท้องถิ่นแตง่ตั้ง  

หมวด 1 

การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะและและสาธารณะ 

 ขอ้ 6 เจ้าของหรอืผูค้รอบครองอาคาร หรอืบริเวณของอาคารที่ติดอยู่กับทางเท้า มีหน้าที่ดูแล

รักษา ความสะอาด ทางเท้าที่อยู่ตดิอาคารหรอืบริเวณของอาคาร  

ในกรณีที่เป็นตลาดไม่วา่จะเป็นตลาดที่ขายอาหารหรือสินค้าประจ าทุกวัน หรอืเฉพาะคราว ให้

เจ้าของ ตลาดมีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้าที่อยู่ที่ตดิตลาดให้ผูค้รอบครองตลาดส่วนหนึ่ง

ส่วนใดของตลาด มี หนา้ที่รักษาความสะอาดบริเวณตลาดที่ตนครอบครอง  

ข้อ 7 ในการดูแลความสะอาดและความเรยีบร้อยตามข้อบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหนา้ที่มี

อ านาจแจ้ง ผูก้ระท าการฝา่ฝนืข้อบัญญัตินี้ มิให้กระท าการหรือให้แก้ไขการกระท าอันเป็นความผิดตาม

ข้อบัญญัตินี้  



ข้อ 8 การโฆษณาด้วยการปิด ทิง้ หรอืโปรย แผน่ประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ จะ

กระท าได้เมื่อ ได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรอืพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรอืเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสอือนุญาตดว้ย  

ข้อ 9 การโฆษณาตามข้อ 7. โดยมิได้รับการอนุญาตจากเจา้พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน

เจ้าหน้าที่ หรอืได้รับอนุญาตแตม่ิได้ปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดในการอนุญาต ให้เจา้

พนักงานท้องถิ่น หรอื พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้ผูโ้ฆษณาปลด รื้อ ถอน ขูด ลบหรอื

ล้างขอ้ความหรอืภาพนั้น ภายในเวลาที่ก าหนด ถ้าการโฆษณาดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง มขี้อความหรอื

ภาพที่มผีลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรอื ศลีธรรมอันดีของประชาชนหรอืลามก อนาจาร 

พนักงานเจ้าหน้าที่มอี านาจปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรอืล้าง ข้อความหรอืภาพนั้นได้เอง  

ข้อ 10 หา้มมิใหผู้ใ้ด  

(1) ปล่อยสัตว์ น าสัตว์ หรือจูงสัตว์ เข้าไปในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้ประกาศห้ามไว้  

(2) ปล่อยสัตว์ถ่ายมูลบนถนน และมิได้ขจัดมูลดังกล่าวใหห้มดไป  

ข้อ 11 หา้มมิใหผู้ใ้ดใช้ส่วนหนึ่ง ส่วนใด ของถนนเป็นสถานที่จ าหน่ายสินค้าหรือ ซ่อม เปลี่ยน 

แปลง ต่อเตมิ หรือติดตัง้อุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรอืล้อเลื่อน เว้นแต่เป็นการแก้ไขการช ารุด

บกพร่อง เพียงชั่วคราว  

ข้อ 12 หา้มมใิห้ผู้ใดตั้ง วาง กอง ทิ้ง ซากรถยนต์ หรอืกองวัสดุใด บนถนนหรอืสถาน

สาธารณะ  

ข้อ 13 หา้มมใิห้ผูใ้ดติดตัง้ วาง หรอืกองวัตถุใด บนถนน เว้นแต่เป็นการกระท าในบริเวณที่เจ้า 

พนักงานท้องถิ่นหรอืพนักงานเจ้าหน้าที่ ประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร  

ข้อ 14 หา้มมใิห้ผูใ้ด จูง ไล่ หรอืต้อนสัตว์ลงไปในทางน้ าซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน 

เจ้าหน้าที่ได้ปิดประกาศหา้มไว้ในบริเวณดังกล่าว 

 ข้อ 15 หา้มมใิหผู้ใ้ด เท หรอื ทิ้ง กรวด หนิ ดิน ทราย หรอืเศษวัสดุก่อสร้างลงในทางน้ าหรอื

ถนน กองไว้ หรอืกระท าด้วยประการใด ให้วัตถุดังกล่าวไหลหรอืตกลงในทางน้ าหรอืถนน ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ มีอ านาจสั่งให้ผูก้ระท าการตามวรรคหนึ่งจัดการขนย้ายวัตถุดังกล่าวออกไปให้ หา่งทางน้ า 

และมีอ านาจด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุดังกล่าวตามที่เห็นสมควรในกรณีที่ผูก้ระท าผิดไม่ด าเนินการ 

ตามที่สั่ง  



ข้อ 16 หา้มมใิห้ผูใ้ดทิง้สิ่งปฏิกูล มูลฝอย หรอืเทหรอืกอง กรวด หนิ ดนิ ทราย เลน หรอืสิ่งอื่น

ใดใน บริเวณที่ได้ปลูกหญ้าหรอืต้นไม ้ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่นหรอืรัฐวิสาหกิจเป็น

เจ้าของ  

ข้อ 17 หา้มมใิห้ผู้ใดปล่อยหรอืจูงสัตว์เข้าไปในบริเวณที่ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่น

หรอื รัฐวิสาหกิจได้ปลูกหรือนุญาตให้ผูอ้ื่นปลูกหญ้าหรอืต้นไมไ้ด้และได้ปิดประกาศหรือปักป้ายห้ามไว้ 

 ข้อ 18 หา้มมิใหผู้ใ้ด ถ่าย เท ทิ้ง อุจจาระหรอืปัสสาวะลงในที่สาธารณะหรอืสถานสาธารณะ

หรอืทิง้ ลงในทางน้ า 

 ข้อ 19 หา้มมใิห้ผู้ใด ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรอืมูลฝอยในสถานสาธารณะ หรอืที่สาธารณะ หรอืทางน้ า 

นอกเหนอืจากภาชนะ หรือที่ทางราชการส่วนท้องถิ่นได้จัดไว้ให้   

หมวดที่ 2 

การรักษาและการใช้ประโยชน์ ถนนและล าคลองสาธารณะ 

ข้อ 20 ถนนสาธารณะ ล าคลองสาธารณะ เป็นที่ใชป้ระโยชน์ร่วมกันของประชาชนหา้มมใิห้

ผูใ้ด กระท าอันเป็นการปิดกั้นการใชป้ระโยชน์ร่วมกันของประชาชน  

ข้อ 21 ห้ามมใิห้มกีารรุกล้ าถนนสาธารณะ ล าคลองสาธารณะ ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน  

ข้อ 22 หา้มมใิห้มกีารปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างบนถนนสาธารณะ ล าคลองสาธารณะ  

หมวด 3 

อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรอืพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ข้อ 23 นอกจากอ านาจหน้าที่ ที่ได้บัญญัติไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและ

พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีอ านาจหน้าที่ดังตอ่ไปนี้  

(1) โฆษณาให้ประชาชนได้ทราบถึงหนา้ที่ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  

(2) สอดส่องและกวดขันไม่ให้มกีารฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ โดยเคร่งครัด 

 (3) ตักเตอืนผู้กระท าความผดิหรอืสั่งให้ผู้กระท าความผดิแก้ไขหรือขจัดความสกปรกหรอื

ความไม่เป็น ระเบียบหรอืความไม่เรียบร้อยให้หมดไป  



ข้อ 24 เมื่อมีการกระท าผดิตามข้อบัญญัตินี้ในที่ใด และพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจทราบตัว

ผูก้ระท าผดิ ให้พนักงานเจา้หนา้ที่มอี านาจแก้ไขไม่ให้สิ่งที่เป็นความผดิตามข้อบัญญัตินี้ปรากฏอยู่ในที่

สาธารณะหรอื สถานสาธารณะอีกต่อไป ให้เจ้าหน้าพนักงานท้องถิ่น จัดหาอุปกรณ์และอ านวยความ

สะดวก ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติการและใหว้างระเบียบการปฏิบัติการของพนักงาน

เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  

ข้อ 25 ในกรณีที่ได้มกีารพบเห็นการกระท าความผดิตามข้อบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี

อ านาจ แจ้งให้ผูก้ระท าผดิจัดการ ลบ ล้าง กวาด ตกแต่ง ปรับปรุงสิ่งที่เป็นความผดิมิใหป้รากฏอีก

ต่อไปภายใน ระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าผูก้ระท าความผดิยินยอมปฏิบัติตามใหถ้ือว่าไม่ต้องรับโทษ  

ข้อ 26 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มอี านาจประกาศก าหนดเขต หา้มเข้า หรอืหา้มใช้ประโยชนจ์าก

ที ่สาธารณะ ทางสาธารณะ ทางน้ า เมื่อมีปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของประชาชน   

ข้อ 27 บรรดาความผดิตามข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรอืผูซ้ึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น

แตง่ตัง้ และพนักงานสอบสวนฝา่ยปกครองมีอ านาจเปรียบเทียบได้ เมื่อผู้ตอ้งหาช าระค่าปรับตามที่

เปรียบเทียบภายใน สามสิบวันแล้ว ให้ถอืว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 ถ้าผู้กระท าผดิไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรอืเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระค่าปรับภายใน

ก าหนดเวลา ดังกล่าว ให้ด าเนินคดีเพื่อฟ้องร้องตอ่ไป  

ค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล

หลุ่งตะเคียน 

 

 

 

 

 

 

 



หมวด 4 

บทก าหนดโทษ 

ข้อ 28 ผูใ้ดฝา่ฝนืไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจา้พนักงานท้องถิ่นหรอืพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่สั่งตาม

ข้อ 7 หรอืไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดตามข้อ 8 ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท  

ข้อ 29 ผูใ้ดกระท าความผิดข้อ 10 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 15 ต้องระวางโทษปรับไม่

เกิน 1,000 บาท  

ข้อ 30 ผูใ้ดกระท าความผิดข้อ 16 ข้อ 17 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท  

ข้อ 31 ผูใ้ดกระท าความผิดตามข้อ 18 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท  

ข้อ 32 ผูใ้ดกระท าความผิดตามข้อ 19 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 

 ข้อ 33 ผูใ้ดกระท าความผิดตามข้อ 21, ข้อ 22 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

 ข้อ 34 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจแต่งตัง้พนักงานส่วนต าบลเพื่อใหป้ฏิบัติหน้าที่ตาม

ข้อบัญญัติ นีใ้นเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน  

ข้อ 35 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม

ข้อบัญญัตินี้ และให้มี อ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่………….…………….......  

 

       (ลงช่ือ) 

                                  ( นายซ้อน  กองศรี ) 

                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน   

        เห็นชอบ 

 

(ลงช่ือ) 

        ( นายเดชฤทธิ์  ถิตย์ฉาย ) 

            นายอ าเภอห้วยแถลง 

วันที่................................................... 


