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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ....................
โดยเป็น การสมควรตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่ว นตาบลบัว ทอง ว่าด้ว ย การรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2546 ประกอบกับมาตรา 44 มาตรา 45 มาตรา 48 และ
มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองโดยความเห็นชอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลบัวทองและนายอาเภอเมืองบุรีรัมย์ จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เรื่อง การรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ.2562”
ข้อ 2 ข้อบั ญญัตินี้ ให้ ใช้บั งคับ ในเขตองค์การบริห ารส่ ว นตาบลบัว ทองนับแต่วันที่ได้ปิดประกาศโดย
เปิดเผย ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองแล้ว 7 วัน
ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่ งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้หรือ
ขัดแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ข้อบัญญัตินี้
“ที่สาธารณะ” หมายความว่า สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน และหมายความรวมถึง ถนน และทาง
น้าด้วย
“สถานสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ที่จัดให้เป็นสาธารณะสาหรับประชาชนใช้เพื่อการบันเทิง
การพักผ่อนหย่อนใจหรือชุมนุม
“ถนน” หมายความรวมถึง ทางเดินรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทาง ทางข้าม ตามกฎหมายว่าด้วย
การจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือถนนส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้เป็นทางสัญจรได้
“ทางน้า” หมายความว่า อ่างเก็บน้า แม่น้า ห้วย หนอง คลอง บึง คู ลาธาร สระน้าที่ขุดไว้เพื่อ
สาธารณะ และหมายความรวมถึง ท่อระบายน้าด้วย
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ ตลาด คลังสินค้า สานักงาน หรือสิ่งปลูกสร้าง
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง อัฒจันทร์ ประตูน้า อุโมงค์ หรือป้ายตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย
/สิ่งปฏิกลู ....
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“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ รวมตลอดถึงวัสดุอื่นใด ซึ่งเป็นของโสโครกหรือมี
กลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษอาหาร เศษสินค้า เศษผ้า ถุงพลาสติก ภาชนะ ที่ใส่
อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใด ที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น หรือสิ่ง
อื่นใดที่ก่อให้เกิดความไม่สะอาดต่อพื้นที่สาธารณะตลอดจนแม่น้าลาคลองต่างๆ
“ซากรถยนต์” หมายความว่า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล เรือ ล้อเลื่อน ยานพาหนะ
อื่นๆที่เสื่อมสภาพจนไม่อาจใช้การได้ และหมายความรวมถึงชิ้นส่วนของรถเครื่องจักรกลหรือยานพาหนะ
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความถึง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความถึง
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
2. พนักงานส่วนตาบล ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง
ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริห ารส่ วนตาบลบัว ทอง เป็นผู้ รักษาการให้ เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้ มี
อานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
หมวด 1
การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ
ข้อ 6 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือบริเวณของอาคารที่ติดอยู่กับทางเท้ามีหน้าที่ดูแลรักษาความ
สะอาดทางเท้าที่อยู่ติดอาคารหรือบริเวณของอาคาร
กรณีที่เป็นตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดที่ขายอาหารหรือสินค้าประจาทุกวัน หรือเฉพาะคราวให้เจ้าของ
ตลาดมีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้าที่อยู่ติดตลาด ให้ เจ้าของหรือผู้ครอบครองตลาดส่วนหนึ่งส่วนใดของ
อาคารหรือบริเวณของอาคาร มีหน้าที่รักษาความสะอาดบริเวณตลาดที่ตนครอบครอง หรือจะมอบหมายให้คน
หนึ่งคนใดหรือหลายคนเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดแทนตนก็ได้ และให้ผู้ได้รับ มอบหมายมีหน้าที่และ
ความรับผิดแทนผู้มอบหมาย ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ และพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหา
ตัวผู้รับมอบหมายได้ ให้ถือว่าไม่มีการมอบหมาย และให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือบริเวณของอาคาร
เจ้าของตลาดหรือผู้ครอบครองส่วนหนึ่งส่วนใดของตลาดเป็นผู้รับผิดในการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้
ข้อ 7 การปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 6 ให้บุคคลตามข้อ 6 มีอานาจแจ้งผู้กระทาการฝ่าฝืน ข้อบัญญัตินี้มิให้
กระทาการหรือให้แก้ไขการกระทาอันเป็นความผิดตามข้อบัญญัตินี้ ถ้าผู้ถูกแจ้งหรือผู้ถูกห้ามไม่ปฏิบัติตาม ให้รีบ
แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 51 เพื่อใช้เป็นหลักฐานว่าตนมิได้กระทาความผิดตามข้อบัญญัตินี้
ข้อ 8 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินผู้ใด
(1) วางกระถางต้นไม้บนทางเท้าหรือปลูกต้นไม้ที่บริเวณภายนอกอาคารที่ตนเป็นเจ้าของหรือผู้
ครอบครอง และปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้เหี่ยวแห้งหรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย ในกระถางต้นไม้หรือที่บริเวณภายนอกของอาคาร
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(2) ปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้หรือธัญพืชที่ตนปลูกไว้หรือที่ขึ้นเองในที่ดินของตนให้เหี่ยวแห้งหรือมี
สภาพรกรุงรัง หรือปล่อยปละละเลยให้มีการทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในบริเวณที่ดินของตน
ถ้าการปล่อยปละละเลยตาม (2) มีสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะ เจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารมีความผิดตามข้อบัญญัตินี้
ข้อ 9 ห้ามมิให้ผู้ใดอาบน้าหรือซักล้างสิ่งใด ๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณะซึ่งมิได้จัดไว้เพื่อการนั้น หรือ
ในบริเวณทางน้าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประกาศห้ามไว้
ข้อ 10 ในการดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยตามข้อบัญญัตินี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจแจ้ง
ผู้กระทาการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ มิให้กระทาการหรือให้แก้ไขการกระทาอันเป็นความผิดตามข้อบัญญัตินี้
ข้อ 11 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรย แผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะจะกระทาได้เมื่อ
ได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือ
เงื่อนไขที่กาหนดในหนังสืออนุญาตด้วย
ข้อ 12 การโฆษณาตามข้อ 11 โดยมิได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
หรื อได้รับ อนุ ญาตแต่มิได้ป ฏิบั ติให้เป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ที่กาหนดในการอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้โฆษณาปลด รื้อ ถอน ขูด ลบหรือล้างข้อความ หรือภาพนั้นภายใน
เวลาที่กาหนด
ถ้าการโฆษณาดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง มีข้อความหรือภาพที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือลามก อนาจาร พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือล้างข้อความ
หรือภาพนั้นได้เอง
ข้อ 13 ห้ามมิให้ผู้ใดขูด กระเทาะ ขีด เขียน พ่นสี หรือทาให้ปรากฏด้วยประการใด ๆ ซึ่งข้อความ ภาพ
หรือรูปรอยใด ๆ ที่กาแพงที่ติดกับถนน บนถนน ที่ต้นไม้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่อยู่ติดกับถนนหรืออยู่ใน
ที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นการกระทาของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยงานที่มี
อานาจกระทาได้
ข้อ 14 เจ้าของรถซึ่งใช้บรรทุกสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย สิ่งปฏิกูล มูลฝอยหรือสิ่งอื่นใด ต้องจัดให้
รถนั้นอยู่ในสภาพที่ป้องกันมิให้มูลสัตว์หรือสิ่งดังกล่าวตกหล่น รั่วไหล ปลิว ฟุ้ง กระจายลงบนถนนในระหว่างที่ใช้
รถนั้น รวมทั้งต้องป้องกันมิให้น้ามันจากรถรั่วไหลลงบนถนน
ข้อ 15 ห้ามมิให้ผู้ใด
(1) ปล่อยสัตว์ นาสัตว์ หรือจูงสัตว์ เข้าไปในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประกาศห้ามไว้
(2) ปล่อยให้สัตว์ถ่ายมูลบนถนน และมิได้ขจัดมูลดังกล่าวให้หมดไป
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้นาขบวน
สัตว์หรือฝูงสัตว์หรือจูงสัตว์ไปตามถนน และได้เสียค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดตามข้อบัญญัตินี้
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ข้อ 16 ห้ามมิให้ผู้ใดล้างรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนถนนหรือสถานสาธารณะ และทาให้
ถนนหรือสถานสาธารณะสกปรกเลอะเทอะ
ข้อ 17 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของถนนเป็นสถานที่ซ่อมเปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือติดตั้งอุปกรณ์
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การแก้ไขรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนที่เครื่องยนต์ขัดข้องหรือ
อุปกรณ์ชารุดขณะใช้ถนน เพื่อให้รถหรือล้อเลื่อนดังกล่าวใช้การได้ต่อไป
ข้อ 18 ห้ามมิให้ผู้ใด
(1) กระทาด้วยประการใด ๆ ให้ทางเท้าชารุดเสียหาย
(2) จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนทางเท้า เว้นแต่เป็นการจอดหรือขับขี่
เพื่อเข้าไปในอาคารหรือมีประกาศของเจ้าพนักงานจราจรผ่อนผันให้จอดหรือขับขี่ได้
ข้อ 19 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานสาธารณะ
ข้อ 20 ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนถนนเว้นแต่เป็นการกระทาในบริเวณที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกาหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร
ข้อ 21 ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนถนนเว้นแต่เป็นการกระทาในบริเวณที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกาหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร
ข้อ 22 ห้ามมิให้ผู้ใด
(1) ปรุงอาหาร ขายหรือจาหน่ายสินค้าบนถนน หรือในสถานสาธารณะ
(2)ใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนเป็นที่ปรุงอาหารเพื่อขายหรือจาหน่ายให้แก่ประชาชนบนถนนหรือใน
สถานสาธารณะ
(3) ขายหรือจาหน่ายสินค้าซึ่งบรรทุกบนรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อน บนถนนหรือในสถาน
สาธารณะ
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การปรุงอาหารหรือการขายสินค้าตาม (1) หรือ (2) ในถนนส่วนบุคคล
หรือในบริ เวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศผ่อนผันให้กระทาได้ในระหว่างวันเวลาที่
กาหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร
ข้อ 23 ห้ามมิให้ผู้อยู่ในรถยนต์หรือผู้ขับขี่หรือผู้นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ซื้อสินค้าที่ขายหรือจาหน่าย
ในสถานสาธารณะหรือบนถนนยกเว้นถนนส่วนบุคคล
ข้อ 24 ห้ามผู้ใด จูง ไล่ หรือต้อนสัตว์ลงไปในทางน้า ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปิด
ประกาศห้ามไว้ในบริเวณดังกล่าว
ข้อ 25 ห้ามผู้ใด เท หรือทิ้ง กรวด หิน ดิน ทราย หรือเศษวัสดุก่อสร้างลงในทางน้าหรือถนนกองไว้ หรือ
กระทาด้วยประการใดๆ ให้วัตถุดังกล่าวไหลหรือตกลงในทางน้าหรือถนน
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ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งให้ผู้กระทาการตามวรรคหนึ่ง จัดการ
ขนย้ายวัตถุดังกล่าวออกไปให้ห่างจากทางน้าภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กาหนด
และถ้าการกระทาผิดดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้าหรือทาให้ท่อระบายน้า คู คลอง ตื้นเขินให้มีอานาจสั่ง
ให้ผู้กระทาการตามวรรคหนึ่งแก้ไขให้ทางน้าดังกล่าวคืนสู่สภาพเดิม ถ้าละเลยเพิกเฉยนอกจากมีความผิดฐานขัด
คาสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินคดีสาหรับ
ความผิดตามข้อบัญญัตินี้ต่อไป
ข้ อ 26 เจ้ า ของร้ า นจ าหน่ า ยอาหารและหรื อ เครื่ อ งดื่ ม ซึ่ ง จั ด สถานที่ ไ ว้ ส าหรั บ บริ ก ารลู ก ค้ า ได้ ใ น
ขณะเดียวกันไม่ต่ากว่ายี่สิบคน ต้องจัดให้มีส้วมที่ต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กาหนดในกฎกระทรวง เพื่อให้ลูกค้าใช้
ในระหว่างเปิดทาการค้า
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่เจ้าของร้านจาหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มซึ่งจัดให้มีขึ้นในบริเวณงาน
เทศกาลหรืองานใดเป็นการเฉพาะคราว
ข้อ 27 เจ้าของสถานีบริการการจาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซสาหรับยานพาหนะ ต้องจัดให้มีส้วมที่
ต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
หมวด 2
การดูแลรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ในถนนและสถานสาธารณะ
ข้อ 28 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย หรือเท หรือกองกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือสิ่งอื่นใดใน
บริเวณที่ได้ปลูกหญ้าหรือต้นไม้ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ
ข้อ 29 ห้ามมิให้ผู้ใดโค่นต้นไม้ ตัด เด็ด หรือกระทาด้วยประการใด ๆ ให้เกิดความเสียหายหรือน่าจะเป็น
อันตรายแก่ต้นไม้ หรือใบ ดอก ผล หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นไม้ที่ปลูกไว้หรือขึ้นเองตามธรรมชาติในที่สาธารณะ
หรือสถานสาธารณะ
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระทาของผู้ได้รับมอบหมายจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้
ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือให้โค่นหรือตัดต้นไม้จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 30 ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยหรือจูงสัตว์เข้าไปในบริเวณที่ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่น หรือ
รัฐวิสาหกิจได้ปลูกหรืออนุญาตให้ผู้อื่นปลูกหญ้าหรือต้นไม้ไว้ และได้ปิดประกาศหรือปักป้ายห้ามไว้
หมวด 3
การห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ
ข้อ 31 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะลงในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะซึ่งมิใช่สถานที่ที่
ราชการส่วนท้องถิ่นได้จัดไว้เพื่อการนั้น
ข้อ 32 ห้ามมิให้ผู้ใดเท ปล่อยหรือระบายอุจจาระหรือปัสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะลงในทางน้า
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ข้อ 33 ห้ามมิให้ผู้ใด
(1) บ้วนหรือถ่มน้าลาย เสมหะ บ้วนน้าหมาก สั่งน้ามูก เทหรือทิ้งสิ่งใด ๆ ลงบนถนนหรือบนพื้นรถ
หรือพื้นเรือโดยสาร
(2) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะนอกภาชนะหรือที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้จัดไว้
ข้อ 34 ห้ามมิให้ผู้ใด
(1) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ
(2) ปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตนในสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จากที่
สาธารณะ
ข้อ 35 ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้าโสโครกหรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือในทางน้า
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือหรืออาคารประเภทเรือนแพ ซึ่งจอด
หรืออยู่ในท้องที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังไม่ได้จัดส้วมสาธารณะหรือภาชนะสาหรับทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ข้อ 36 ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือระบายอุจจาระหรือปัสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะลงในที่สาธารณะหรือ
ในสถานสาธารณะ
หมวด 4
การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ข้อ 37 ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาด้วยประการใด ๆ ให้โคมไฟ ป้าย ศาลาที่พัก ม้านั่ง ส้วม หรือสิ่งอื่นใด ที่
ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจได้จัดทาไว้เพื่อสาธารณชน เกิดความเสียหายหรือใช้ประโยชน์
ไม่ได้
ข้อ 38 ห้ามมิให้ผู้ใดปีนป่าย นั่ง หรือขึ้นไปบนรั้ว กาแพง ต้นไม้หรือสิ่งค้ายันต้นไม้ในที่สาธารณะ
ข้อ 39 ห้ามมิให้ผู้ใดยืน นั่ง หรือนอนบนราวสะพานสาธารณะหรือนอนในที่สาธารณะ
ข้อ 40 ห้ามมิให้ผู้ใดเล่นว่าว ฟุตบอล ตะกร้อ หรือกีฬาใด ๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณะหรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของสถานสาธารณะ ที่มีประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นห้ามไว้
ข้อ 41 ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ เว้นแต่ได้รับหนังสืออนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นการกระทาของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่นหรือ
รัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานที่มีอานาจกระทาได้ หรือเป็นการวางไว้เพียงชั่วคราว
การติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะโดยมิได้มีหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการอนุญาต
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งให้ผู้กระทาการตามวรรคหนึ่งปลดหรือรื้อถอนภายใน
เวลาที่กาหนด ถ้าผู้นั้นละเลย เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขัดคาสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
แล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินคดีตามข้อบัญญัตินี้ต่อไป
ข้อ 42 ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ที่อาคาร ในลักษณะที่สกปรกรกรุงรังหรือไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อยและมีสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะ
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ถ้ามีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือเตือนให้เก็บหรือ
จัดทาให้เป็นที่เรียบร้อย ถ้าผู้ติดตั้ง เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารละเลย เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขัด
คาสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินคดีตาม
ข้อบัญญัตินี้ต่อไป
ข้อ 43 เจ้าของอาคารซึ่งตั้งอยู่ในระยะไม่เกินยี่สิบเมตรจากขอบทางเดินรถที่มีผิวจราจรกว้างไม่ต่ากว่า
แปดเมตร และที่ผู้สัญจรไปมาอาจเห็นอาคารหรือบริเวณของอาคารได้จากถนนนั้น ต้องดูแลรักษาอาคารนั้นมิให้
สกปรกรกรุงรัง
หมวด 5
อานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อ 44 นอกจากอานาจหน้าที่ที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) โฆษณาให้ประชาชนได้ทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้
(2) สอดส่องและกวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้โดยเคร่งครัด
(3) ตักเตือนผู้กระทาความผิด หรือสั่งให้ผู้กระทาความผิดแก้ไขหรือขจัดความสกปรกหรือความ
ไม่เป็นระเบียบหรือความไม่เรียบร้อยให้หมดไป
(4) จับกุมผู้กระทาความผิดซึ่งไม่เชื่อฟังคาตักเตือนและดาเนินคดีตามข้อบัญญัตินี้
ข้อ 45 เมื่อมีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในท้องที่ใดและพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจ
ทราบตัว ผู้ กระทาผิด ให้ พนั กงานเจ้ าหน้าที่ของท้องถิ่นนั้นทุกคนร่ว มกันขจัดหรือแก้ไขไม่ให้ สิ่ งที่ผิ ดกฎหมาย
ปรากฏอยู่ในทีส่ าธารณะหรือสถานสาธารณะอีกต่อไป
ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดหาอุปกรณ์และอานวยความสะดวกให้ แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติการ และให้วางระเบียบการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
ข้อ 46 ในกรณีที่ได้จับกุมผู้กระทาความผิดตามข้อบัญญัตินี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้กระทาความผิด
จัดการลบ ล้าง กวาด เก็บ ตกแต่ง ปรับปรุงสิ่งที่เป็นความผิดมิให้ปรากฏอีกต่อไปภายในระยะเวลาที่กาหนด ถ้า
ผู้กระทาความผิดยินยอมปฏิบัติตาม ให้คดีเป็นอันเลิกกัน ถ้าผู้กระทาความผิดไม่ปฏิบัติตาม พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อานาจจัดทาหรือมอบหมายให้ผู้อื่นจัดทาให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และให้ ผู้กระทา
ความผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเข้าจัดทาความสะอาดหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่ได้ใช้จ่ายไปจริงให้แก่
เจ้าพนั กงานท้องถิ่น แต่การชดใช้ค่าใช้จ่ายไม่ล บล้างการกระทาความผิ ดหรือระงับการดาเนินคดีแก่ผู้ กระทา
ความผิด
ข้อ 47 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจประกาศกาหนดเวลาห้ามเข้าหรืออยู่ในสถานสาธารณะ ประกาศ
นั้นให้ติดตั้งหรือแขวนไว้ในบริเวณสถานสาธารณะที่ห้ามนั้นซึ่งเห็นได้ง่าย
ข้อ 48 บรรดาความผิดตามข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งและ
พนักงานสอบสวนมีอานาจเปรียบเทียบได้ เมื่อผู้ต้องหาชาระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสิบห้าวัน แล้วให้
ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชาระค่าปรับภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ดาเนินคดีเพื่อฟ้องร้องต่อไป
ค่า ปรั บ ที่ ได้ จ ากการเปรี ยบเที ยบตามวรรคหนึ่ ง ให้ แ บ่ งแก่ผู้ แจ้ งตามมาตรา 51 กึ่ง หนึ่ ง และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานจราจร หรือตารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร ผู้จับกุมอีกกึ่งหนึ่ง
ข้อ 49 ภายใต้บังคับข้อ 48 วรรคสาม ค่าธรรมเนียมและค่าปรับที่เปรียบเทียบตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็น
รายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น
ข้อ 50 ในกรณีที่มีการกระทาความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทาความผิดตามข้อบัญญัตินี้ ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจจับกุมผู้กระทาความผิดหรือผู้ที่ต้องสงสัยว่ากระทาความผิดนั้น
พร้อมด้วยยานพาหนะ เครื่องมือ และสิ่งของที่ใช้ในการกระทาความผิดเพื่อดาเนินการตามกฎหมายได้
ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจาตัวเมื่อบุคคลที่
เกี่ยวข้องร้องขอ
ข้อ 51 ในกรณีที่ มีผู้ ก ระท าความผิ ดตามข้อ บัญญั ตินี้ป ระชาชนผู้ พบเห็ น อาจแจ้ง ความต่อ พนัก งาน
สอบสวน เจ้ า พนั กงานท้องถิ่น หรื อพนั ก งานเจ้ าหน้า ที่ เพื่อ ให้ พนัก งานสอบสวน เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรื อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการตามอานาจหน้าที่โดยไม่ชักช้า และให้ถือว่าประชาชนผู้พบเห็นการกระทาความผิด
ดังกล่าวเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

หมวด 6
บทกาหนดโทษ
ข้อ 52 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ 9 ข้อ 15 ข้อ 36 ข้อ 37 ข้อ 38 ข้อ 39 หรือข้อ 40 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ประกาศเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ได้ประกาศตามมาตรา 47 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
ข้อ 53 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 6 ข้อ 23 หรือข้อ 30 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ข้อ 54 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง ข้อ 16 ข้อ 22 ข้อ 24 ข้อ 28 ข้อ 29 ข้อ 31
ข้อ33 ข้อ 34 ข้อ 37 ข้อ 41 ข้อ 42 หรือข้อ 43 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ข้อ 55 ผู้ใดขับขี่รถซึ่งบรรทุกมูลสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย มูลฝอย หรือมีน้ามัน และวัตถุดังกล่าวได้
ตกหล่น ปลิว ฟุ้งกระจาย หรือรั่วไหลลงบนถนน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 3,000 บาท
ข้อ 56 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 11 วรรคหนึ่ง ข้อ 13 ข้อ 17 วรรคหนึ่ง ข้อ 18 หรือข้อ 19
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
ข้อ 57 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 14 วรรคหนึ่ง ข้อ 20 ข้อ 25 ข้อ 32 ข้อ 35 วรรคหนึ่ง หรือ
ข้อ 36 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
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ข้อ 58 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 26 หรือข้อ 27 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
นอกจากต้องระวางโทษปรับตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 26 หรือข้อ 27 ต้องระวาง
โทษปรับอีกวันละหนึ่งร้อยบาทเรียงรายวัน จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ข้อ 59 พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ 51 ต้อง
ระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทาความผิดตามที่มีการแจ้งความนั้น
ข้อ 60 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลเพื่อ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบัญญัตินี้ใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................
(นายชาตรี ท้าวพยุง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
.......................................................................................................................................................................
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าบริการ
ลาดับที่
1.

ประเภท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปิดแผ่นประกาศ
หรือเขียนข้อความ หรือภาพ ติดตั้ง เขียนป้าย
หรือเอกสาร หรือทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศ
เพื่อโฆษณาแก่ประชาชน

จานวนเงิน
200 บาท
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