
ขอบัญญัติตําบลองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย 
เรื่อง   การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรยีบรอย 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติตําบลขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย  วาดวยการรักษา 

ความสะอาดและความเปนระเบียบรอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย

ของบานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร 

สวนตําบลเทพาลัยและนายอําเภอคง  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย  เรื่อง  การรักษา

ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยในตําบลเทพาลัย  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย  นับแตวันท่ีไดปดประกาศ 

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัยแลว  ๗  วัน 

ขอ  ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

 “ที่สาธารณะ”  หมายความวา  สาธารณะสมบัติของแผนดิน  และหมายความรวมถึง

ถนนและทางน้ําดวย 

 “สถานสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีท่ีจัดใหเปนสาธารณะสําหรับประชาชน 

ใชเพ่ือการบันเทิง  การพักผอนหยอนใจ  หรือชุมนุม 

 “ถนน”  หมายความรวมถึง  ทางเดินรถ  ทางเทา  ขอบทาง  ไหลทาง  ทางขามตามกฎหมาย 

วาดวยการจราจรทางบก  ตรอก  ซอย  สะพาน  หรือถนนสวนบุคคลซึ่งเจาของยินยอมใหประชาชน 

ใชเปนทางสัญจรได 

้หนา   ๒๐๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



 “ทางน้ํา”  หมายความวา  อางเก็บน้ํา  แมน้ํา  หวย  หนอง  คลอง  บึง  คู  ลําธาร  

สระน้ําที่ขุดไวเพ่ือสาธารณะ  และหมายความรวมถึงทอระบายน้ําดวย 

 “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  เรือ  แพ  ตลาด  คลังสินคา  

สํานักงาน  หรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได  และหมายความรวมถึง

อัฒจันทร  ประตูน้ํา  อุโมงค  หรือปายตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวย 

 “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจาระหรือปสสาวะ  รวมตลอดถึงวัตถุอื่นใดซึ่งเปนของโสโครก

หรือมีกล่ินเหม็น 

 “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษอาหาร  เศษผา  ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใสอาหาร  

เถา  มูลสัตว  หรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใด  ที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตวหรือที่อื่น 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความถึง  นายกองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย 

 “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความถึง 

  ๑.  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย 

  ๒.  พนักงานสวนตําบล  ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้ง 

ขอ  ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัยเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

การรกัษาความสะอาดในท่ีสาธารณะและและสาธารณะ 

ขอ  ๖ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือบริเวณของอาคารท่ีติดอยูกับทางเทามีหนาที่ดูแลรักษา 

ความสะอาด  ทางเทาที่อยูติดอาคารหรือบริเวณของอาคาร 

ในกรณีท่ีเปนตลาดไมวาจะเปนตลาดที่ขายอาหารหรือสินคาประจําทุกวัน  หรือเฉพาะคราว   

ใหเจาของตลาดมีหนาที่ดูแลรักษาความสะอาดทางเทาท่ีอยูที่ติดตลาดใหผูครอบครองตลาดสวนหนึ่งสวนใดของตลาด   

มีหนาที่รักษาความสะอาดบริเวณตลาดท่ีตนครอบครอง 

ขอ  ๗ ในการดูแลความสะอาดและความเรียบรอยตามขอบัญญัตินี้ใหพนักงานเจาหนาที่ 

มีอํานาจแจงผูกระทําการฝาฝนขอบัญญัตินี้  มิใหกระทําการหรือใหแกไขการกระทําอันเปนความผิด 

ตามขอบัญญัตินี้ 

้หนา   ๒๐๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ ๘ การโฆษณาดวยการปด  ทิ้ง  หรือโปรย  แผนประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ   

จะกระทําไดเมื่อไดรับหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หรือพนักงานเจาหนาท่ี  และตองปฏิบัติ

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาตดวย 

ขอ ๙ การโฆษณาตามขอ  ๘  โดยมิไดรับการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ี 

หรือไดรับอนุญาตแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในการอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น   

หรือพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจส่ังเปนหนังสือใหผูโฆษณาปลด  รื้อ  ถอน  ขูด  ลบหรือลางขอความ 

หรือภาพนั้นภายในเวลาที่กําหนด 

ถาการโฆษณาดังกลาวตามวรรคหนึ่ง  มีขอความหรือภาพท่ีมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอย

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือลามก  อนาจาร  พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจปลด  รื้อ  ถอน  ขูด  ลบ  

หรือลางขอความหรือภาพนั้นไดเอง 

ขอ  ๑๐ หามมิใหผูใด 

 (๑) ปลอยสัตว  นําสัตว  หรือจูงสัตว  เขาไปในบริเวณที่ เจาพนักงานทองถิ่น   

ไดประกาศหามไว 

 (๒) ปลอยสัตวถายมูลบนถนน  และมิไดขจัดมูลดังกลาวใหหมดไป 

ขอ  ๑๑ หามมิใหผูใดใชสวนหนึ่งสวนใดของถนนเปนสถานที่จําหนายสินคาหรือซอม  เปล่ียน  

แปลง  ตอเติม  หรือติดตั้งอุปกรณรถยนต  รถจักรยานยนต  หรือลอเล่ือน  เวนแตเปนการแกไขการชํารดุ

บกพรองเพียงชั่วคราว 

ขอ  ๑๒ หามมิใหผูใดตั้ง  วาง  กอง  ทิ้ง  ซากรถยนต  หรือกองวัสดุใด ๆ   บนถนนหรือสถานสาธารณะ 

 ขอ  ๑๓ หามมิใหผูใดติดตั้ง  วาง  หรือกองวัตถุใด ๆ  บนถนน  เวนแตเปนการกระทํา 

ในบริเวณที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ประกาศกําหนด  โดยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจร 

 ขอ  ๑๔ หามมิใหผู ใด  จูง  ไล  หรือตอนสัตวลงไปในทางน้ําซึ่ งเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือพนักงานเจาหนาที่ไดปดประกาศหามไวในบริเวณดังกลาว 

ขอ  ๑๕ หามมิใหผูใด  เท  หรือท้ิง  กรวด  หิน  ดิน  ทราย  หรือเศษวัสดุกอสรางลงในทางน้ํา

หรือถนนกองไว  หรือกระทําดวยประการใด ๆ  ใหวัตถุดังกลาวไหลหรือตกลงในทางน้ําหรือถนน 

ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจส่ังใหผูกระทําการตามวรรคหนึ่งจัดการขนยายวัตถุดังกลาวออกไป 

ใหหางทางน้ํา  และมีอํานาจดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุดังกลาวตามที่เห็นสมควรในกรณีท่ีผูกระทําผิด 

ไมดําเนินการตามที่ส่ัง 

้หนา   ๒๐๕

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๑๖ หามมิใหผูใดท้ิงส่ิงปฏิกูล  มูลฝอย  หรือเทหรือกอง  กรวด  หิน  ดิน  ทราย  เลน  

หรือส่ิงอื่นใดในบริเวณที่ไดปลูกหญาหรือตนไม  ซึ่งราชการสวนทองถิ่น  ราชการสวนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจเปนเจาของ 

 ขอ  ๑๗ หามมิใหผูใดปลอยหรือจูงสัตวเขาไปในบริเวณที่ราชการสวนทองถิ่น  ราชการสวนอื่น

หรือรัฐวิสาหกิจไดปลูกหรืออนุญาตใหผูอื่นปลูกหญาหรือตนไมไดและไดปดประกาศหรือปกปายหามไว 

ขอ  ๑๘ หามมิใหผูใด  ถาย  เท  ท้ิง  อุจจาระหรือปสสาวะลงในท่ีสาธารณะหรือสถานสาธารณะ 

หรือทิ้งลงในทางน้ํา 

ขอ  ๑๙ หามมิใหผูใด  ทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะ  หรือท่ีสาธารณะ  หรือทางน้ํา  

นอกเหนือจากภาชนะ  หรือที่ทางราชการสวนทองถิ่นไดจัดไวให 

หมวด  ๒ 

การรกัษาและการใชประโยชน  ถนนและลําคลองสาธารณะ 

ขอ  ๒๐ ถนนสาธารณะ  ลําคลองสาธารณะ  เปนที่ใชประโยชนรวมกันของประชาชน 

หามมิใหผูใดกระทําอันเปนการปดกั้นการใชประโยชนรวมกันของประชาชน 

ขอ  ๒๑ หามมิใหมีการรุกลํ้าถนนสาธารณะ  ลําคลองสาธารณะที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน 

ขอ  ๒๒ หามมิใหมีการปลูกสรางส่ิงปลูกสรางบนถนนสาธารณะ  ลําคลองสาธารณะ 

หมวด  ๓ 

อํานาจหนาทีข่องเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนกังานเจาหนาที ่

ขอ  ๒๓ นอกจากอํานาจหนาท่ี  ท่ีไดบัญญัติไวในขอบัญญัตินี้ ให เจาพนักงานทองถิ่น 

และพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

 (๑) โฆษณาใหประชาชนไดทราบถึงหนาที่ท่ีจะตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ 

 (๒) สอดสองและกวดขันไมใหมีการฝาฝนขอบัญญัตินี้  โดยเครงครัด 

 (๓) ตักเตือนผูกระทําความผิดหรือส่ังใหผูกระทําความผิดแกไขหรือขจัดความสกปรก 

หรือความไมเปนระเบียบหรือความไมเรียบรอยใหหมดไป 

ขอ  ๒๔ เมื่อมีการกระทําผิดตามขอบัญญัตินี้ในที่ใด  และพนักงานเจาหนาท่ีไมอาจทราบตัวผูกระทําผิด   

ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจแกไขไมใหส่ิงที่เปนความผิดตามขอบัญญัตินี้  ปรากฏอยูในที่สาธารณะ 

หรือสถานสาธารณะอีกตอไป 

ใหเจาหนาพนักงานทองถิ่น  จัดหาอุปกรณและอํานวยความสะดวก  ใหแกพนักงานเจาหนาที่

ในการปฏิบัติการและใหวางระเบียบการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง 

้หนา   ๒๐๖

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๒๕ ในกรณีท่ีไดมีการพบเห็นการกระทําความผิดตามขอบัญญัตินี้ใหพนักงานเจาหนาท่ี 

มีอํานาจแจงใหผูกระทําผิดจัดการ  ลบ  ลาง  กวาด  ตกแตง  ปรับปรุงส่ิงที่เปนความผิดมิใหปรากฏอีกตอไป 

ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถาผูกระทําความผิดยินยอมปฏิบัติตามใหถือวาไมตองรับโทษ 

ขอ  ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจประกาศกําหนดเขตหามเขา  หรือหามใชประโยชน

จากที่สาธารณะ  ทางสาธารณะ  ทางน้ํา  เมื่อมีปจจัยท่ีเปนความเส่ียงตอความปลอดภัยของประชาชน 

ขอ  ๒๗ บรรดาความผิดตามขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้ง 

และพนักงานสอบสวนฝายปกครองมีอํานาจเปรียบเทียบได  เมื่อผูตองหาชําระคาปรับตามท่ีเปรียบเทียบ

ภายในสามสิบวันแลว  ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ า ผู กระทํา ผิดไม ยินยอมตาม ท่ี เปรียบเ ทียบหรือ เมื่ อ ยินยอมแลว ไมชํ าระค าปรับ 

ภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหดําเนินคดีเพ่ือฟองรองตอไป 

คาปรับท่ีไดจากการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย 

หมวด  ๔ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ  ๒๘ ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ีที่ส่ัง 

ตามขอ  ๖  หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดตามขอ  ๗  ตองระวางโทษปรับไมเกิน  ๑,๐๐๐  บาท 

ขอ  ๒๙ ผูใดกระทําความผิดขอ  ๙  ขอ  ๑๑  ขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓  ขอ  ๑๔  ตองระวางโทษ

ปรับไมเกิน  ๑,๐๐๐  บาท 

ขอ  ๓๐ ผูใดกระทําความผิดขอ  ๑๕  ขอ  ๑๖  ตองระวางโทษปรับไมเกิน  ๑,๐๐๐  บาท 

ขอ  ๓๑ ผูใดกระทําความผิดตามขอ  ๑๗  ตองระวางโทษปรับไมเกิน  ๑,๐๐๐  บาท 

ขอ  ๓๒ ผูใดกระทําความผิดตามขอ  ๑๘  ตองระวางโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท 

ขอ  ๓๓ ผูใดกระทําความผิดตามขอ  ๒๐  ขอ  ๒๑  ตองระวางโทษปรับไมเกิน  ๑,๐๐๐  บาท 

ขอ  ๓๔ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งพนักงานสวนตําบล  เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ี 

ตามขอบัญญัตินี้ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

พิสุทธิ์  พรอมจะบก 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเทพาลัย 

้หนา   ๒๐๗

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖


