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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.25๖๐ 

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม  25๖๐ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 

*******************  
ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ยศ-ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางสาวธภัฎ  พิศาลปารกุล ประธานสภาเทศบาล ธภัฎ  พิศาลปารกุล  
๒ นายศักดิ์ชัย  บุญตา รองประธานสภาเทศบาล ศักดิ์ชัย  บุญตา  
๓ นางเคียงฟ้า  รุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เคียงฟ้า  รุ่งเรือง  
๔ นางมาลา   ศรีดาโคตร สมาชิกสภาเทศบาล มาลา   ศรีดาโคตร  
๕ นายวันชัย   ศรีธัญ สมาชิกสภาเทศบาล วันชัย   ศรีธัญ  
๖ นายเกียรติศักดิ์  นิยมวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล เกียรติศักดิ์  นิยมวงศ์  
๗ นายใหม่  ค าประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล ใหม่  ค าประเสริฐ  
๘ นางดวงพร  ธานี สมาชิกสภาเทศบาล ดวงพร  ธานี  
๙ สิบเอกวรุธฒิพงษ์  ทัดเทียม เลขานุการสภา สิบเอกวรุธฒิพงษ์  ทัดเทียม  

 
ผู้ลาประชุม    จ านวน   -    คน    
ผู้ขาดประชุม    จ านวน   -    คน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ยศ-ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสุภวุฒิ  ยิ่งยืน ผอ.กองช่าง สุภวุฒิ  ยิ่งยืน  
๒ นางสาวสุพรรษา  โกสีลา นิติกร สุพรรษา  โกสีลา  
๓ นายธนกฤต  อกนิตย์ เจ้าพนักงานทะเบียน ธนกฤต  อกนิตย์  
๔ นายพงศ์ดิษฐา  มรดก นักวิชาการสิ่งแวดล้อม พงศ์ดิษฐา  มรดก  
๕ นางสาวทิพย์สุดา โลมากาล นักวิชาการสาธารณสุข ทิพย์สุดา  โลมากาล  
๖ นายภูมิศักดิ์ พันธ์งาม นักจัดการงานเทศกิจ ภูมิศักดิ์  พันธ์งาม  
๗ นายพิบูลชัย  ศรีเข้ม ผอ. กองการศึกษา พิบูลชัย  ศรีเข้ม  
๘ นายอุทัย  เกษมทาง นายกเทศมนตรี อุทัย  เกษมทาง  
๙ น.ส.กิตติมา แก้วอุดม หัวหน้าส านักปลัด กิตติมา  แก้วอุดม  

๑๐ น.ส.สุจิตรา  สองสี หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ สุจิตรา  สองสี   
๑๑ จ่าเอกศุภัช  อภัยจิตต์ ปลัดเทศบาล ศุภัช  อภัยจิตต์  
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เวลา  ๐๙.๐๐ น.   สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน  ๘  ท่าน มาพร้อมกัน  ณ ที่ประชุมสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุม นั่งประจ าที่ และเชิญ
ประธานสภาฯ จุด ธูป เทียน บูชา พระรัตนตรัย น าสวดมนต์ไหว้พระ อ่านประกาศ
เรียกประชุม  ระเบียบวาระการประชุม และเชิญประธานสภาด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป    

ประธานสภาฯ  กล่าวทักทายที่ประชุมพร้อมกล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวารระการประชุม  ดังนี้ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๑๕  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   ๑.๑ เรื่องการขอเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี  
   พ.ศ.๒๕๖๐  ในวันนี้  เนื่องจากเทศบาลเมืองวารินช าราบ ได้ขอรับการสนับสนุน 
   งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าต้นเทียนพรรษาอ าเภอ 

วารินช าราบ ประจ าปี ๒๕๖๐ ซึ่งการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของเงินอุดหนุน
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ  ตาม
มาตรา  ๖๗ (๘) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  จึง
ได้เรียกประชุมในวันนี้  

๑.๒ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  ขอใช้ห้องประชุมสภา
เทศบาลในการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
และในฐานะที่ประธานสภาเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุขอเรียนเชิญท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมเปิดโรงเรียน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี 25๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ส่งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลพร้อมหนังสือเชิญ 
   ประชุมแล้ว  มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง  
   รายงานการประชุมสภาหรือไม่  ให้ท่านสมาชิกได้ตรวจดูอีครั้งโดยละเอียดก่อนจะมี 
   การรับรองรายงานการประชุมในวันนี้ 

 สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมสภาโดยละเอียด
แล้วไม่มีท่านใดเสนอให้แก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานการประชุม
สภา 

ประธานสภา   ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  
   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 25๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 25๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ด้วยมติ  
ดังนี้ 

  รับรอง  ๗ เสียง 
  ไม่รับรอง - เสียง 
  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
  เวลา  ๐๙.๓๒  น. 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภา  3.1 ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนโครงการจัดท าต้นเทียน

พรรษาอ าเภอวารินช าราบ ประจ าปี ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๖๗ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

  ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลเมืองศรีไค เสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายเงิน
งบประมาณอุดหนุนโครงการจัดท าต้นเทียนพรรษาอ าเภอวารินช าราบ ประจ าปี 
๒๕๖๐ ตามมาตรา ๖๗(๘) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม มาเพ่ือให้สภาเทศบาลพิจารณาในการประชุมครั้งนี้  จึงขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนโครงการ
จัดท าต้นเทียนพรรษาอ าเภอวารินช าราบ ประจ าปี ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๖๗ทวิ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ 

นายกเทศมนตรี  มอบปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณ
อุดหนุนโครงการจัดท าต้นเทียนพรรษาอ าเภอวารินช าราบ ประจ าปี ๒๕๖๐ ตาม
มาตรา ๖๗(๘) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ปลัดเทศบาล  ตามที่เทศบาลต าบลเมืองศรีไคได้รับแจ้งจากเทศบาลเมืองวารินช าราบ  
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท า
ต้นเทียนพรรษาอ าเภอวารินช าราบ ประจ าปี ๒๕๖๐  เป็นเงิน จ านวน  ๒๐,๐๐๐ 
บาท  โดยขอให้น าส่งภายในวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐   

  ส าหรับการจ่ายเงินอุดหนุนในครั้งนี้เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาล  ตามมาตรา  ๖๗ ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ซึ่ งงบประมาณในส่วนนี้ เทศบาลไม่ได้ตั้ งจ่าย
งบประมาณเพ่ืออุดหนุนให้กับเทศบาลเมืองวารินช าราบ จึงได้ขออนุมัติโ อน
งบประมาณจากโครงการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอวารินช าราบ จ านวน  
๒๐,๐๐๐ บาท เพ่ือตั้งจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดท าต้นเทียนพรรษาของ
เทศบาลเมืองวารินช าราบ ประจ าปี ๒๕๖๐  การโอนงบประมาณครั้งนี้เป็นอ านาจ
อนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น  ตามข้อ  ๒๖  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ.๒๕๔๓ รายละเอียดตามบัญชีการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่แนบมาพร้อมนี้ 

ประธานสภา  กล่าวขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี  และปลัดเทศบาล  ที่ ได้ชี้ แจง
รายละเอียดของการใช้จ่ายเงินอุดหนุนในครั้งนี้   



 

หน้า 4 จาก ๔๐ หน้า  
 

  ได้สอบถามสมาชิกสภาเทศบาล  ว่ามีข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นที่จะสอบถาม
ในเรื่องนี้หรือไม่ 

  ประธานสภาได้สอบถามต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในครั้งนี้  ตามหนังสือส านักงานเทศบาลเมืองวารินช าราบ ที่ อบ 
๕๒๑๐๔/๒๔๗๘  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  เป็นการขอรับงบประมาณในวันที่ 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  การจัดงานแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีก าหนด
จัดขึ้นในวันที่ ๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นห่วงเวลาที่ผ่านมาแล้ว สภาเทศบาลจะ
สามารถมีมติเห็นชอบได้หรือไม่ 

ปลดัเทศบาล  สืบเนื่องมาจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารท้องถิ่น ในวัน
พุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นอ าเภอวารินช าราบ  อ าเภอวารินช าราบได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองวาริน
ช าราบเป็นผู้ด าเนินการจัดท าต้นเทียนพรรษาอ าเภอวารินช าราบ  ในเรื่องของการ
จ่ายเงินอุดหนุนตามที่ดังกล่าวเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  ไม่ได้ตั้งจ่ายงบประมาณเพ่ือ
อุดหนุนให้กับเทศบาลเมืองวารินช าราบ ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการจัดงาน
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ที่ประชุมจึงได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการอุดหนุนงบประมาณเพ่ือการดังกล่าว  จ านวนแห่งละ ๒๐,๐๐๐ บาท  แต่
เนื่องจากเทศบาลการจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว  ตามระเบียบ กฎหมายที่ได้แจ้งต่อที่
ประชุมแล้วข้างต้น  จึงเป็นสาเหตุให้ผู้บริหารเทศบาลขออนุมัติต่อประธานสภาเปิด
ประชุมสภาสมัยวิสามัญในวันนี้  ซึ่งอ าเภอวารินช าราบได้อนุมัติให้เปิดประชุมสภาได้
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป   

ประธานสภา  กล่าวขอบคุณปลัดเทศบาล  และแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอความ
คิดเห็นในเรื่องนี้ 

เลขานุการนายก  แจ้งว่าได้ร่วมประชุมประจ าเดือน  โดยมีนายอ าเภอวารินช าราบ เป็น
ประธานในที่ประชุม  อ าเภอวารินช าราบจะจัดท าต้นเทียนพรรษาโดยมอบหมายให้
เทศบาลเมืองวารินช าราบเป็นเจ้าภาพในการจัดท าต้นเทียน 

ส.ท.วันชัย  ในการด าเนินการอุดหนุนงบประมาณในครั้งนี้  ตนเห็นว่าห้วงเวลาล่วงเลย
มานานแล้ว และการจัดกิจกรรมหรือประเพณีแห่เทียนก็ได้ผ่านมาแล้ว  จึงเสนอต่อที่
ประชุมสภาให้พิจารณาในเรื่องของห้วงเวลาในการด าเนินการ  หากมีมติในเห็นชอบ
จะเกิดปัญหาต่างๆตามมาหรือไม่ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต้องพิจารณาในประเด็นนี้
ด้วย 

ประธานสภา  ท าความเข้าใจกับฝ่ายบริหารเทศบาลงบประมาณในส่วนนี้  เทศบาลโดย
คณะผู้บริหารได้โอนงบประมาณไว้แล้วใช่หรือไม่ และในการขอความเห็นชอบต่อ
สภาครั้งนี้  เพ่ือจะให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุนใช่หรือไม่ 

ปลัดเทศบาล  งบประมาณได้โอนโดยอ านาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว รายละเอียด
ตามบัญชีการโอนงบประมาณ และในการประชุมวันนี้จึงเป็นการขอให้สภาเทศบาล
พิจารณาให้ความเห็นในการจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าว ดังนั้นหากสภามีมติพิจารณาให้
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จ่ายได้เทศบาลก็จะต้องด าเนินการเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอนุมัติให้จ่ายได้  แล้วเทศบาลจึงจะสามารถจ่ายเงินดังกล่าวได้   

ส.ท.ใหม่  ในการพิจารณาครั้งนี้ ตนมีความเห็นว่าถ้าสภามีมติพิจารณาไม่เห็นชอบก็จะ
ไม่มีความผิดหรือมีเรื่องราวต่างๆ ตามมา  แต่หากว่ามีมติพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก็ไม่รู้ว่าอนาคตวันข้างหน้าจะมีอะไรตามมาหรือไม่  เพราะเป็นการจ่ายเงินอุดหนุนที่
เกินห้วงเวลาการด าเนินการโครงการแล้ว 

ผอ.กองการศึกษา  ตนเห็นว่าเงินอุดหนุนนี้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาเทศบาลแล้ว  แต่ในส่วนของเงินอุดหนุนที่น ามาให้สภา
พิจารณาในครั้งนี้เป็นการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และให้สภา
เทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจ่ายเงิน  ซึ่งเงินอุดหนุนนี้กองการศึกษา
เป็นเจ้าภาพในการด าเนินการ  หากมีการเบิกจ่ายหลังจากที่ห้วงเวลาการด าเนินการ
ของโครงการเสร็จสิ้นแล้วจะเกิดปัญหากับหน่วยเบิกจ่ายหรือไม่  กรณีการรับตรวจ
จากหน่วยตรวจสอบต่างๆ  ขอให้สภาเทศบาลพิจารณาในประเด็นนี้ 

ส.ท.วันชัย  เห็นด้วยกับท่าน ผอ.กองการศึกษา  หากมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบก็
อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องการเบิกจ่าย และการรับตรวจของหน่วยตรวจต่างๆ  หาก
พิจารณาไม่ให้ความเป็นชอบก็จะไม่เกิดปัญหาในเรื่องดังกล่าวตามมา 

ประธานสภา  กล่าวขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น  และ
แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลร่วมกันพิจารณาและปรึกษาหารือกันในญัตติขออนุมัติ
จ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนโครงการจัดท าต้นเทียนพรรษาอ าเภอวารินช าราบ 
ประจ าปี ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๖๗ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือจ่ายให้กับเทศบาลเมืองวารินช าราบ โดยละเอียด 

ที่ประชุม  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา และปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการพิจารณาให้
ความเห็นชอบการจ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนโครงการจัดท าต้นเทียนพรรษาอ าเภอ
วารินช าราบ ประจ าปี ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๖๗ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือจ่ายให้กับเทศบาลเมืองวารินช าราบ โดยละเอียด 
และได้สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วจนหมดประเด็นค าถามแล้ว   

ประธานสภา  สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลอีกครั้งว่ามีประเด็นขอสงสัยที่จะสอบถามต่อที่
ประชุมหรือไม่  

  หากไม่มี  ต่อไปจะขอมติที่ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
จ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนโครงการจัดท าต้นเทียนพรรษาอ าเภอวารินช าราบ 
ประจ าปี ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๖๗ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือจ่ายให้กับเทศบาลเมืองวารินช าราบ  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบให้การจ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนโครงการจัดท า
ต้นเทียนพรรษาอ าเภอวารินช าราบ ประจ าปี ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๖๗ทวิ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือจ่ายให้กับเทสบาล
เมืองวารินช าราบ ด้วยมติ  ดังนี้ 

  เห็นชอบ  - เสียง 
  ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง 
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  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา) 
  เวลา   ๐๙.๕๕  น. 
ประธานสภา  ๓.๒ ญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลต าบลเมืองศรีไค พ.ศ.๒๕๖๐   
ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลเมืองศรีไคได้เสนอร่างเทศบัญญัติ   จ านวน  ๒  

เรื่อง ได้แก่ ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในเขตเทศบาลต าบลเมืองศรีไค พ.ศ.๒๕๖๐ และ ญัตติปรับปรุงร่างเทศ
บัญญัติ  เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๔ 

เนื่องจากปัจจุบันเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  มีการเปลี่ยนแปลงและความ
เจริญก้าวหน้าของสังคมมากยิ่งข้ึน  จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการ ก ากับดูแลการ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลต าบลเมืองศรีไคให้
เหมาะสมสอดคล้องทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน   เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการก ากับดูแลการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในเขตทศบาลต าบลเมืองศรีไค ตลอดทั้งการบังคับใช้กฎหมายให้มี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กระท าได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ   เพ่ือให้สภาเทศบาล
ต าบลเมืองศรีไคพิจารณาในการประชุมวันนี้  รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกจ่าย
ให้กับท่านสมาชิกสภาฯ แล้ว  จึงขอให้สภาเทศบาลฯ ได้พิจารณาต่อไป 

    ประธานสภาแจ้งให้เลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียดและข้ันตอนและการ 
   ด าเนินการของสภาเทศบาลในการพิจารณาร่างเทศบัญญัตินี้  
เลขานุการสภา   ชี้แจงถึงระเบียบในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว  ตามระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไข 
   เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ 45 ก าหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภา 
   ท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา 
   สามวาระรวดเดียวก็ได้  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวจะต้องได้รับการอนุมัติ 
   จากที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ก่อน เมื่อได้รับอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวจาก 
   ที่ประชุมสภาฯ แล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรรม 
   การแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ให้ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือที่ประชุมสภาฯ ว่าจะอนุมัติให้มีการพิจารณาในสามวาระ 
รวดเดียวหรือไม่ 

ที่ประชุม            ได้ปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ  ดังกล่าว  ว่าจะให้มี 
   การพิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม่  และได้ซักถามถึงระเบียบกฎหมายที่ 
   เกี่ยวข้องและผู้ถูกซักถามได้ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาเทศบาลเรียบร้อยแล้ว 
ประธานสภา       ต่อไปจะขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การ 
   รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  
   พ.ศ.๒๕๖๐ และ ญัตติปรับปรุงร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ 
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   ทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๔ในสามวาระรวดเดียวหรือไม่ 
มติที่ประชุม             ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ทั้ง ๒  เรื่อง  

ในสามวาระรวดเดียว ด้วยมติ  ๘  เสียง  เวลา ๑๐.๑๕ น. โดยให้พิจารณาตามล าดับ
ของการเสนอญัตติ  ต่อไป 

ประธานสภาฯ       ต่อไปจะเป็นการประชุมเพ่ือการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลต าบลเมืองศรีไค พ.ศ.
๒๕๖๐ในวาระแรก (ข้ันการรับหลักการ)  ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดเพ่ือ
จะได้มีมติและพิจารณาด าเนินการต่อไป  และให้เลขานุการสภาฯ  แจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฯ  ดังกล่าว   

เลขานุการสภาฯ   แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การรักษาความสะอาดและ 
   ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลต าบลเมืองศรีไค พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 
    บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การรักษาความ 
   สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลต าบลเมืองศรีไค พ.ศ. ๒๕๖๐  
   ของเทศบาลต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
    หลักการ  
    เพ่ือให้มีเทศบัญญัติ เรื่อง เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็น 
   ระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลต าบลเมืองศรีไค พ.ศ. ๒๕๖๐ บังคับใช้ 

เหตุผล 
    เนื่องด้วย เทศบาลต าบลเมืองศรีไค ในปัจจุบันมีสภาพความเปลี่ยนแปลง 
   และความเจริญก้าวหน้าของสังคมมากยิ่งข้ึน  จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการ  
   ก ากับดูแลการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล 
   ต าบลเมืองศรีไคให้เหมาะสมสอดคล้องทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมใน 
   ปัจจุบัน   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการก ากับดูแลการรักษาความสะอาดและความ 
   เป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตทศบาลต าบลเมืองศรีไค   ตลอดทั้งการบังคับใช้ 
   กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ  ซึ่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น 
   ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  
   ให้กระท าได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี้ขึ้น 
    เทศบัญญัติ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน 
   เขตเทศบาลต าบลเมืองศรีไค พ.ศ. ๒๕๖๐ ของเทศบาลต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวาริน 
   ช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบ
มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗  มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา 
๕๐ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาล
ต าบลเมืองศรีไค โดย  ความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค และผู้ว่า
จังหวัดอุบลราชธานี จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 



 

หน้า 8 จาก ๔๐ หน้า  
 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติ เรื่อง การรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลต าบลเมืองศรีไค พ.ศ. ๒๕๖๐  

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลเมืองศรีไค เมื่อพ้น
ก าหนด ๗ วันนับตั้งแต่วันประกาศ ณ ที่เปิดเผยที่เทศบาลต าบลเมืองศรีไคเป็นต้นไป 

    ข้อ ๓  ในเทศบัญญัตินี้ 
    “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลเมืองศรีไค 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และ
พนักงานเทศบาล  ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามเทศ
บัญญัตินี้ 

“ข้อก าหนดของท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบัญญัติ หรือข้อบังคับซึ่งตรา
ขึน้โดยเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 

“ที่สาธารณะ” หมายความว่า  สาธารณสมบัติของแผ่นดินนอกจากที่รกร้าง 
ว่างเปล่า และหมายความรวมถึงถนนและทางน้ าด้วย  

“สถานสาธารณะ” หมายความว่า  สถานที่ที่จัดไว้เป็นสาธารณะส าหรับ
ประชาชนใช้เพ่ือการบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจ หรือการชุมนุม 

“ถนน” หมายความรวมถึง ทางเดินรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทาง ทางข้าม 
ตามกฎหมาย   ว่าด้วยการจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือถนนส่วนบุคคล 
ซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้เป็นทางสัญจรได้ 

“ทางน้ า” หมายความว่า ทะเล ทะเลสาบ หาดทราย ชายทะเล อ่างเก็บน้ า 
แม่น้ า ห้วย หนอง คลอง คันคลอง บึง คู ล าราง และหมายความรวมถึงท่อระบายน้ า
ด้วย 

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน เรือ แพ ตลาด คลังสินค้า 
ส านักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และ
หมายความรวมถึงอัฒจันทร์ เขื่อน ประตูน้ าอุโมงค์ หรือป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารด้วย 

“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระ หรือปัสสาวะ รวมตลอดถึงวัตถุอ่ืนใด
ซึ่งเป็นของโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า 
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่
เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน 

“ซากยานยนต์” หมายความว่า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล เรือ 
ล้อเลื่อน ยานพาหนะอ่ืนๆ ที่เสื่อมสภาพจนไม่อาจใช้การได้และหมายความรวมถึง
ชิ้นส่วนของรถ เครื่องจักรกล หรือยานพาหนะ 

ข้อ ๔  ให้นายกเทศมนตรีต าบลเมืองศรีไค เป็นผู้รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
  และให้มีอ านาจออกระเบียบประกาศ หรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศ  

   บัญญัตินี้ 
หมวด ๑ 

การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ 
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    ข้อ ๕  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  หรือบริเวณของอาคารที่อยู่ติดกับ 
ทางเท้า มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้าที่อยู่ติดกับอาคารหรือบริเวณของ
อาคาร  

        ในกรณีที่เป็นตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดที่ขายอาหารหรือสินค้าประจ าทุกวัน  
   หรือเฉพาะคราวให้เจ้าของตลาดมีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้าท่ีอยู่ติดกับ 
   ตลาด และให้ผู้ครอบครองส่วนใดส่วนหนึ่งของตลาดมีหน้าที่รักษาความสะอาด 
   บริเวณตลาดที่ตนครอบครอง 

ในการรักษาความสะอาดตามข้อนี้ เจ้าของผู้ครอบครองอาคารหรือบริเวณ
ของอาคาร  เจ้าของตลาดหรือผู้ครอบครองส่วนหนึ่งส่วนใดของตลาดจะมอบหมาย
ให้คนหนึ่งคนใด หรือหลายคนเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดแทนตนก็ได้ และ
ให้ผู้ได้รับมอบหมายมีหน้าที่และความรับผิดชอบแทนผู้ได้มอบหมาย ในกรณีที่มีการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามและพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวผู้รับผิดชอบแทนผู้
มอบหมายได้  ให้ถือว่าไม่มีการมอบหมาย และให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร 
หรือบริเวณของอาคาร  เจ้าของตลาด หรือผู้ครอบครองส่วนหนึ่งส่วนใดของตลาด
เป็นผู้รับผิดในการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ 

ข้อ ๖  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๕  ให้บุคคลตามข้อ ๕ มีอ านาจแจ้ง
ผู้กระท าการฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้มิให้กระท าการหรือให้แก้ไขการกระท าอัน เป็น
ความผิดตามเทศบัญญัตินี้ ถ้าผู้ถูกแจ้งหรือผู้ถูกห้ามไม่ให้ปฏิบัติตาม ให้รีบแจ้งความ
ต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่  เพื่อใช้เป็นหลักฐานว่าตนมิได้กระท าความผิด  

    ข้อ ๗  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือท่ีดินผู้ใด  
 (๑)  วางกระถางต้นไม้บนทางเท้า  หรือปลูกต้นไม้ที่บริเวณภายนอกอาคาร
ที่ตนเป็นเจ้าของหรือครอบครอง และปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้เหี่ยวแห้ง หรือมี
สภาพรกรุงรัง หรือปล่อยปละละเลยให้มี       สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยในกระถาง
ต้นไม้  หรือท่ีบริเวณภายนอกอาคาร  

(๒)  ปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้หรือธัญพืชที่ตนปลูกไว้  หรือที่ขึ้นเองในที่ดิน
ของตนให้เหี่ยวแห้งหรือมีสภาพรกรุงรัง  หรือปล่อยปละละเลยให้มีการทิ้งสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยในบริเวณที่ดินของตน  ถ้าการปล่อยปละละเลยมีสภาพที่ประชาชนอาจ
เห็นได้จากท่ีสาธารณะ  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารมีความผิดตามเทศบัญญัตินี้  

ถ้าการปล่อยปละละเลยตาม (๒) มีสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จากที่
สาธารณะ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารมีความผิดตามเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ ๘  ห้ามมิให้ผู้ใดอาบน้ าหรือซักล้างสิ่งใด ๆ  บนถนน  หรือในสถานที่
สาธารณะซึ่งมิได้จัดไว้เพ่ือการนั้น  หรือในบริเวณทางน้ าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้
ประกาศห้ามไว้ 

ข้อ ๙  การโฆษณาด้วยการ ปิด ทิ้ง หรือโปรย แผ่นประกาศ หรือใบปลิว ใน
ที่สาธารณะจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ และจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่ก าหนด
ในหนังสืออนุญาตด้วย  
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การขออนุญาต  การอนุญาต  การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและการงด
เว้นค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต  ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง  และในกฎกระทรวงดังกล่าวต้องก าหนดให้ชัดเจนว่ากรณีใดพึงอนุญาต
ได้ หรืออนุญาตไม่ได้  และก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตไว้ด้วย  
 ความในวรรคหนึ่งมิได้ให้ใช้บังคับแก่การกระท าครอบครองราชการส่วน
ท้องถิ่น ราชการ  ส่วนอื่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่มีอ านาจกระท าได้  หรือ
เป็นการโฆษณาด้วยการปิดแผ่นประกาศ  ณ  สถานที่ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้
เพ่ือการนั้น หรือเป็นการโฆษณาในการเลือกตั้งตามกฎหมาย  ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และการ
โฆษณาด้วยการปิดประกาศของเจ้าของรัฐผู้ครอบครองอาคารหรือต้นไม้ เพียง
เพ่ือให้ทราบชื่อเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร  ชื่ออาคาร เลขที่อาคาร หรือ
ข้อความอ่ืนเกี่ยวกับการเข้าไปและออกจากอาคารนั้น 

ข้อ ๑๐ การโฆษณาโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด ในการอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่ง
เป็นหนังสือให้ผู้ โฆษณา ปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือล้างข้อความหรือภาพนั้น  
ภายในเวลาที่ก าหนด  
 ถ้าการโฆษณาดังกล่าวตามวรรคหนึ่งมีข้อความหรือภาพที่มีผลกระทบต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือลามกอนาจาร  พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ านาจปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือล้างข้อความหรือภาพนั้นได้เองโดยคิด
ค่าใช้จ่ายจากผู้โฆษณาตามที่ได้ใช้จ่ายไปจริง 

ข้อ ๑๑  ห้ามมิให้ผู้ใด ขูด กะเทาะ ขีด เขียน พ่นสี หรือท าให้ปรากฏด้วย
ประการใดๆ ซึ่งข้อความ  ภาพ  หรือรูปรอยใดๆ ที่ก าแพง ที่ติดกับถนน  บนถนน ที่
ต้นไม้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่อยู่ติดกับถนนหรือในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็น
การกระท าของราชการส่วนท้องถิ่น  ราชการส่วนอ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจหรือของ
หน่วยงานที่มีอ านาจกระท าได้  

ข้อ ๑๒ เจ้าของรถซึ่งใช้บรรทุกสัตว์ กรวด หิน ดิน ทราย สิ่งปฏิกูล มูลฝอย
หรือสิ่งอื่นใดต้องจัดให้รถนั้นอยู่ในสภาพที่ป้องกันมิให้มูลสัตว์หรือสิ่งดังกล่าวตกหล่น 
รั่วไหล ปลิว ฟุ้งกระจายลงบนถนนในระหว่างที่ใช้รถนั้น รวมทั้งต้องป้องกันมิให้
น้ ามันจากรถรั่วไหลลงบนถนน  

ถ้ามีกรณีดังกล่าวตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้น  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน
จราจรหรือต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมจราจรมีอ านาจสั่งให้ผู้ขับขี่น ารถไปที่สถานี
ต ารวจ ที่ท าการขนส่ง หรือส านักงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นและยึดรถนั้นไว้
จนกว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองจะช าระค่าปรับ 

    ข้อ ๑๓  ห้ามมิให้ผู้ใด  
 (๑) ปล่อยสัตว์ น าสัตว์ หรือจูงสัตว์ไปตามถนนหรือเข้าไปในบริเวณที่เจ้า
พนักงานทอ้งถิ่นได้ประกาศห้ามไว้  
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(๒) ปล่อยให้สัตว์ถ่ายมูลบนถนนและมิได้ขจัดมูลดังกล่าวให้หมดไป ความ
ในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้น า
ขบวนสัตว์หรือฝูงสัตว์ หรือจูงสัตว์ไปตามถนนและได้เสียค่าธรรมเนียมรักษาความ
สะอาดตามข้อก าหนดของท้องถิ่น  

ข้อ ๑๔  ห้ามมิให้ผู้ใดล้างรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนถนน  
หรือสถานสาธารณะ  และท าให้ถนนหรือสถานสาธารณะสกปรกเลอะเทอะ 

ข้อ ๑๕  ห้ามมิให้ผู้ ใดใช้ส่วนหนึ่ งส่วนใดของถนนเป็นสถานที่ซ่อม 
เปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือติดตั้งอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน  

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การแก้ไขรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือ
ล้อเลื่อนที่เครื่องยนต์ขัดข้องหรืออุปกรณ์ช ารุดในขณะใช้ถนนเพ่ือให้รถหรือล้อเลื่อน
ดังกล่าวใช้การต่อไป 

    ข้อ ๑๖ ห้ามมิให้ผู้ใด  
    (๑) กระท าด้วยประการใดๆ ให้ทางเท้าช ารุดเสียหาย  

 (๒) จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า เว้นแต่
เป็นการจอดหรือขับขี่เพ่ือเข้าไปในอาคาร หรือมีประกาศของเจ้าพนักงานจราจร
ผ่อนผันให้จอดหรือขับขี่ได้   

ข้อ ๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถาน 
สาธารณะ  

ข้อ ๑๘ ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใดๆ บนถนน เว้นแต่เป็นการ 
กระท าในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศก าหนดด้วย
ความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร 

    ข้อ ๑๙ ห้ามมิให้ผู้ใด  
     (๑) ปรุงอาหาร  ขายหรือจ าหน่ายสินค้าบนถนน  หรือในสถานสาธารณะ  

 (๒) ใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนเป็นที่ปรุงอาหาร  เพ่ือขายหรือจ าหน่ายให้แก่
ประชาชนบนถนนหรือในสถานสาธารณะ  

(๓) ขายหรือจ าหน่ายสินค้าซึ่งบรรทุกรถยนต์  รถจักรยานยนต์  หรือ 
ล้อเลื่อนบนถนนหรือในสถานสาธารณะ  

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การปรุงอาหารหรือการขายสินค้า  ใน 
ถนนส่วนบุคคลหรือในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศผ่อนผันให้กระท าได้ในระหว่างเวลาที่ก าหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้า
พนักงานจราจร  

ข้อ ๒๐ ห้ามมิให้ผู้อยู่ในรถยนต์หรือผู้ขับขี่  หรือผู้นั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์ 
ซื้อสินค้าท่ีขายหรือจ าหน่ายในสถานสาธารณะหรือบนถนน  ยกเว้นถนนส่วนบุคคล 

ข้อ ๒๑ ห้ามมิให้ผู้ใด จูง ไล่ หรือต้อนสัตว์ ลงไปในทางน้ าซึ่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ปิดประกาศห้ามไว้ ณ บริเวณดังกล่าว  

ข้อ ๒๒ ห้ามมิให้ผู้ใด เทหรือทิ้ง  กรวด  หิน  ดิน  ทราย  หรือเศษวัตถุ 
ก่อสร้างลงในทางน้ าหรือกองไว้หรือระท าด้วยประการใดๆ ให้วัตถุดังกล่าวไหลหรือ
ตกลงในทางน้ า 
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ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอ านาจสั่งให้ผู้กระท าการ
ตามวรรคหนึ่ง  จัดการขนย้ายวัตถุดังกล่าวออกไปให้ห่างจากทางน้ าภายใน
ระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด  และถ้ากระท าผิด
ดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ า  หรือท าให้ท่อระบายน้ า คู คลอง  ตื้นเขิน  
ให้มีอ านาจสั่งให้ผู้กระท าการตามวรรคหนึ่งแก้ไขให้ทางน้ าดังกล่าวคืนสู่สภาพเดิม  
ถ้าละเลยเพิกเฉย  นอกจากมีความผิดฐานขัดค าสั่งเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญาแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินคดีส าหรับ
ความผิดตามข้อบังคับต่อไป 

ข้อ ๒๓ เจ้าของร้านจ าหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่ม  ซึ่งจัดสถานที่ไว้
ส าหรับบริการลูกค้าได้ในขณะเดียวกันไม่ต่ ากว่ายี่สิบคน  ต้องจัดให้มีส้วมที่ถูกต้อง
ด้วยสุขลักษณะตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงเพ่ือให้ลูกค้าใช้ระหว่างเปิดท าการค้า 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่เจ้าของร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
ซึ่งจัดให้มีข้ึนในบริเวณงานเทศกาลหรืองานใดเป็นการเฉพาะคราว 

ข้อ ๒๔ เจ้าของสถานีบริการการจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซส าหรับ
ยานพาหนะ  ต้องจัดให้มีส้วมที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

หมวด ๒ 
การดูแลรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ในถนนและสถานสาธารณะ 

ข้อ  ๒๕  ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งสิ่งปฏิกูล  มูลฝอย หรือเท หรือกองกรวด หิน ดิน 
ทราย หรือสิ่งอ่ืนใดในบริเวณที่ปลูกหญ้า  หรือต้นไม้ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่น ราชการ
ส่วนอื่น หรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ  

ข้อ  ๒๖  ห้ามมิให้ผู้ใดโค่นต้นไม้ ตัด เด็ด หรือกระท าด้วยประการใดๆ ให้
เกิดความเสียหายหรือน่าจะเป็นอันตรายแก่ต้นไม้ หรือใบ ดอก ผล หรือส่วนใดส่วน
หนึ่งของต้นไม้ที่ปลูกไว้หรือขึ้นเองตามธรรมชาติในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะ    
   ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระท าของผู้ใดได้รับมอบหมายจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่  หรือผู้ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือให้โค่นหรือตัดต้นไม้จากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น  

ข้อ ๒๗ ห้ามมิให้ผู้ ใดปล่อยหรือจูงสัตว์เข้าไปในบริเวณที่ราชการส่วน
ท้องถิ่น ราชการส่วนอ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจได้ปลูกหรืออนุญาตให้ผู้อ่ืนปลูกหญ้าหรือ
ต้นไม้ไว้ และได้ปิดประกาศหรือป้ายห้ามไว้ 

หมวด ๓ 
การห้ามท้ิงสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ 

ข้อ ๒๘  ห้ามมิให้ผู้ใดถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะลงในที่สาธารณะ ซึ่งมิใช่
สถานที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้จัดไว้เพื่อการนั้น  

ข้อ ๒๙ ห้ามมิให้ผู้ใด เท ปล่อย หรือระบายอุจจาระหรือปัสสาวะจาก
อาคารหรือยานพาหนะลงทางน้ า  

    ข้อ ๓๐ ห้ามมิให้ผู้ใด  
   (๑) บ้วนหรือถ่มน้ าลาย เสมหะ บ้วนน้ าหมาก สั่งน้ ามูก เทหรือทิ้งสิ่งใดๆ ลง
บนถนนหรือบนพ้ืนรถหรือพ้ืนเรือโดยสาร  
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(๒) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะนอกภาชนะหรือที่ที่ราชการ 
ส่วนท้องถิ่นจัดไว้ 

    ข้อ ๓๑ ห้ามมิให้ผู้ใด  
     (๑) ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ  

   (๒) ปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตนในสภาพที่ 
ประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะ  

ข้อ ๓๒ ห้ามมิให้ผู้ใดเท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ าโสโครก หรือสิ่งอ่ืนใด 
ลงบนถนนหรือในทางน้ า  

ความในวรรคหนึ่งมิให้บังคับแก่เจ้าของ  หรือผู้ครอบครองเรือหรืออาคาร
ประเภทเรือแพ ซึ่งจอดหรือลอยในท้องที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังไม่ได้จัดส้วม
สาธารณะ หรือภาชนะส าหรับที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือ  มูลฝอย  

ข้อ ๓๓ ห้ามมิให้ผู้ใด เทหรือระบาย อุจจาระ ปัสสาวะ จากอาคาร  หรือ   
ยานพาหนะลงในที่สาธารณะ หรือในสถานสาธารณะ 

หมวด ๔ 
การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

   ข้อ ๓๔ ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าด้วยประการใดๆ  ให้โคมไฟ ป้าย ศาลาที่พัก  ม้านั่ง  
   ส้วมหรือสิ่งใดท่ีราชการส่วนท้องถิ่น  ราชการอ่ืน  หรือรัฐวิสาหกิจได้จัดท าไว้เพ่ือ 
   สาธารณชนเกิดความเสียหายหรือใช้ประโยชน์ไม่ได้    

ข้อ ๓๕ ห้ามมิให้ผู้ใดปีนป่าย นั่ง หรือขึ้นไปบนรั้ว ก าแพง ต้นไม้หรือสิ่งค้ า 
ยันต้นไม้ในท่ีสาธารณะ    

ข้อ ๓๖ ห้ามมิให้ผู้ใดยืน นั่ง หรือนอนบนราวสาธารณะ หรือนอนในที่ 
สาธารณะ  

ข้อ ๓๗ ห้ามมิให้เล่นว่าว ฟุตบอล ตะกร้อ หรือกีฬาใดๆ บนถนน หรือในที่ 
สาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสถานสาธารณะที่มีประกาศของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นห้ามไว้  

ข้อ  ๓๘  ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง  ตาก วาง หรือแขวนสิ่งต่างๆ ในที่สาธารณะ  
เว้นแต่ได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือ
เป็นการกระท าของราชการส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการอ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจ  หรือของ
หน่วยงานที่มีอ านาจกระท าได้  หรือเป็นการวางไว้เพียงชั่วคราว  

การติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะโดยมิได้มิหนังสือ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือได้รับอนุญาตแต่มิได้
ปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้กระท าการตามวรรคหนึ่ง ปลด หรือรื้อถอน 
ภายในเวลาที่ก าหนด ถ้าผู้นั้นละเลย เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขัดค าสั่งเจ้า
พนักงานตามตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ด าเนินคดีตามเทศบัญญัติต่อไป 
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ข้อ  ๓๙  ห้ามมิให้ผู้ ใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ที่อาคารใน 
ลักษณะที่สกปรกรกรุงรังหรือไม่เป็นระเบียบ เรียบร้อย และมีสภาพที่ประชาชนอาจ
เห็นได้จากสถานที่สาธารณะ  

ถ้ามีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ มี
หนังสือเตือนให้เก็บหรือจัดท าให้ เป็นที่ เรียบร้อย ถ้ามีผู้ติดตั้งเจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารละเลย เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขัดค าสั่งเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินคดี
ตามเทศบัญญัติต่อไป   

ข้อ ๔๐ เจ้าของอาคารที่ตั้งอยู่ในระยะไม่เกิน ๒๐ เมตร จากขอบทางเดินรถ
ที่มีผิวจราจรกว้างไม่ต่ ากว่า ๘ เมตร และที่ผู้สัญจรไปมาอาจเห็นอาคารหรือบริเวณ
อาคารได้จากถนนนั้น ต้องดูแลรักษาอาคารนั้นมิให้สกปรกรกรุงรัง 

หมวด ๕ 
อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ข้อ ๔๑ ในเขตเทศบาลต าบลเมืองศรีไคให้เป็นอ านาจของนายกเทศมนตรี
ต าบลเมืองศรีไค   ที่จะให้ค าแนะน าเพ่ือพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องในการดูแลความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่ได้บัญญัติไว้ในเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ ๔๒ ในกรณีที่ ได้มี การมอบหมายให้ รองนายกเทศมนต รีหรื อ
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ช่วยปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้ได้รับมอบหมายมีหน้าที่
รับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้มอบหมาย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายบัญญัติไว้ 

ข้อ ๔๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้  

      (๑)  โฆษณาให้ประชาชนได้ทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  
      (๒)  สอดส่องและกรวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้โดยเคร่งครัด  

   (๓)  ตักเตือนผู้กระท าความผิดหรือสั่งให้ผู้กระท าความผิดแก้ไขหรือขจัด
ความสกปรกหรือความไม่เป็นระเบียบหรือความไม่เรียบร้อยให้หมดไป  

(๔)  จับกุมผู้กระท าความผิดซึ่งไม่เชื่อฟังค าตักเตือนและด าเนินคดีตามเทศ 
บัญญัตินี้ 

ข้อ ๔๔ เมื่อมีการกระท าความผิดตามเทศบัญญัติเกิดขึ้น และพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ไม่อาจทราบตัวผู้กระท าความผิดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นนั้นทุก
คนร่วมกันขจัด หรือแก้ไขไม่ให้สิ่งผิดกฎหมายปรากฏอยู่ในสาธารณะหรือสถาน
สาธารณะอีกต่อไป  

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดหาอุปกรณ์และอ านวยความสะดวกให้แก่พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการ และให้วางระเบียบการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามวรรคหนึ่ง    

ข้อ ๔๕ ในกรณีที่ ได้จับกุมผู้กระท าผิดตามเทศบัญญัตินี้ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้กระท าความผิดจัดการลบ ล้าง กวาด เก็บ ตกแต่ง ปรับปรุง สิ่งที่
เป็นความผิดมิให้ปรากฏอีกต่อไป  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ถ้าผู้กระท าความผิด
ยินยอมปฏิบัติตามให้คดีเป็นอันเลิกกัน ถ้าผู้กระท าความผิดไม่ปฏิบัติตามพนักงาน
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เจ้าหน้าที่มีอ านาจจัดท าหรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนจัดท าให้เกิดความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและให้ผู้กระท าความผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายในการขจัดท าความ
สะอาดหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่ได้ใช้จ่ายไปจริงให้แก่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น  แต่การชดใช้ค่าใช้จ่ายไม่ลบล้างการกระท าความผิดหรือระงับการด าเนินคดี
แก่ผู้กระท าความผิด  

ข้อ ๔๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจประกาศก าหนดเวลาห้ามเข้าหรือ 
อยู่ในสถานสาธารณะ ประกาศนั้นให้ติดตั้งหรือแขวนไว้ในบริเวณสถานสาธารณะที่
ห้ามนั้นซึ่งเห็นได้ง่าย 

ข้อ ๔๗ บรรดาความผิดตามข้อบัญญัติให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือผู้ซึ่งเจ้า
พนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งและพนักงานสอบสวนมีอ านาจเปรียบเทียบได้เมื่อผู้ต้องหา
ช าระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายใน ๑๕  วัน  แล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
   ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเม่ือยินยอมแล้วไม่ช าระค่าปรับ
ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ให้ด าเนินคดีเพ่ือฟ้องร้องต่อไป  

ค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ให้แบ่งแก่ผู้แจ้งตามข้อ ๕๑ 
กึ่งหนึ่งและพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้จับกุมอีกึ่งหนึ่งเช่นเดียวกับการปฏิบัติที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ. ๒๕๓๕     

ข้อ ๔๘ ภายใต้ข้อบัญญัติข้อ ๔๗ ค่าธรรมเนียมและค่าปรับที่เปรียบเทียบ
ตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น 

ข้อ ๔๙ อัตราค่าปรับ ตามเทศบัญญัตินี้ให้เป็นไปตาม บัญชีความผิด และ
อัตราค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้   

ข้อ ๕๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่
แสดงบัตรประจ าตัวเมื่อบุคคลที่เก่ียวข้องร้องขอ 

    บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามที่นายกเทศมนตรีก าหนด 
 ข้อ ๕๑ ในกรณีที่มีผู้กระท าความผิดตามเทศบัญญัตินี้ ประชาชนผู้พบเห็น
อาจแจ้งความต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้พนักงาน
สอบสวน เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
โดยไม่ชักช้าและให้ถือว่าประชาชนผู้พบเห็นการกระท าความผิดดังกล่าวเป็นพยาน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

หมวด ๖ 
บทก าหนดโทษ 

ข้อ  ๕๒  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๙ ข้อ ๑๔ ข้อ ๓๖ ข้อ ๓๗ หรือข้อ ๓๘ หรือไม่
ปฏิบัติตามประกาศเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ได้ประกาศตาม ข้อ ๔๗ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าร้อยบาท   

ข้อ ๕๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๖ ข้อ ๒๑ หรือข้อ ๒๘ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  

    ข้อ ๕๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ข้อ ๑๕ ข้อ ๒๐   
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ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๑ ข้อ ๓๒  ข้อ ๓๕ ข้อ ๓๙ ข้อ ๔๐ และ 
ข้อ ๔๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท   

ข้อ ๕๕ ผู้ใดขับขี่รถซึ่งบรรทุกมูลสัตว์ กรวด หิน ดิน ทราย มูลฝอย หรือมี
น้ ามันและวัตถุดังกล่าวได้ตกหล่น ปลิว ฟุ้งกระจาย หรือรั่วไหลลงบนถนนเป็นอันฝ่า
ฝืนเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามพันบาทหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 

ข้อ ๕๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๖ 
วรรคหนึ่ง ข้อ ๑๗  หรือข้อ ๑๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท  

ข้อ ๕๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๓ ข้อ 
๓๐ ข้อ ๓๓  วรรคหนึ่ง หรือข้อ ๓๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท   

ข้อ ๕๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒๔ หรือข้อ ๒๕ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองพันบาท 

นอกจากระวางโทษปรับตามวรรคหนึ่ง ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒๓ 
หรือข้อ ๒๔ ต้องระวางโทษปรับอีกวันละหนึ่งร้อยบาทเรียงรายวัน จนกว่าจะได้
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติ 

ข้อ  ๕๙  ความผิดให้กระท าหรือละเว้นกระท า ถ้าผู้อยู่ในบังคับไม่ปฏิบัติ
ตามให้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองและน ากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
บัญญัติไว้มาใช้บังคับ 

ประธานสภาฯ  กล่าวขอบคุณเลขานุการสภา  และแจ้งให้สมาชิกสภาได้ปรึกษาหารือกันถึง 
หลักการและเหตุผลแห่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวโดยละเอียด 

ตามที่ได้ร่วมกันปรึกษาในหลักการแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใน 
ส่วนใดหรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ   ต่อไปจะขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการในร่างเทศบัญญัตินี้หรือไม่ 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การรักษาความสะอาด 
   และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลต าบลเมืองศรีไค พ.ศ. ๒๕๖๐   

ด้วยมติ  ดังนี้ 
    รับหลักการ ๗ เสียง 
    ไม่รับหลักการ - เสียง 
    งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
    เวลา  ๑๐.๕๐  น. 
ประธานสภาฯ   ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่สอง  ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อที่มี 
   การแปรญัตติหรือตามที่สภามีมติซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
   การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ  
   ๔๙  วรรคสี่  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติ 
   ด้วยวาจาก็ได้  จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านร่วมกันพิจารณาต่อไป  

ตามระเบียบข้างต้น  ในการประชุมวาระสองให้ที่ประชุมสภาเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานสภาเป็นประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ  จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ซึ่งเป็นคณะกรรมการได้พิจารณาว่าจะมีการแก้ไข
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เปลี่ยนแปลงร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในเขตเทศบาลต าบลเมืองศรีไค พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ เพ่ือจะได้ขอมติที่
ประชุมสภาฯ ต่อไป 

ส.ท.ใหม่  เสนอให้สภาเทศบาลพิจารณาในสาระส าคัญ เช่น บทก าหนดโทษและ 
อัตราค่าปรับต่างๆที่สภาเทศบาลต้องก าหนด    

ส.ท.วันชัย   เสนอให้มีการพิจารณาเฉพาะรายละเอียดของบัญชีความผิดและอัตรา 
   ค่าปรับท้ายเทศบัญญัตินี้ เพราะเห็นว่ามีรายละเอียดจ านวนมาก 
ประธานสภาฯ   ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ที่ประชุม  ได้ปรึกษาหารือกันอย่างกว้างขวางและซักถามข้อสงสัยต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและ

ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อธิบายรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว  ต่อที่
ประชุมสาเทศบาล  โดยละเอียดแล้วและไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
ประธานสภาฯ ท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติจึงขอมติที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์  ด้วยมติ  ๘  เสียง  ไม่มีการแก้ไข  ไม่มีการแปร
ญัตติ  ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในเขตเทศบาลต าบลเมืองศรีไค พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๑๕ น. และ ให้มีการ
พิจารณาเป็นรายข้อเฉพาะอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้ายเทศบัญญัติฯ นี้   

ประธานสภา  เชิญปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดบัญชีความผิดและอัตราค่าปรับท้ายเทศ 
บัญญัตินี้   

ปลัดเทศบาล  ชี้แจงรายละเอียดบัญชีความผิดและอัตราค่าปรับท้ายเทศบัญญัตินี้  โดย
ก าหนดเป็นตารางให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดตามตาราง
บัญชีความผิดและอัตราค่าปรับที่ได้แจกจ่ายให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  ส าหรับบัญชีความผิดและอัตราค่าปรับท้ายเทศบัญญัตินี้  ได้เทียบเคียงมา
จากตัวอย่างของกรุงเทพมหานครที่ได้ท าไว้  เพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณาร่วมกัน
ในที่ประชุมวันนี้   การก าหนดอัตราค่าปรับในเทศบัญญัตินี้   ให้ เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ 

มาตรา ๖๐ เทศบาลมีอ านาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบท
กฎหมายในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอ านาจตรา
เทศบัญญัติในเทศบัญญัตินั้นจะก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่
ห้ามมิให้ก าหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท  

ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปรียบเทียบและการสอบสวนคดี
ละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  

ข้อ ๗ ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบคดีละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่นตามข้อบังคับนี้มี
ขอบเขตอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติ มีอ านาจเปรียบเทียบคดี
ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวอย่างสูงไม่เกินหนึ่งพันบาท 
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ประธานสภา  เชิญท่านสมาชิกร่วมกันพิจารณาเป็นรายข้อโดยละเอียด และให้พิจารณาถึง
ข้อดีข้อเสียที่จะเกิดขึ้น และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเทศบาลและประชาชนใน
พ้ืนที่ 

ที่ประชุม   รับทราบ  และได้ร่วมกันพิจารณาในรายละเอียดบัญชีบัญชีความผิดและ 
อัตราค่าปรับ  โดยเริ่มจากล าดับที่ ๑ จนถึง  ล าดับที่ ๕๐  และได้สอบถามเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบตลอดจนคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  จนสามารถก าหนดอัตรา
ค่าปรับในบัญชีบัญชีความผิดและอัตราค่าปรับท้ายเทศบัญญัติได้มีมติเป็นเอกฉันท์
ก าหนดอัตราค่าปรับฯ  มีรายละเอียดดังนี้ 
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บัญชีความผิดและอัตราค่าปรับแนบท้ายเทศบัญญัติ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในเขตเทศบาลต าบลเมืองศรีไค พ.ศ. ๒๕๖๐ของเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 

ล า
ดับ 

ฐานความผิด ตาม  
พรบ. 

(มาตรา) 

ตาม 
เทศบัญญัติ 

(ข้อ) 

อัตราโทษ อัตรา
เปรียบเทียบ

ปรับ 
๑ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารไม่ดูแลรักษา

ความสะอาดทางเท้าท่ีอยู่ติดกับอาคาร หรือ
บริเวณอาคาร 

มาตรา๖ ข้อ 5 ปรับไม่เกิน
๑,๐๐๐
บาท 

250 บาท 

๒ เจ้าของตลาดไม่ดูแลรักษาความสะอาดทาง
เท้าท่ีอยู่ติดกับทางเท้า 

มาตรา๖ ข้อ 5 ปรับไม่เกิน
๑,๐๐๐
บาท 

250บาท 

๓ ผู้ครอบครองส่วนหนึ่งส่วนใดของตลาดไม่
รักษาความสะอาดบริเวณตลาดที่ตน
ครอบครอง 

มาตรา๖ ข้อ 5 ปรับไม่เกิน
๑,๐๐๐
บาท 

250 บาท 

๔ ผู้รับมอบหมายจากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคาร หรือเจ้าของตลาดไม่รักษาความ
สะอาดทางเท้า หรือบริเวณตลาด 

มาตรา๖ ข้อ 5 ปรับไม่เกิน
๑,๐๐๐
บาท 

250 บาท 

๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารปล่อยปละ
ละเลยกระถางต้นไม้ บนทางเท้าท่ีตนเองเป็น
เจ้าของหรือผู้ครอบครองให้เหี่ยวแห้ง หรือรก
รุงรังหรือปล่อยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใน
กระถางต้นไม้หรือบริเวณภายนอกอาคาร 

มาตรา๘
(๑) 

ข้อ 7 ปรับไม่เกิน
๒,๐๐๐
บาท 

100 บาท 

๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินปล่อยปละ
ละเลยให้มีต้นไม้หรือธัญพืชที่ตนปลูกไว้หรือที่
ขึ้นเองในที่ดินของตนให้เหี่ยวแห้ง หรือมี
สภาพรกรุงรังหรือมีสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยใน
กระถางต้นไม้หรือในบริเวณท่ีดินของตน 

มาตรา๘
(๒) 

ข้อ 7 ปรับไม่เกิน
๒,๐๐๐
บาท 

250 บาท 

๗ อาบน้ าหรือซักล้างสิ่งใดๆ บนถนน หรือใน
สถานสาธารณะ 

มาตรา๙ ข้อ 8 ปรับไม่เกิน
๕๐๐บาท 

๑๐๐ บาท 

8 โฆษณาด้วยการปิด ทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศ
หรือใบปลิว ในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับ
หนังสืออนุญาต 

มาตรา
๑๐ 

ข้อ 9 ปรับไม่เกิน
๕,๐๐๐
บาท 

1,๐๐๐ บาท 

๑๐ ขีด เขียน พ่นสี หรือกระท าการใดๆ ซึ่ง
ข้อความภาพ หรือรูปรอยใดๆ ที่ก าแพงติดกับ
ถนน บนถนน ที่ต้นไม้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของอาคารที่อยู่ติดกับถนน 
 
 

มาตรา
๑๒ 

ข้อ 11 ปรับไม่เกิน
๕,๐๐๐
บาท 

1,๐๐๐ บาท 
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ล า
ดับ 

ฐานความผิด ตาม  
พรบ. 

(มาตรา) 

ตาม 
เทศบัญญัติ 

(ข้อ) 

อัตราโทษ อัตรา
เปรียบเทียบ

ปรับ 
๑๑ เจ้าของรถซึ่งใช้บรรทุกสัตว์ กรวด หิน ดิน 

เลนทราย สิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอ่ืนใดไม่
ป้องกันท าให้สิ่งดังกล่าวตกหล่นรั่วไหลปลิวฟุ้ง
กระจายลงบนถนน 

มาตรา
๑๓ 

ข้อ 12 ปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐

บาท 

1,๐๐๐ บาท 

๑๒ เจ้าของรถซึ่งใช้บรรทุกสัตว์ กรวด หิน เดิน 
เลนทราย สิ่งปฏิกูลมูลฝอยหรือสิ่งอื่นใดไม่
ป้องกันท าให้น้ามันรั่วไหลลงบนถนน 

มาตรา
๑๓ 

ข้อ 12 ปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐

บาท 

1,๐๐๐ บาท 

๑๓ ปล่อยสัตย์ น าสัตว์ หรือจูงสัตว์ ไปตามถนน
หรือเข้าไปในบริเวณท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้
ประกาศห้ามไว้ 

มาตรา
๑๔(๑) 

ข้อ 13(1) ปรับไม่เกิน
๕๐๐บาท 

1๐๐ บาท 

๑๔ ปล่อยให้สัตว์ถ่ายมูลบนถนน และมิได้ขจัดมูล
ดังกล่าวให้หมดไป 

มาตรา
๑๔(๒) 

ข้อ 13(2) ปรับไม่เกิน
๕๐๐บาท 

1๐๐ บาท 

๑๕ ล้างรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบน
ถนนหรือสถานที่สาธารณะและทาให้สกปรก
เปรอะเปื้อน 

มาตรา
๑๕ 

ข้อ 14 ปรับไม่เกิน
๒,๐๐๐
บาท 

(รถยนต์) 
25๐ บาท

(จยย.) 
1๐๐ บาท 

๑๖ ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของถนนเป็นสถานที่ซ่อม
เปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือติดตั้งอุปกรณ์
รถยนต์รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน 

มาตรา
๑๖ 

ข้อ 15 ปรับไม่เกิน
๕,๐๐๐
บาท 

1,0๐๐บาท 

๑๗ กระท าการด้วยประการใดๆ ให้ทางเท้าชารุด
เสียหาย 

มาตรา
๑๗(๑) 

ข้อ 16(1) ปรับไม่เกิน
๕,๐๐๐
บาท 

(รถยนต์) 
500 บาท 

(จยย.)  
25๐ บาท 

๑๘ จอดหรือขับข่ีรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือ
ล้อเลื่อนบนทางเท้า 

มาตรา
๑๗(๒) 

ข้อ 16(2) ปรับไม่เกิน
๕,๐๐๐
บาท 

(รถยนต์) 
500 บาท 

(จยย.)  
25๐ บาท 

๑๙ ทิ้งวางหรือกองซากรถยนต์บนถนน หรือ
สถานสาธารณะ 

มาตรา
๑๘ 

ข้อ 17 ปรับไม่เกิน
๕,๐๐๐
บาท 

1,0๐๐ บาท 

๒๐ ตั้งวางกองวัตถุใดๆ บนถนน 
 

มาตรา
๑๙ 

ข้อ 18 ปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐

บาท 
 
 

1,๐๐๐ บาท 
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ล า
ดับ 

ฐานความผิด ตาม  
พรบ. 

(มาตรา) 

ตาม 
เทศบัญญัติ 

(ข้อ) 

อัตราโทษ อัตรา
เปรียบเทียบ

ปรับ 
๒๑ ปรุงอาหาร ขาย หรือจ าหน่ายสินค้า บนถนน

หรือในสถานสาธารณะนอกบริเวณประกาศ
ผ่อนผัน 

มาตรา
๒๐(๑) 

ข้อ 19(1) ปรับไม่เกิน
๒,๐๐๐
บาท 

ตั้งโต๊ะ, เก้าอ้ี) 
25๐ บาท 
(หาบเร่แผง
ลอยทั่วๆไป) 
1๐๐บาท 

๒๒ ใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนเป็นที่ปรุงอาหารเพ่ือ
ขาย หรือจ าหน่ายบนถนน หรือในสถาน
สาธารณะนอกบริเวณประกาศผ่อนผัน 

มาตรา
๒๐(๒) 

ข้อ 19(2) ปรับไม่เกิน
๒,๐๐๐ 
บาท 

(รถยนต์)  
5๐๐ บาท
(ล้อเลื่อน)  
25๐ บาท 

  
๒๓ ขายหรือจ าหน่ายสินค้าซึ่งบรรทุกบนรถยนต์

หรือรถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนถนนหรือ
ในสถานสาธารณะ 

มาตรา
๒๐(๓) 

ข้อ 19(3) ปรับไม่เกิน
๒,๐๐๐
บาท 

(รถยนต์)  
25๐ บาท

(รถจักรยานย
นต์หรือ
ล้อเลื่อน) 
1๐๐ บาท 

๒๔ ผู้อยู่ในรถยนต์ หรือผู้ขับข่ี หรือผู้นั่งซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต์ซื้อสินค้าท่ีขาย หรือจ าหน่าย
บนถนน หรือในสถานสาธารณะ 
 

มาตรา
๒๑ 

ข้อ 20 ปรับไม่เกิน
๑,๐๐๐
บาท 

1๐๐ บาท 

๒๕ จูงไล่หรือต้อนสัตว์ลงไปในทางน้ าซึ่งปิด
ประกาศห้ามไว้ 

มาตรา
๑๒ 

ข้อ 21 ปรับไม่เกิน
๒,๐๐๐
บาท 

 

25๐ บาท 

๒๖ เทหรือท้ิงกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือเศษ
วัตถุก่อสร้างลงในทางน้ า หรือกองไว้ หรือ
กระท าด้วยประการใดๆ ให้วัตถุดังกล่าวไหล
หรือ ตกลงในทางระบายน้ า 
 

มาตรา
๒๓ 

ข้อ 22 ปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐

บาท 

1,๐๐๐ บาท 

๒๗ เจ้าของร้านอาหารซึ่งจัดสถานที่บริการลูกค้า
ได้ขณะเดียวกันไม่ต่ ากว่า ๒๐ คนไม่จัดส้วมที่
ต้องสุขลักษณะ 
 
 
 

มาตรา
๒๔ 

ข้อ 23 ปรับไม่เกิน
๒,๐๐๐
บาท 

5๐๐บาท 
(ปรับรายวัน

อีกวันละ 
๑๐๐ บาท

ตลอดเวลาที่
ไม่ปฏิบัติตาม) 
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ล า
ดับ 

ฐานความผิด ตาม  
พรบ. 

(มาตรา) 

ตาม 
เทศบัญญัติ 

(ข้อ) 

อัตราโทษ อัตรา
เปรียบเทียบ

ปรับ 
๒๘ เจ้าของสถานีบริการจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิง

หรือก๊าซส าหรับยานพาหนะไม่จัดส้วมที่ต้อง
ด้วยสุขลักษณะ 

มาตรา
๒๕ 

ข้อ 24 ปรับไม่เกิน
๒,๐๐๐
บาท 

5๐๐ บาท 
(ปรับรายวัน

อีกวันละ 
๑๐๐ บาท

ตลอดเวลาที่
ไม่ปฏิบัติตาม) 

๒๙ ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอ่ืนใด ในบริเวณท่ี
ได้ปลูกหญ้า หรือต้นไม้ซึ่งราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ 

มาตรา
๒๖ 

ข้อ 25 ปรับไม่เกิน
๒,๐๐๐
บาท 

1๐๐ บาท 

๓๐ โค่นต้นไม้ ตัด เด็ด หรือกระท าการใดๆ ที่
น่าจะเป็นอันตรายแก่ต้นไม้ ในที่สาธารณะ 
หรือสถานสาธารณะ 

มาตรา
๒๗ 

ข้อ 26 ปรับไม่เกิน
๒,๐๐๐
บาท 

25๐ บาท 

๓๑ ปล่อย หรือจูงสัตว์ เข้าไปในบริเวณท่ีราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจได้ปลูก หรืออนุญาตให้ผู้อ่ืน
ปลูก หรืออนุญาตให้ผู้อื่นปลูกหญ้า หรือต้นไม้
ไว้และปิดประกาศหรือปักป้ายห้ามไว้ 

มาตรา
๒๘ 

ข้อ 27 ปรับไม่เกิน
๑,๐๐๐
บาท 

25๐ บาท 

๓๒ ถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะลงในที่สาธารณะ
หรือสถานสาธารณะ 

มาตรา
๒๙ 

ข้อ 28 ปรับไม่เกิน
๒,๐๐๐ 
บาท 

1๐๐ บาท 

๓๓ เท ปล่อย หรือระบายอุจจาระ หรือปัสสาวะ
จากอาคาร หรือยานพาหนะลงในทางน้ า 

มาตรา
๓๐ 

ข้อ 29 ปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐

บาท 

1,๐๐๐ บาท 

๓๔ บ้วน หรือถ่มน้ าลาย เสมหะ บ้วนน้ าหมาก สั่ง
น้ ามูก เทหรือทิ้งสิ่งใดๆ ลงบนถนนหรือบน
พ้ืนรถ หรือพ้ืนเรือโดยสาร 

มาตรา
๓๑(๑) 

ข้อ 30(1) ปรับไม่เกิน
๒,๐๐๐
บาท 

1๐๐ บาท 

๓๕ ทิ้งสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยในสถานสาธารณะ
นอกภาชนะ หรือที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ 

มาตรา
๓๑(๒) 

ข้อ 30(2) ปรับไม่เกิน
๒,๐๐๐
บาท 

1๐๐ บาท 

๓๖ ทิ้งสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ มาตรา
๓๒(๑) 

ข้อ 31(1) ปรับไม่เกิน
๒,๐๐๐
บาท 

1๐๐ บาท 

๓๗ ปล่อยปละละเลยให้ที่ดินของตนมีสิ่งปฏิกูล 
หรือมูลฝอยที่อาจเห็นได้จากที่สาธารณะ 

มาตรา
๓๒(๒) 

ข้อ 31(2) ปรับไม่เกิน
๒,๐๐๐
บาท 

 

25๐ บาท 
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ล า
ดับ 

ฐานความผิด ตาม  
พรบ. 

(มาตรา) 

ตาม 
เทศบัญญัติ 

(ข้อ) 

อัตราโทษ อัตรา
เปรียบเทียบ

ปรับ 
๓๘ เทหรือสิ่งปฏิกูลมูลฝอย น้ าโสโครกหรือสิ่งอื่น

ใดลงบนถนนหรือในทางน้ า 
มาตรา
๓๓ 

ข้อ 32 ปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐

บาท 

5๐๐ บาท 

๓๙ เทหรือระบายอุจจาระ หรือปัสสาวะ จาก
อาคารหรือยานพาหนะ ลงในที่สาธารณะ 
หรือในสถานสาธารณะ 

มาตา๓๔ ข้อ 33 ปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐

บาท 

1,๐๐๐ บาท 

๔๐ ท าให้โคมไฟ ป้าย ศาลาที่พัก ม้านั่ง ส้วม หรือ
สิ่งอื่นใด ที่ราชการท าไว้เพ่ือสาธารณะเกิด
ความเสียหายหรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ 

มาตรา
๓๕ 

ข้อ 34 ปรับไม่เกิน
๒,๐๐๐
บาท 

25๐ บาท 

๔๑ 
 

ปีนป่าย นั่ง หรือข้ึนไปบนรั้ว ก าแพง ต้นไม้ 
หรือ สิ่งค้ ายันต้นไม้ที่สาธารณะ 

มาตร๓๖ ข้อ 35 ปรับไม่เกิน
๕๐๐บาท 

๑๐๐ บาท 

๔๒ ยืน นั่ง หรือนอนบนราวสะพานสาธารณะ มาตรา
๓๗ 

ข้อ 36 ปรับไม่เกิน
๕๐๐บาท 

๑๐๐ บาท 

๔๓ นอนในท่ีสาธารณะ 
 

มาตรา
๓๗ 

ข้อ 36 ปรับไม่เกิน
๕๐๐บาท 

๑๐๐ บาท 

๔๔ เล่นว่าว ฟุตบอล ตะกร้อ หรือกีฬาบนถนนใน
สถานสาธารณะ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ
สถานสาธารณะที่มีประกาศห้ามไว้ 

มาตรา
๓๘ 

ข้อ 37 หรือไม่เกิน
๕๐๐บาท 

๑๐๐ บาท 

๔๕ ติด ตั้ง ตาก วาง หรือแขวน สิ่งใดๆ ในที่
สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ใช่การ
วางไว้เพียงชั่วคราว 

มาตรา
๓๙ 

ข้อ 38 ปรับไม่เกิน
๒,๐๐๐
บาท 

1๐๐ บาท 

๔๖ ติด ตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่
สาธารณะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการ
อนุญาต 

มาตรา
๓๙ 

ข้อ 38 ปรับไม่เกิน
๒,๐๐๐
บาท 

1๐๐บาท 

๔๗ ติด ตั้ง ตาก วาง หรือแขวน สิ่งใดๆที่อาคาร
ในลักษณะสกปรกรกรุงรัง หรือไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อยที่ประชาชนอาจเห็นได้จาก
ที่สาธารณะ 

มาตรา
๔๐ 

ข้อ 39 ปรับไม่เกิน
๒,๐๐๐
บาท 

1๐๐บาท 

๔๘ เจ้าของอาคารที่ตั้งอยู่ในระยะไม่เกิน ๒๐ 
เมตรจากขอบทางเดินรถที่มีผิวจราจรกว้างไม่
ต่ ากว่า๘ เมตร และผู้สัญจรไปมาอาจเห็น
อาคารดังกล่าวได้จากถนนนั้นปล่อยให้อาคาร
สกปรกรกรุงรัง 
 
 

มาตรา
๔๑ 

ข้อ 40 ปรับไม่เกิน
๒,๐๐๐
บาท 

1๐๐บาท 
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ประธานสภาฯ      ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่สาม  ในการพิจารณาร่าง

เทศบัญญัติฯ  ในวาระท่ีสามนี้ จะไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้
ลงมติให้มีการอภิปราย   

เนื่องจากสภาเทศบาลไม่มีมติให้มีการอภิปรายในร่างเทศบัญญัติฯ  ดังกล่าว  
ประธานสภาจึงขอมติที่ประชุมว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ  เรื่อง การรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลต าบลเมืองศรีไค พ.ศ.๒๕๖๐  
หรือไม่ 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบัญญัติเรื่อง การรักษา
   ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลต าบลเมืองศรีไค พ.ศ. 
 ๒๕๖๐  ได้ ด้วยมติ 

เห็นชอบ   ๗    เสียง   
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 
เวลา ๑๑.๔๐ น. 

ประธานสภา   ๓.๓ ญัตติปรับปรุงร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง 
   สาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๔ 
    เนื่องจากสภาเทศบาลได้มีมติให้พิจารณาร่างเทศบัญญัตฯิ นี้ ในสามวาระ 
   รวดเดียวแล้วจึงไม่ต้องขอมติในการดังกล่าวอีก 

  ต่อไปจะเป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาญัตติปรับปรุงร่างเทศบัญญัติ เรื่อง 
การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๔ ในวาระที่ ๑ (ขั้นรับหลักการ)  
ให้เลขานุการสภาแจ้งหลักการและเหตุผลแห่งร่างเทศบัญญัติดั งกล่าวต่อที่ประชุม
สภา 

เลขานุการสภา   บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบเทศบัญญัติ  เรื่อง  การจ าหน่ายสินค้า 
   ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๐ของเทศบาลต าบลเมืองศรีไค     

หลักการ 
    ควรให้มีการปรับปรุงเทศบัญญัติ เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง 
   สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๔  ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย และ 
   สถานการณ์เปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน 

ล า
ดับ 

ฐานความผิด ตาม  
พรบ. 

(มาตรา) 

ตาม 
เทศบัญญัติ 

(ข้อ) 

อัตราโทษ อัตรา
เปรียบเทียบ

ปรับ 
๔๙ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศของเจ้า

พนักงานท้องถิ่นที่ห้ามเข้าหรือคงอยู่ในสถาน
สาธารณะ 

มาตรา
๔๗ 

ข้อ 46 ปรับไม่เกิน
๕๐๐บาท 

๑๐๐บาท 

๕๐ ผู้ขับขี่รถทาให้มูลสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน 
ทราย มูลฝอย หรือน้ ามันตกหล่น ปลิว ฟุ้ง
กระจาย หรือรั่วไหลลงบนถนน 

มาตรา
๕๕ 

ข้อ 55 ปรับไม่เกิน
๓,๐๐๐
บาท 

๕๐๐บาท 
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เหตุผล 
เนื่องด้วย เทศบาลต าบลเมืองศรีไค ในปัจจุบันมีสภาพความเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมอย่างรวดเร็ว การขยายตัวของชุมชน จากชุมชนชนบทกลายเป็นชุมชน
เมือง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมายที่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการก ากับดูแลการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะใน
เขตเทศบาลต าบลเมืองศรีไค ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กระท าได้โดย
การตราเป็นเทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี้ขึ้น  

เทศบัญญัต ิเรื่อง  การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ของเทศบาลต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเมืองศรีไค ว่าด้วยการ
จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบ
มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๐  เทศบาลต าบลเมืองศรีไค โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลเมืองศรี
ไคและผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  จึงตราเทศบัญญัติไวดังต่อไปนี้ 

ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติ เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๐”  

ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลเมืองศรีไค ตั้งแต่ เมื่อได
ประกาศไวโดยเปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองศรีไค แล้ว เจ็ดวัน 

ขอ ๓ ให้ยกเลิกเทศบัญญัติ เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่ง อ่ืนใดในส่วนที่ได ตราไว
แล้วในเทศบัญญัติ นี้หรือซึ่งขัด หรือ แย้ง กับ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้ เทศบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
“สินคา” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน 
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
“แผงส าหรับวางจ าหน่าย” หมายความว่า แคร่ แท่น โต๊ะ แผง รถเข็น หรือ

พาหนะอ่ืนใดที่ขายอาหาร เครื่องดื่ม น้ าแข็ง โดยตั้งประจ าที่ 
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่ เป็นของ

เอกชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชนหรือใช้สัญจรได 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลเมืองศรีไค 
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงาน ซึ่งไดรับการแต่งตั้ง

จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ข้อ ๕ ให้นายกเทศมนตรีต าบลเมืองศรีไค เป็นผู้รักษาการ ให้เป็นไปตาม
เทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ เพ่ือปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ขอ 6 ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไมว่าจะเป็นการ
จ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะ
ไดรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

หมวด ๒ 
การขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

ข้อ 7  ผู้ขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ต้องอยู่
ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

(๑) เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
(๒) ต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือพาหะของโรคติดต่อตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๕ 
(๓) เงื่อนไขอ่ืนตามที่เทศบาลต าบลเมืองศรีไคก าหนด 
ข้อ 8 ผู้ใดประสงค์จะจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะ

วิธีการจัดวางสินค้าในที่ใดที่หนึ่งเป็นปกติหรือลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า ให้ยื่นค า
ขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบพร้อมกับหลักฐานตามที่เทศบาล
ต าบลเมืองศรีไคก าหนด 

ข้อ 9 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
ของค าขอรับใบอนุญาตแล้วปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ให้ออกใบอนุญาต บัตรประจ าตัวผู้ได้รับใบอนุญาตและบัตรประจ าตัว
ผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าตามแบบที่เทศบาลต าบลเมืองศรีไคก าหนด 

ข้อ 10 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมช าระค่าธรรมเนียมตาม
อัตราท้ายเทศบัญญัตินี้ภายในก าหนดสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น  

หมวด ๒ 
การขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ 11 ในการจ าหน่ายสินค้าในที่ หรือ ทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการ
จัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ  ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ห้ามจ าหน่ายสินค้าในบริเวณท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศห้ามไว 
(๒) แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย 
(๓) จัดวางสิ่งของ อุปกรณ์ประกอบการค้าและทรัพย์สินใดๆ ให้เป็น

ระเบียบเรียบร้อย ไมยื่นล้ าบริเวณที่ก าหนด รม ผ้าใบบังแดดหรือวัสดุอ่ืนใด รวม
ทั้งตัวผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าต้องไมล้ าลงมาในผิวจราจร 
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(๔) แผงส าหรับวางจ าหน่าย เช่น แคร่ แท่น โตะ ตองท าด้วยวัตถุที่แข็งแรง
มีสภาพดีสะอาด มีขนาดและความสูงจากพ้ืนไมน้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร ยกเว้น
สินค้าประเภทอาหารต้องสูงไมน้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร 

(๕) รักษาความสะอาดบริเวณที่จ าหน่ายสินค้าอยู่เสมอ ทั้งในระหว่างการ
จ าหน่ายสินค้าและหลังจากเลิกการจ าหน่ายสินค้าแล้ว 

(๖) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไวให้เพียงพอและ
หลังจากการจ าหน่ายแต่ละวันต้องมีการเก็บรวบรวมมูลฝอย น าไปก าจัด หรือน าไป
ทิ้งในที่รวบรวมมูลฝอยที่ทางเทศบาลต าบลเมืองศรีไคจัดไวให้และท าความสะอาด
บริเวณที่จ าหน่ายสินค้าด้วย 

(๗) ให้จัดวางสินค้าที่จ าหน่ายบนแผง ให้เป็นหมวดหมู ไมปะปนกัน แยก
ประเภทสินค้าที่เป็นอาหารออกจากประเภทสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร เพ่ือสะดวกในการ
ดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร 

(๘) ห้ามกระท าการใดๆ กับต้นไม้หรือคอกต้นไม้ เช่น พาด ติด ตั้ง วาง แผง
จ าหน่ายสินค้าเกาะเกี่ยวสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ประกอบการค้า รวม
ตลอดถึงการตอกตะปู  ผูกเชือก  หรือยึด  สิ่งหนึ่งสิ่งใดกับต้นไม้โดยเด็ดขาด 

(๙) ห้ามใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องยนต์มีเสียงดังจนเกิดเหตุเดือดร้อน
ร าคาญแกผู้อื่น 

(๑๐) ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทปหรือกระท าการโดยวิธีอ่ืนใด
ที่ก่อให้เกิดเสียงดังจนเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแกผู้อ่ืน 

(๑๑) ห้ามน ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน ไปจอดบนทางเท้าเพ่ือ
จ าหน่ายสินคา 

(๑๒) หยุดการจ าหน่ายสินค้าเพ่ือประโยชน์ทางด้านสุขลักษณะ การรักษา
ความสะอาด สาธารณประโยชน์ หรือเพ่ือประโยชนของทางราชการ ตามที่เทศบาล
ต าบลเมืองศรีไคประกาศก าหนด 

(๑๓) หลังจากเลิกจ าหน่ายสินคา ตองเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบ
การค้าออกจากบริเวณท่ีอนุญาตให้แล้วเสร็จโดยไมชักช้า 

(๑๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจาพนักงาน
สาธารณสุขและค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และ
ประกาศของเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 

ขอ ๑2  ในการจ าหน่ายสินคาประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดย
ลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินคา
จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๑ (๑) – (๑๓) 
(๒) แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขน สวมหมวก หรือสิ่งที่สามารถเก็บรวบผมได

เรียบร้อยเพ่ือป้องกันผมร่วงลงในอาหาร และสวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาดเรียบร้อย 
รวมทั้งสวมรองเทา ขณะเตรียม ท า ประกอบ ปรุง หรือจ าหน่ายอาหาร 

(๓) รักษาความสะอาดมือและเล็บให้สะอาดอยู่เสมอ ถ้ามีบาดแผล ฝหนอง
บริเวณมือ นิ้ว หรือแขน ตองปิดบาดแผลให้มิดชิด 
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(๔) ไมสูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหารหรือพูดคุยในขณะเตรียม ท า 
ประกอบ ปรุงอาหาร หรือไมไอ จาม รดบนอาหาร 

(๕) ที่เตรียม ท า ประกอบ ปรุงอาหาร และแผงวางจ าหน่ายอาหาร ตองท า
ด้วยวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย มีสภาพดีเป็นระเบียบ ตองสูงจากพ้ืนไมน้อยกว่า ๖๐ 
เซนติเมตร 

(๖) การจ าหน่ายอาหารที่ต้องมีการล้างเครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะและ
อุปกรณ์ จะต้องมีท่ีล้างเครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะและอุปกรณ์ และวางสูงจากพ้ืนไม
น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร จะต้องล้างด้วยน้ ายาล้างภาชนะและล้างด้วยน้ าสะอาด ๒ 
ครั้ง หรือล้างด้วยน้ าไหล และต้องไมถ่ายเทน้ าล้างภาชนะที่มีเศษอาหารลงพ้ืน หรือ
ลงสูท่อหรือทางระบายน้ าสาธารณะ 

(๗) ให้ปกปิดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะใสอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้
ส าหรับจ าหน่ายหรือประกอบอาหาร ด้วยอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันฝุ่นละออง 
แมลงวัน และสัตว์ซึ่งเป็นพาหะน าโรค  รวมทั้งดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะ
และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจ าหน่ายให้สะอาด และใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

(๘) ในการจับต้องอาหารที่พรอมเสิร์ฟต้องใช้ อุปกรณ์ช่วยในการหยิบจับ
อาหาร 

(๙) ใช้น้ าสะอาดในการท า ปรุง ประกอบ แช ล้างอาหาร ภาชนะ เครื่องใช้
และปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 

(๑๐) ใช้วัสดุ ภาชนะ อุปกรณ์ ที่สะอาด ปลอดภัย และมีการออกแบบที่
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ส าหรับใสหรือเตรียม ท า ปรุง ประกอบ และ
จ าหน่ายอาหาร 

(๑๑) ช้อนส้อม ตะเกียบ วางตั้งไว เอาด้ามขึ้น หรือวางเป็นระเบียบใน
ภาชนะท่ีโปร่งสะอาด และมีการปกปิด เก็บสูงจากพ้ืนไมน้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร 

(๑๒) อาหาร เครื่องปรุงรส และเครื่องดื่ม ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องมี
ฉลาก และเลขสารบบอาหาร (อย.) 

(๑๓) อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์เก็บในภาชนะที่ปิดสนิทและในอุณหภูมิต่ า
กว่า ๕ องศาเซลเซียส 

(๑๔) อาหารที่ปรุงส าเร็จแล้วในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิดและเก็บใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะไมท าให้เกิดการเจริญเติบโตของเชื้อโรคที่เป็นอันตรายใน
อาหารแต่ละชนิด 

(๑๕) น้ าดื่ม เครื่องดื่ม น้ าผลไม้ ตองสะอาด ใสในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด 
มีก๊อกหรือทาง   เทรินน้ า มีอุปกรณ์ที่มีด้ามส าหรับตักโดยเฉพาะ และต้องไม มี
สิ่งของอ่ืนแชรวมไว 

(๑๖) น้ าแข็งที่ใช้บริโภค ตองสะอาด เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิดจาก
พ้ืนไมน้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร ใช้อุปกรณ์ที่มีด้ามส าหรับคีบหรือตักโดยเฉพาะและ
ต้องไมน าอาหารหรือสิ่งอื่นแชไว 
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(๑๗) ภาชนะท่ีใช้ส าหรับบริการน้ าดื่มแกผู้บริโภคประเภทใช้แล้วทิ้ง ห้ามน า
กลับมาใช้ใหม่และประเภทใช้แล้วน ากลับมาใช้ใหม่ให้ล้างให้ ถูกหลักสุขาภิบาล
อาหารทุกครั้งหลังจากใช้งานแลว 

(๑๘) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพและเหตุร าคาญ อันเนื่องจาก
การปรุง ประกอบ และจ าหน่ายอาหาร 

(๑๙) การจ าหน่ายอาหาร ที่มีการ ใช้น้ ามัน และ ความร้อน จากเปลวไฟ ใน
การปรุงอาหารโครงสร้างต้องแข็งแรงมีอุปกรณ์ปองกันการกระเด็นของน้ ามันและ
เปลวไฟ ตองวางอยู ในที่ซึ่งปลอดภัยไม่เป็นทางสัญจรของประชาชนและไม เป็น
อันตรายต่อประชาชน 

(๒๐) การจ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการปรุงอาหาร ตอง
ตั้งถังก๊าซในลักษณะตรงบนพื้นราบและแข็ง อยู่ห่างจากแหล่งที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๕๒ 
องศาเซลเซียส และเปลวไฟหรือประกายไฟหรือวัสดุที่ท าให้เกิดไฟไหมไดง่ายไม่น้อย
กว่า ๑.๕ เมตร ทอน าก๊าซชนิดอ่อนควรใช้สายยางหรือพลาสติกชนิดหนาและเป็น
ชนิดที่ใช้กับก๊าซโดยเฉพาะ โดยมีความยาวท่อไม่เกิน ๒ เมตร 

(๒๑) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไวให้เพียงพอและไม
ถ่ายเทท้ิงในท่อระบายน้ าหรือทางสาธารณะ หลังจากจ าหน่ายอาหารแต่ละวัน ตองมี
การเก็บรวบรวมมูลฝอย น าไป ก าจัดหรือน าไปทิ้งในที่รวบรวมมูลฝอยและท าความ
สะอาดบริเวณพ้ืน รางระบายน้ าให้สะอาด ไมมีกลิ่นเหม็นและคราบไขมันตกค้าง 

(๒๒) ห้ามน าสัตว์ทุกชนิดเข้ามาในบริเวณสถานที่เตรียม ท า ประกอบ ปรุง 
และแผงจ าหน่ายอาหาร 

(๒๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจาพนักงาน
สาธารณสุขและค าสั่งของเจาพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งและ
ประกาศของเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 

ขอ ๑3 การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย
ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้อง ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) จ าหน่ายสินค้าในบริเวณท่ีอนุญาตให้จ าหน่ายไดเท่านั้น 
(๒) ตองแต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย 
(๓) มูลฝอยที่เกิดจากจากการเร่ขาย ห้ามทิ้งลงในที่หรือทางสาธารณะและ

จะต้องจัดให้มีที่รองรับน้ าทิ้งที่เกิดจากการจ าหน่ายสินค้าและต้องมีภาชนะรองรับมูล
ฝอยที่ถูกต้องตามสุขลักษณะไวให้เพียงพอและต้องมีการเก็บรวบรวมมูลฝอยน าไป
ก าจัดหรือน าไปทิ้งในที่รวบรวมมูลฝอยที่ทางเทศบาลต าบลเมืองศรีไคจัดไวให้ 

(๔) ในขณะที่เร่ขายสินคา ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป หรือส่ง
เสียงดังจนเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแกผู้อื่น 

(๕) ห้ามน ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนไปจอดบนทางเท้าเพ่ือ
ขายสินคา 

(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจาพนักงาน
สาธารณสุขและค าสั่งของเจาพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ เทศบัญญัติ ค าสั่ง 
และประกาศของเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 
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ขอ ๑4 ในการจ าหน่ายสินคาประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดย
ลักษณะวิธีการเร่ขาย  ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามท่ีก าหนดไวในข้อ ๑๓ 
(๒) อาหารที่เร่ขายต้องสะอาด ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค 
(๓) ใช้วัสดุภาชนะ หีบห่อที่สะอาด ปลอดภัย ส าหรับใสอาหาร 
(๔) ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ ต่างๆ ที่ใช้ในการเร่ ขาย

อาหารให้สะอาดและใช้การไดดีอยู่เสมอ 
(๕) จัดอาหารแยกตามประเภทของอาหารให้เป็นระเบียบ 
(๖) แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขน สวมหมวก หรือสิ่งที่เก็บรวบผมไดเรียบร้อย

และสวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาดเรียบร้อยและสวมรองเท้าขณะท าการเร่ขายอาหาร 
(๗) รักษาความสะอาดของมือและเล็บให้สะอาดอยู่เสมอ ถ้ามีบาดแผล ฝ

หนอง บริเวณมือ นิ้ว หรือแขน ต้องปิดบาดแผลให้มิดชิด 
(๘) ไมสูบบุหรี่ หรือไอ จาม รดบนอาหาร ในขณะเร่ขายอาหาร 
(๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจาพนักงาน

สาธารณสุขและค าสั่งของเจาพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และ
ประกาศของเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 

ขอ ๑5 ห้ามมิให้ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินคาประกอบกิจการเมื่อมี
เหตุอันควรเชื่อว่าเป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคติดต่อดังต่อไปนี้ 

(๑) วัณโรค 
(๒) อหิวาตกโรค 
(๓) ไขรากสาดน้อย (ไทฟอยด) 
(๔) โรคบิด 
(๕) ไขสุกใส 
(๖) โรคคางทูม 
(๗) โรคเรื้อน 
(๘) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ 
(๙) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส 
(๑๐) โรคติดต่ออ่ืนๆ ที่ทางราชการก าหนด 

หมวด ๓ 
ใบอนุญาตและบัตรประจ าตัวผู้ได้รับใบอนุญาต 

ขอ ๑6 ผู้ใดประสงค์จะจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องยื่นค า
ขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว ท้ายเทศบัญญัตินี้พร อมกับเอกสารและ
หลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ของผู้ขอรับใบอนุญาต 

(๒) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
(๓) ใบรับรองแพทยข์องผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่ายอาหาร 
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(๔) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไมสวมหมวก ไมใสแวนด า ขนาด ๑ x ๑ นิ้ว 
ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่ายจ านวน ท่านละ ๒ รูป 

(๕) อ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลเมืองศรีไคประกาศก าหนด 
ขอ 17 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตองไม่เป็นโรคติดต่อหรือพาหะของโรคติดต่อตามที่ก าหนดไวในข้อ ๑๕ 
(๒) ตองมีการเก็บรวบรวมมูลฝอยที่ถูกต้องตามสุขลักษณะ 
(๓) ให้มีการจ าหน่ายสินค้าได้เฉพาะพ้ืนที่และขอบเขตที่เทศบาลต าบลเมือง

ศรีไคประกาศก าหนด 
(๔) ปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนตามที่เจาพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
ขอ ๑8 เมื่อได รับค าขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๑๖ หรือค าขอต่ออายุ

ใบอนุญาตตามข้อ ๑๗ ให้เจาพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ
ของค าขอ ถาปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไมถูกต้องหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ์วิธีการ 
หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไวในเทศบัญญัตินี้ให้ เจาพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม
ถูกต้องหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแกไขให้ถูกต้องและ
สมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแกผู้ขออนุญาต ก็ให้
ส่งคืนค าขอพรอมทั้งแจ้งความไมถูกต้องหรือความไมสมบูรณให้ทราบภายในสิบห้า
วันนับแต่วันไดรับค าขอ 

เจาพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไมอนุญาต
พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันไดรับค าขอซึ่งมี
รายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจาพนักงานท้องถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไม
อาจมีค าสั่งไมอนุญาตไดภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปไดอีก
ไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบห้าวัน แต่ตองมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุ
จ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่
ไดขยายเวลาไวแล้วนั้นแล้วแต่กรณี 

ขอ ๑9 ในการออกใบอนุญาตให้เจาพนักงานท้องถิ่นระบุชนิดหรือประเภท
ของสินคาลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้าและสถานที่ที่จะจัดวางสินค้าเพ่ือจ าหน่ายใน
กรณีที่จะมีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติรวมทั้งจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใด
ตามท่ีเห็นสมควรไวในใบอนุญาตด้วยก็ได 

การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทสินคา ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินคาหรือ
สถานที่จัดวางสินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาตจะกระท าไดต่อเมื่อผู้รับ
ใบอนุญาตไดแจ้งต่อเจาพนักงานท้องถิ่นและเจาพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวไวในใบอนุญาต 

ขอ 20 ผู้ไดรับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได
รับหนังสือแจง การอนุญาตจากเจาพนักงานท้องถิ่น หากไมมารับภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าวโดยไมมีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 
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ข้อ 21 ในขณะท าการจ าหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทาง

สาธารณะ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตตลอดเวลาที่ท าการจ าหน่ายสินค้า 
ซึ่งระบุชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้า และสถานที่จัดวาง
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่ได้รับอนุญาต 

ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ต้องติด
บัตรประจ าตัวผู้ได้รับใบอนุญาต หรือบัตรประจ าตัวผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าไว้ที่หน้าอก
เสื้อด้านซ้ายตลอดเวลาที่จ าหน่าย 

ขอ ๒2 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่
วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ไดเพียงในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลเมืองศรีไค
เท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่น
ค าขอพรอมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปไดจนกว่าเจาพนักงาน
ท้องถิ่นจะสั่งไมต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไวตามข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ โดยอนุโลม 

ขอ ๒3 ผู้ไดรับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตาม
อัตราที่ก าหนดไวท้ายเทศบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการ
ขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุ
ใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิไดเสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่
ก าหนดให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ
เว้นแต่ผู้ไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสีย
ค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ ผู้ มีหน้าที่ต้อง เสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ งค้ างช าระ
ค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้ เจาพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้น
หยุดการด าเนินกิจการไวจนกว่าจะไดเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

ขอ ๒4 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ 
ให้ผู้ไดรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได
ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุด ตามแบบที่ก าหนดไวท้ายเทศบัญญัตินี้ 
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนา
บันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจาหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อ
เจาพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลายหรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจาพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 
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ขอ ๒5 การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจาพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้ 

(๑) ใบแทนใบอนุญาตให้ประทับตราค าว่า“ใบแทน” ก ากับไวและให้มีวัน 
เดือน ปที่ออกใบแทนพรอมทั้งลงลายมือชื่อเจ าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได รับ
มอบหมายจากเจาพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

(๒) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกท าลาย
หรือช ารุดในสาระส าคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณีและเล่มที่ เลขที่ ปพ.ศ. ของ
ใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๒6 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจาพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไมเกินสิบห้า
วัน 

ขอ ๒7 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อ
ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก 

(๒) ตองค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๓) ไม ปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไม ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้และการไม
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้ เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ
ประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชน 

ขอ ๒8 ค าสั่ง พักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็น
หนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม พบผู้ รับใบอนุญาต หรือผู้รับ
ใบอนุญาตไมยอมรับค าสั่งดังกล่าวให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิด
ค าสั่งนั้นไว ในที่เปิดเผยเห็นไดง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับ
ใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไป
ถึง หรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี 

ขอ ๒9 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบ
กิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาต 
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ขอ 30 ให้เจาพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560  ในเขตอ านาจ
ของเทศบาลต าบลเมืองศรีไคในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

หมวด ๔ 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

ขอ 31 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของ
เทศบาลต าบลเมืองศรีไค 

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าปรับให้เป็นไปตามอัตราแนบท้ายเทศบัญญัตินี้ 
หมวด ๕ 

บทก าหนดโทษ 
ขอ ๓2 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่

ก าหนดไวในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ขอ ๓3 ให้นายกเทศมนตรีต าบลเมืองศรีไคเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม

เทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้
เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้บทเฉพาะกาล 

ขอ ๓4 ค าขออนุญาตใดๆ ที่ไดยื่นไวตามข้อบังคับต าบลเมืองศรีไคและยัง
อยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นค าขออนุญาตตามเทศบัญญัตินี้โดยอนุโลม 
และถ้าค าขออนุญาตดังกล่าวมีข้อความแตกต่างไปจากค าขออนุญาตตามเทศบัญญัติ
นี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจสั่งให้แกไขเพ่ิมเติมค าขออนุญาตเพ่ือให้เป็นไปตาม
เทศบัญญัตินี้ได 

ขอ ๓5 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบังคับต าบลเมืองศรีไคก่อนวันที่
เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ไดต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นๆจะสิ้นอายุ 

ประธานสภาฯ  กล่าวขอบคุณเลขานุการสภา  และแจ้งให้สมาชิกสภาได้ปรึกษาหารือ
ร่วมกันถึง หลักการและเหตุผลแห่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวโดยละเอียด 

ที่ประชุม  ได้ปรึกษาหารือร่วมกันถึงหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติข้างต้นอย่าง
กว้างขวางจนครบทั้ง  ๓๕  ข้อ   

ประธานสภา   ตามท่ีได้ร่วมกันปรึกษาในหลักการแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใน  
   ส่วนใดหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ   ต่อไปจะขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการในร่างเทศบัญญัตินี้หรือไม่ 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่ 
   หรือทาง สาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๔  ด้วยมติ  ดังนี้ 
    รับหลักการ ๗ เสียง 
    ไม่รับหลักการ - เสียง 
    งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
    เวลา  ๑๑.๕๕  น. 
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ประธานสภาฯ   ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่สอง  ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อที่มี 
   การแปรญัตติหรือตามที่สภามีมติซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
   การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ  
   ๔๙  วรรคสี่  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติ 
   ด้วยวาจาก็ได้  จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านร่วมกันพิจารณาต่อไป  

ในการประชุมวาระสองให้ที่ประชุมสภาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภา โดยให้ประธานสภาเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอให้สมาชิกสภาฯ 
ซึ่งเป็นคณะกรรมการได้พิจารณาว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง 
การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๔ หรือไม่  

ที่ประชุม   ได้ร่วมกันพิจารณาในสาระส าคัญของร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ได้ข้อสรุปว่า 
ให้สมาชิกสภาพิจารณาในส่วนของบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม และบทก าหนดโทษ 

   และอัตราค่าปรับที่ยังไม่ได้ก าหนด  และสภาเทศบาลจะต้องร่วมกันพิจารณาเพ่ือ 
   ประโยชน์ของทางราชการและประชาชนในพื้นท่ี 
ประธานสภาฯ   ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ที่ประชุม  ได้ปรึกษาหารือกันอย่างกว้างขวางและซักถามข้อสงสัยต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและ

ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อธิบายรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว  ต่อที่
ประชุมสาเทศบาล  โดยละเอียดแล้วและไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
ประธานสภาฯ ท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติจึงขอมติที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  ไม่มีการแก้ไข  ไม่มีการแปรญัตติ  ร่างเทศ
บัญญัติ เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๖๐ และให้พิจารณา
เป็นรายข้อเฉพาะบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและบทก าหนดโทษและอัตราค่าปรับท้าย
เทศบัญญัติฯ นี้  ด้วยมติ  ๘  เสียง  เวลา  ๑๒.๒๕  น. 

ประธานสภา  เชิญปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและบทก าหนด
โทษและอัตราค่าปรับท้ายเทศบัญญัติฯ 

ปลัดเทศบาล  ชี้แจงรายละเอียดบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและบทก าหนดโทษและอัตรา
ค่าปรับท้ายเทศบัญญัติฯนี้  โดยแยกเป็น 

๑. บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม  จะก าหนดไว้โดยกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง การ
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่สภาเทศบาลจะพิจารณาจะต้องไม่เกินที่กฎกระทรวง
ก าหนดไว้  ในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใน เทศบัญญัติ เรื่อง การจ าหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๖๐ นี้  ได้ก าหนดอัตราตราค่าธรรมเนียมใน
การออกใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวาง
สินค้าในที่ใดโดยปกติ  ฉบับละ ๗๕๐ บาท และก าหนดค่าธรรมเนียมในการออก
ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะการเร่ขาย  ฉบับละ 
๑๐๐ บาท  ดังนั้น สภาเทศบาลจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมทั้งสองประเภทไม่เกิน
ที่ก าหนดนี้  โดยเทศบาลต าบลเมืองศรีไคได้จัดท าบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศ
บัญญัติให้ท่านสมาชิกสภาพิจารณาแล้วตามเอกสารที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภาแล้ว  
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๒. บทก าหนดโทษและอัตราค่าปรับท้ายเทศบัญญัติฯ นี้   จะเป็นการ
ก าหนดเฉพาะอัตราค่าปรับอย่างเดียว  โดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕  ได้ก าหนดอัตราค่าปรับเป็นจ านวนช่วง เช่น ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
ฯลฯ เพ่ือเป็นการก าหนดอัตราค่าปรับที่ชัดเจนเจ้าหน้าที่สามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้โดยไม่ต้องใช้วิจารณญาณ และดุลพินิจ  จึงได้น าเสนอให้สภา
เทศบาลได้ร่วมกันพิจารณาในวันนี้  ทั้งนี้ การก าหนดอัตราค่าปรับจะต้องไม่เกิ น
อัตราที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) 
พ.ศ.๒๕๕๒ โดยก าหนดไว้ใน มาตรา ๖๐ เทศบาลมีอ านาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัด
หรือแย้งต่อบทกฎหมายในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอ านาจตรา
เทศบัญญัติในเทศบัญญัตินั้น 

จะก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้ก าหนดเกิน
กว่าหนึ่งพันบาท  

  และข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปรียบเทียบและการ
สอบสวนคดีละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  

ข้อ ๗ ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบคดีละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่นตามข้อบังคับนี้มี
ขอบเขตอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติ มีอ านาจเปรียบเทียบคดี
ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวอย่างสูงไม่เกินหนึ่งพันบาท  

ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธานสภา  แจ้งให้สมาชิกสภาร่วมกันพิจารณาโดยละเอียด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แก่ทางราชการและประชาชนในพื้นท่ี  โดยเริ่มจากบัญชีบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการ
ขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และตามด้วยบทก าหนดโทษและ
อัตราค่าปรับ   

ที่ประชุม  รับทราบ  และได้ร่วมกันพิจารณาในรายละเอียดบัญชีบัญชี อัตรา
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะทั้งสองลักษณะ  
และได้สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตลอดจนคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  
จนสามารถก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะทั้งสองลักษณะและบทก าหนดโทษและอัตราค่าปรับ  โดยมีมติเป็นเอก
ฉันท์ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและบทก าหนดโทษ รายละเอียดดังนี้ 
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๑. บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติ เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๖๐ ของ
เทศบาลต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

ล าดับ รายการ 
ค่าธรรมเนียมฉบับละ (บาทต่อปี) 

ตาม 
กฎกระทรวง 

ตาม 
ท้องถิ่นก าหนด 

๑ ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการ
จัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติ 
๑.๑ พ้ืนที่ไม่เกิน  ๔  ตารางเมตร  ฉบับละ 
๑.๒ พ้ืนที่เกิน ๔ – ๑๒ ตารางเมตร  ฉบับละ 
๑.๓ พ้ืนที่เกิน  ๑๒  ตารางเมตร  ฉบับละ 

๗๕๐  
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

๒ ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจ าหน่ายโดยลักษณะเร่ขาย ๑๐๐ ๑๐๐ 
 

๒. บทก าหนดโทษและอัตราค่าปรับท้ายเทศบัญญัติ เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.
๒๕๖๐ ของเทศบาลต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

ล า
ดับ 
 

รายการ อัตราค่าปรับ 
ตาม พรบ. ตามท้องถิ่นก าหนด 

มาตรา จ านวน ข้อ จ านวน 
๑ ผู้จ าหน่ายสินค้าเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของ

สินคา้ ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้า หรือสถานที่จัด
วางสินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

๗๖ ไม่เกิน
๑๐,๐๐๐บาท 

๑๙ ๕๐๐ 

๒ จ าหน่ายสินค้าไม่เป็นไปตามที่เจ้าหนักงานท้องถิ่น
ระบุในใบอนุญาต เช่น ชนิด หรือประเภทของสินค้า 
ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้าและสถานที่ที่จะจัดวาง
สินคา้ เพื่อจ าหน่ายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้าใน
ที่หนึ่งที่ใดเปน็ปกต ิ   

๗๗ ไม่เกิน
๑๐,๐๐๐บาท 

๑๙ ๕๐๐ 

๓ จ าหน่ายสินค้าจ าหน่ายสินค้าในที่หรือบริเวณที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นก าหนดเป็นเขตห้ามจ าหน่ายหรือซื้อ
สินคา้โดยเด็ดขาด    

๗๗ ไม่เกิน
๑๐,๐๐๐บาท 

 ๕๐๐ 

๔ จ าหน่ายสินค้าในที่หรือบริเวณท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนดบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วน
ใดของพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขตท่ีห้ามจ าหน่ายสินค้าบาง
ชนิดหรือบางประเภท หรือเป็นเขตห้ามจ าหน่าย
สินคา้ตามก าหนดเวลา หรือเป็นเขตห้ามจ าหน่าย
สินคา้โดยวิธีการจ าหน่ายในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรือก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการ
จ าหน่ายสินค้าในบริเวณนั้น   
 

๗๘ ไม่เกิน 
๕,๐๐๐บาท 

๑๑ ๕๐๐ 
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ล า
ดับ 
 

รายการ อัตราค่าปรับ 

ตาม พรบ. ตามท้องถิ่นก าหนด 

มาตรา จ านวน ข้อ จ านวน 

๕ ผู้ใดไมป่ฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไม่ยอมแจ้ง
ข้อเท็จจริง หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐาน หรือ
ขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติ
หนา้ที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจา้พนักงาน
ท้องถิ่นตามมาตรา ๔๔ 

๗๙ ไม่เกิน
๑๐,๐๐๐บาท 
หรือทั้งจ าท้ัง

ปรับ 

๓๑ ๕๐๐ 

๖ ผู้ด าเนินกิจการผู้ใดด าเนินกิจการในระหว่างที่มีค าสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้หยุดด าเนินกิจการ
หรือไมป่ฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
มาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๖๕ วรรคสอง โดยไม่มีเหตุ
หรือขอ้แก้ตัวอันสมควร   

๘๐ จ าคุกไมเ่กิน 
6  เดือน หรือ
ปรับไมเ่กิน 

50,000บาท 
และปรับอีกไม่

เกินวันละ 
25,000บาท
ตลอดเวลาที่
ยังไมป่ฏิบัติ
ตามค าสั่ง 

๒๓ ๕๐๐ 

๗ ผู้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่แสดง
ใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ และใน
กรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดใน
สาระส าคัญ ผู้รับใบอนุญาตไมย่ื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการ
สูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

๘๓ ปรับไมเ่กิน
๒,๕๐๐บาท 

๒๑ ๕๐๐ 

 
ประธานสภา  กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ได้ร่วมกันพิจารณาบัญชีอัตรา

ค่าธรรมเนียมและบทก าหนดโทษและอัตราค่าปรับท้ายเทศบัญญัติ เรื่อง การ
จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๖๐  

ประธานสภาฯ      ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่สาม  ในการพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติฯ  ในวาระท่ีสามนี้ จะไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้
ลงมติให้มีการอภิปราย   

เนื่องจากสภาเทศบาลไม่มีมติให้มีการอภิปรายในร่างเทศบัญญัติฯ  ดังกล่าว  
ประธานสภาจึงขอมติที่ประชุมว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง การจ าหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๖๐  หรือไม ่
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มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบัญญัติ เรื่อง การจ าหน่าย 
   สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๖๐  ได้ ด้วยมติ 

เห็นชอบ   ๗    เสียง   
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 
เวลา ๑๒.๔๕ น. 

  ๓.๔ เรื่องอ่ืน (ตามข้อ ๓๘ วรรคห้า (๓)) ถ้ามี 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา  สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรือมีข้อ 

ราชการใดจะแจ้งให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบเชิญได้ 
ส.ท.เกียรติศักดิ์   แจ้งเรื่องสนามกีฬากลางปัจจุบันมีน้ าระบายไม่ทันท่วมขังบริเวณสนามกีฬา 
   กลางและไหลลงสู่ถนนศรีไคโพธิ์ใหญ่  
ส.ท.ใหม่   สนับสนุนการเสนอของ ส.ท.เกียรติศักดิ์ฯ และขอความอนุเคราะห์ไปยังฝ่าย 
   บริหารของเทศบาลให้ช่วยก ากับดูแลและของบประมาณในการด าเนินการแก้ไข 
   ปัญหา 
เลขานุการนายก   แจ้งต่อที่ประชุมสภา  เมื่อวันก่อนได้ร่วมประชุมที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

โดยมูลนิธิรากแก้วได้น าศาสตร์พระราชามาสู่ประชาชน  โดยมูลนิธิรากแก้วได้ 
คัดเลือกบ้านศรีไคออก หมู่ที่ ๔ เป็นพื้นที่ขับเคลื่อนสู่ประชาชน  โดยเป็นหมู่บ้าน 
ต้นแบบของจังหวัดอุบลราชธานี 

ประธานสภา   สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลว่ามีข้อเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น และข้อ 
   ราชการที่จะหารือเพ่ิมเติมในเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่   
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายกเทศมนตรี   กล่าวขอบคุณสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  ที่ได้มีมติในการพิจารณาญัตติ 
   ที่ทางฝ่ายบริหารเทศบาลได้เสนอมาให้สภาเทศบาลพิจารณา และจะน าข้อเสนอที่ 
   สภาเทศบาลได้แจ้งต่อที่ประชุมไปด าเนินการต่อไป 
ประธานสภา   กล่าวขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ  
   และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  ที่มาร่วมประชุมในวันนี้  และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุม เวลา  ๑๓.๑๗  น. 
 

 
     (ลงชื่อ)  สิบเอก    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            ( วรุธฒิพงษ์   ทัดเทียม ) 
             เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  
 
 
 



 

หน้า 40 จาก ๔๐ หน้า  
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อ
วันที่...๑...เดือน....สิงหาคม.....พ.ศ. 25๖๐ 

 
 
     (ลงชื่อ)         
                (นายวันชัย   ศรีธัญ) 
             ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
     (ลงชื่อ)                  
                (นางเคียงฟ้า   รุ่งเรือง) 
                 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
     (ลงชื่อ)             
               ( นางมาลา   ศรีดาโคตร ) 
                 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
       สภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไคได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  สมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่...............เดือน................................พ.ศ. 
25๖๐ 
 
 
     (ลงชื่อ)      เดือนเพ็ญ  ไชยกุล   
             ( นางสาวธภัฎ   พิศาลปารกุล ) 
                   ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 


