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ระเบียบเทศบาลตําบลแมสาย
วาดวยการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่
ตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๘ เตรส แหง พระราชบัญญั ติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ที่แ กไขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญญัติเ ทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๔๔
และมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลตํ า บลแม ส ายจึง วางระเบีย บว า ดว ยการปฏิบั ติ งานของพนัก งานเจ า หน า ที่
ตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบเทศบาลตําบลแมสาย วาดวยการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจาหนาที่ตามกฎหมายวา ดวยการรัก ษาความสะอาดและความเปน ระเบีย บเรียบรอยของบานเมือ ง
พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใ ชบังคับในเขตเทศบาลตําบลแมสาย ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือประกาศอื่นในสวนที่ไดกําหนดไวแลว ซึ่งขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความถึง นายกเทศมนตรีตาํ บลแมสาย
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความถึง
(๑) ปลัดเทศบาล
(๒) รองปลัดเทศบาล
(๓) หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
(๔) หัวหนาฝายปกครอง
(๕) หัวหนาฝายอํานวยการ
(๖) หัวหนางานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
(๗) หัวหนางานนิติการ

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๐๖ ง

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑

(๘) นายชางเขต
(๙) เจาพนักงานสาธารณสุข
(๑๐) พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ดํารงตําแหนง พนักงานเทศกิจ
หรือ เจาหนาที่เทศกิจ สังกัดงานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง สํานักปลัดเทศบาล
ขอ ๕ ใหนายกเทศมนตรีตําบลแมสายรักษาการตามระเบียบนี้ และเพื่อประโยชนในการ
ปฏิ บัติ ตามระเบี ยบใหน ายกเทศมนตรี มีอํ านาจออกประกาศ หรื อคํ าสั่ ง และให มีอํ านาจวิ นิจ ฉั ย
สั่งการตามที่เห็นสมควร
หมวด ๑
อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นและพนักงานเจาหนาที่
ขอ ๖ นอกจากอํานาจหนาที่ที่ไดบัญญัติไว ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่
มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) โฆษณาใหประชาชนไดทราบถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ ๒๕๓๕
(๒) สอดสองและกวดขันไมใหมีการฝาฝนพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเครงครัด
(๓) ตักเตือนผูกระทําผิดหรือสั่งใหผูกระทําผิดแกไข หรือขจัดความสกปรก หรือความไมเปน
ระเบียบ หรือความไมเรียบรอยใหหมดไป
(๔) จับกุมผูกระทําผิดซึ่งไมเชื่อฟงคําตักเตือน และดําเนินคดีตามกฎหมาย
ขอ ๗ เมื่อมีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตําบลแมสายและพนักงาน
เจาหนาที่ไมอาจทราบตัวผูกระทําผิด ใหพนักงานเจาหนาที่ทุกคนรวมกันขจัดหรือแกไขไมใหสิ่งที่ผิด
กฎหมายปรากฏอยูในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะอีกตอไป
ขอ ๘ ภายใตมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบี ย บเรี ย บร อ ยของบ า นเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๓๕ การขออนุ ญ าต การอนุ ญ าต การกํ า หนดอั ต รา
คาธรรมเนียมและการงดเวนคาธรรมเนียมในการขออนุญาต เพื่อกระทําการโฆษณาดวยการปด ทิ้ง
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หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง
โดยการขออนุญาตใหยื่นคํารอง กอนกระทําการโฆษณาไมนอยกวา ๗ วัน เมื่อไดรับการอนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถิ่น จะตองกระทําการโฆษณาใหเปนไปตามแผนผังแสดงเขตที่ไดรับอนุญาต
ขอ ๙ การอนุญาตตามขอ ๘ อายุของใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) การโฆษณาที่เปนการคา ครั้งละ ๖๐ วัน ตอ หนึ่งใบอนุญาต
(๒) การโฆษณาที่ไมเปนการคา ครั้งละ ๓๐ วัน ตอ หนึ่งตอใบอนุญาต
ขอ ๑๐ ภายใตม าตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน ระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ผูใดประสงคจะขอใชที่สาธารณะเปนการชั่วคราว ในการติดตั้ง
ตาก วางหรือแขวนสิ่งใด ๆ ใหยื่นคํารองตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่กําหนด
พรอมแนบแผนผังของที่สาธารณะ ที่ตองการขออนุญาตกอนการเขาใชที่สาธารณะไมนอยกวา ๗ วัน
การจะอนุญาตหรือไมใหเปนอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๑๑ ใหเจาพนักงานทองถิ่นหาอุปกรณและอํานวยความสะดวกใหแกพนักงานเจาหนาที่
ในการปฏิบัติการ
ขอ ๑๒ ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ ห เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น และพนั ก งานเจ า หน า ที่ แ สดงบั ต ร
ประจํ าตัวเมื่อบุค คลที่เ กี่ยวของร องขอ บัต รประจําตั วเจา พนักงานทอ งถิ่น และพนักงานเจา หนา ที่
ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด
หมวด ๒
การดําเนินคดีกับผูกระทําผิด
ขอ ๑๓ ในกรณี ที่เ จา พนัก งานทอ งถิ่น หรื อ พนั ก งานเจ าหนา ที่ พบเห็น หรื อ ได รับ แจง ว า
มีผูกระทําการฝาฝนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
พ.ศ. ๒๕๓๕ นี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่วากลาวตักเตือนหรือสั่งใหผูกระทําผิด
แกไข หรือขจัดความสกปรก หรือความไมเปน ระเบียบ หรือความไมเรียบรอ ยใหหมดไป โดยมี
หนังสือ หรือบันทึกแจงใหผูกระทําผิดจัดการ ลบ ลาง กวาด เก็บ ตกแตง ปรับปรุงสิ่งที่เปนความผิด
มิใหปรากฏอีกตอไปในระยะเวลา ดังตอไปนี้
(๑) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕
มาตรา ๑๗ (๒) มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๑
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มาตรา ๓๒ (๑) มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และ
มาตรา ๔๗ ใหผูฝาฝนดําเนินการแกไขใหเสร็จเรียบรอยโดยทันที
(๒) ผูใ ดฝา ฝ น หรื อไม ปฏิ บั ติต ามมาตรา ๖ มาตรา ๘ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๒๓
มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ (๒) มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ ใหผูฝาฝนดําเนินการแกไขใหเสร็จ
เรียบรอยภายในกําหนด ๓ วัน
(๓) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ (๑) มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และ
มาตรา ๓๙ ใหผูฝาฝนดําเนินการแกไขใหเสร็จเรียบรอยภายในกําหนด ๑๕ วัน
(๔) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ ใหผูฝาฝนดําเนินการแกไข
ใหเสร็จเรียบรอยภายในกําหนด ๓๐ วัน
(๕) ระยะเวลาตาม (๔) อาจขอขยายระยะเวลาดําเนินการได ตามแตเจาพนักงานทองถิ่นหรือ
พนักงานเจาหนาที่เห็นควร ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ขอขยายตองไมเกิน ๒ ครั้ง ๆ ละไมเกิน ๓๐ วัน
หนังสือหรือบันทึกวากลาวตักเตือนใหใชตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้
ขอ ๑๔ การวากลาวตักเตือน หรือสั่งใหแกไขตามขอ ๑๓ ถาผูกระทําผิดยินยอมปฏิบัติตาม
ใหคดีเปน อัน เลิกกัน ถาผูกระทําผิดไมปฏิบัติตาม ใหเจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจจัดทําหรือมอบหมายใหผูอื่นจัดทําใหเกิดความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอย
ขอ ๑๕ คาใชจายในการจัดทําความสะอาดตามขอ ๑๔ ใหผูกระทําผิดชดใชเทาที่ไดใชจาย
ไปจริ ง ให แ กเ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น แต ก ารชดใชค า ใช จ า ยไม อ าจลบล า งการกระทํ าผิ ด หรื อ ระงั บ
การดําเนินคดีแกผูกระทําผิด คาชดใชดังกลาว ใหตกเปนรายไดของทองถิ่น
ขอ ๑๖ ในกรณีผูกระทําผิดซึ่งไมเชื่อฟงคําตักเตือน หรือไมยอมแกไข หรือไมขจัดความ
สกปรกความไมเปนระเบียบไมเรียบรอยใหหมดไป ภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือภายในระยะเวลาที่
ขอขยาย ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจับกุมผูกระทําผิดพรอมดวยพาหนะ
เครื่องมือ หรือสิ่งของ หรือหลักฐานที่ใชในการกระทําความผิด มาดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ นี้ ทันที
ขอ ๑๗ การจับ กุ ม ผู ก ระทํ าความผิ ดตามข อ ๑๖ ให เ จา พนัก งานท องถิ่ น หรื อพนั กงาน
เจาหนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตาม กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวของ
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ขอ ๑๘ อํานาจการเปรียบเทียบปรับ การเปรียบเทียบปรับ และการสอบสวนคดีผูกระทํา
ความผิดตามขอ ๑๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงพฤติการณแหงการกระทําผิดความหนักเบา
แหงขอหาและฐานะของผูตองหาเปนสําคัญ
ขอ ๑๙ ภายใตมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ นี้ เจาพนักงานทองถิ่นอาจแตงตั้งผูดํารงตําแหนงตอไปนี้ เปนผู
มีอํานาจเปรียบเทียบปรับ
(๑) ปลัดเทศบาล
(๒) รองปลัดเทศบาล
(๓) หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
(๔) หัวหนาฝายปกครอง
(๕) หัวหนาฝายอํานวยการ
(๖) หัวหนางานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
(๗) หัวหนางานนิติการ
ขอ ๒๐ สถานที่ทําการเปรียบเทียบปรับ ใหใชสํานักงานเทศบาลตําบลแมสาย เวนแตมีเหตุ
จําเปนจะทําการเปรียบเทียบ ณ ที่ใดภายในเขตเทศบาลตําบลแมสายนั้นก็ได โดยใหบันทึกเหตุจําเปน
ไวในบันทึกการเปรียบเทียบ
ขอ ๒๑ ภายใต ข อ ๑๘ และข อ ๑๙ เมื่ อ ผู ต อ งหายิ น ยอมให เ ปรี ย บเที ย บปรั บ ตามที่
เปรียบเทียบภายในสิบหาวันแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ขอ ๒๒ เมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามที่เจาพนักงานทองถิ่น หรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่น
แตงตั้งแลว ใหดําเนินการออกใบเสร็จโดยใหเจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่และผูรับเงิน
เปนผูลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินนั้น
ขอ ๒๓ สํ า หรั บ เงิ น ค า ปรั บ ตามมาตรา ๔๘ วรรคสาม แห ง พระราชบั ญ ญั ติ รั ก ษา
ความสะอาดและความเปน ระเบียบเรีย บรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหปฏิบัติต ามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําสงเงิน
ในหนาที่ของเทศบาล โดยคาปรับที่ไดจากการเปรียบเทียบใหเบิกจายแบงแกผูแ จงตามมาตรา ๕๑

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๐๖ ง

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑

กึ่งหนึ่ง และพนักงานเจาหนาที่ เจาพนักงานจราจร หรือตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ควบคุม การจราจร
ผูจับกุมอีกกึ่งหนึ่ง ถาไมมีผูแจงความคาเปรียบเทียบปรับสวนที่เหลือใหตกเปนรายไดของทองถิ่น
หมวด ๓
การดําเนินคดีตอไป
ขอ ๒๔ ถ า ผู ต อ งหาไม ย อมให เ ปรี ย บเที ย บปรั บ หรื อ เมื่ อ ยิ น ยอมแล ว ไม ชํ า ระค า ปรั บ
ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งดําเนินการรองทุกขกลาวโทษ ตอพนักงาน
สอบสวน เพื่อดําเนินคดีกับผูตองหาตอไป
หมวด ๔
การปฏิบัติตอของกลาง
ขอ ๒๕ โดยที่มิไดกําหนดไวตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการปฏิบัติตอของกลาง ใหนําความในขอบังคับการเก็บ
ของกลางกระทรวงมหาดไทย พุทธศักราช ๒๔๘๐ และที่แกไขเพิ่มเติมมาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๒๖ ผูมีห นา ที่รั กษาของกลาง ได แ ก เจ าพนั กงานทอ งถิ่น หรื อพนัก งานเจ าหนา ที่
ที่ไดรับมอบหมายในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ไศลยนต ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรีตําบลแมสาย

เลมที่...................
แผนที่..................

บันทึกวากลาวตักเตือน
ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
ที่............/.............

เขียนที่...................................................
วันที่............เดือน...............................พ.ศ....................

แจงความมายัง............................................................................................................................
ที่อยู........................................................................................................................................................................
เมื่อวันที่......เดือน......................พ.ศ............เวลา........... พนักงานเจาหนาที่ไดตรวจพบวา ทานไดกระทําผิดตาม
พระราชบัญญัตริ ักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา.................โดยลักษณะการกระทําผิด ดังตอไปนี้ .....................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
จึงขอใหจดั การแกไขดังตอไปนี้................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
โดยดําเนินการใหเสร็จเรียบรอยทันที หรือภายในกําหนด..........วัน ตั้งแตวันที่.............
เดือน..........................พ.ศ.............. ถึงวันที่.........เดือน.......................พ.ศ.................หากพนกําหนดนี้แลว ทาน
จะตองถูกดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติรกั ษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พรบ.
มาตราดังกลาวตองระวางโทษปรับไมเกิน............................................บาท
ลงชื่อ.........................................ผูรับการวากลาวตักเตือน
(
)
ลงชื่อ.........................................พนักงานเจาหนาที่
(
)
ลงชื่อ.........................................พยาน
(
)
ลงชื่อ.........................................พยาน
(
)

