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จังหวัดขอนแก่น 



 

มาตรการรักษาความสะอาดของถนน ทางเดนิ ที่สาธารณ และสถานสาธารณะ 

    การดูแลรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน ที่สาธารณะ และสถานสาธารณะต่างๆ ในเขต เทศบาลต าบลบ้านโคก 
นับว่าเป็นภาระหน้าที่หนึ่ง ที่ต้องด าเนินการของเทศบาลต าบลบ้านโคก ซึ่งไม่เพียงแต่จะให้ความส าคัญเฉพาะ การจัดหา 
หรือก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน เท่านั้น  การบริหารจัดการเรื่อง ความสะอาด ก็เป็นเรื่องที่เทศบาลอาศัยอ านาจ ตาม
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ที่ส าคัญ คือ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ ส่วนพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 จะมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ การดูแลรักษา กรณีที่มีการจ าหน่ายสินค้าในที่ หรือทางเดินสาธารณะ ซึ่งจะกล่าวใน
รายละเอียดดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 

1.1 ขอบเขตความหมาย 

"ที่สาธารณะ" หมายความว่า สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน นอกจากที่รกร้างว่างเปล่า และหมายความรวมถึง ถนน และ
ทางน้ าด้วย 

"สถานสาธารณะ" หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้เป็นสาธารณะ ส าหรับประชาชนใช้ เพื่อการบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจ 
หรือการชุมนุม 

"ถนน" หมายความว่า ทางเดินรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทาง ทางข้ามตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ตรอกซอย 
สะพาน หรือถนนส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้สัญจรได้ 

1.2 อ านาจในการควบคุมดูแลของเทศบาล 

1. กฎหมายก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน (ประธานกรรมการบริหารเทศบาล) และพนักงานเจ้าหน้าที่ (ซึ่งได้แก่ 
ปลัดเทศบาล  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข และผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถ่ินแต่งตั้ง) ดังนั้น ส าหรับเขต เทศบาล จึงอาจเป็น
บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง จากประธานกรรมการบริหารฯ นั่นเอง ซึ่งเจ้าพนักงานดังกล่าว ที่มีอ านาจหน้าที่ในการ
ควบคุมดูแล ตามบทบัญญัติมาตรา 44 กล่าวคือ 

1. ต้องโฆษณาให้ประชาชนในท้องถ่ินได้ทราบถึงหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
2. ต้องสอดส่อง และกวดขัน ไม่ให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติฯ นี้ 
3. ตักเตือนผู้กระท าความผิด หรือสั่งให้ผู้กระท าความผิดแก้ไข หรือขจัดความสกปรก หรือความไม่เป็น

ระเบียบ หรือความไม่เรียบร้อยให้หมดไป 
4. จับกุมผู้กระท าผิด ซึ่งไม่เช่ือฟังตักเตือน และด าเนินคดีตามกฎหมาย 



ในกรณีที่ผู้กระท าความผิด ยินยอมปฏิบัติการ ล้าง กวาด เก็บ ตกแต่ง ปรับปรุงสิ่งที่เป็นความผิด มิให้ปรากฎอีกต่อไป 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่า คดีความเป็นอันเลิกกัน กรณีที่ไม่ยอมท าตาม พนักงานเจ้าหน้าที่อาจด าเนินการเอง 
หรือมอบให้ผู้อื่นด าเนินการแทน โดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้กระท าความผิดน้ันได้ (มาตรา 46) 

2. กรณีที่มีการกระท าผิดเกิดข้ึนท าให้เกิดความสกปรกขึ้นในเขตเทศบาล ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน และพนักงานเจ้าหน้าที่
ร่วมกันด าเนินการ เพื่อขจัดหรือแก้ไขมิให้สิ่งผิดกฎหมายน้ัน ปรากฏอยู่ในที่สาธารณะ หรือสถานสาธารณต่อไป(มาตรา 
45) 
3. บรรดาความผิดที่เกิดข้ึนตามกฎหมายฉบับนี้ เจ้าพนักงานท้องถ่ิน หรือผู่ซึ่งเจ้าพนักง านท้องถ่ินแต่งตั้ง และเจ้า
พนักงานสอบสวนมีอ านาจเปรยีบเทียบปรับได้ เมื่อผู้กระท าผิดยอมช าระค่าปรับ ภายในระยะเวลา 15 วัน ให้ถือว่าคดีน้ัน
เลิกแล้วต่อกัน(มาตรา 48) ซึ่งค่าปรับจะต้องแบ่งให้ประชาชนผู้แจ้ง ตามมาตร 51 กับพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน
จราจร หรือต ารวจ ผู้จับกุม ฝ่ายละครึ่งหนึ่ง (มาตรา 48 วรรค 3) 

โดยที่กฎหมายบัญญัติให้ประชาชนผู้พบเห็น การกระท าผิดตามกฎหมายนี้ เป็นผู้เสียหาย ตามประมวลกฎหมาย วิธี
พิจารณาความอาญา จึงมีสิทธิแจ้งความต่อเจ้าพนักงานได้ (มาตรา 51) กรณีที่เจ้าพนักงานที่ได้รับแจ้งจากประชาชนแล้ว 
ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ เจ้าพนักงานนั้น ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดน้ันด้วย (มาตรา 59) 

1.3 ฐานความผิดตามพระราชบัญญัติฯ ท่ีเกี่ยวกับถนน ท่ีสาธารณะ หรือสถานสาธารณะ 

1. ที่เกี่ยวกับถนน ทางเท้า ไหล่ทาง ทางเดินรถ ขอบทาง ทางข้าม ตรอกซอย สะพาน หรือถนนส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าของ
ยินยอมให้ประชาชนใช้สัญจรได้ ได้แก่ 

1. เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร ต้องดูแลรักษาความสะอาดของบริเวณทางเท้าที่ติดกับอาคารนั้น (มาตรา 
6) ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
2. ห้ามปล่อยให้สัตว์ถ่ายมูลบนถนน โดยมิได้ขจัดมูลให้หมดไป หรือปล่อยให้สัตว์เดินบนถนนที่เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ิน ประกาศห้ามไว้ เว้นแต่จะได้เสียค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาด ตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน (มาตรา 
14) มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 
3. เจ้าของรถบรรทุกสัตว์ กรวด หิน ดิน ทราย เลน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ต้องป้องกัน หรือปกปิด มิให้สิ่ง
ดังกล่าวตกหล่น รั่วไหล ปลิว ฟุ้งกระจายลงบนถนน (มาตรา 13) ห้ามมิให้มีการตั้ง วาง หรือกองวัตถุใดๆ บน
ถนน เว้นแต่บริเวณถนนที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินอนุญาต ให้กองโดยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร (มาตรา 
19) และห้ามมิให้ผู้ใดเท ทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ าโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงบนถนน (มาตรา 33 วรรค 1) หากฝ่า
ฝืนทั้ง 3 กรณี มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

โดยผู้ที่ขับรถบรรทุกฝ่าฝืนตามมาตรา 13 จะมีโทษปรับไม่เกิน 3,000 บาทด้วย 

4. ห้ามมิให้ผู้ใดท าให้ทางเท้าช ารุดเสียหาย หรือจอด หรือขับข่ีรถยนต์ หรือจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทาง
เท้า เว้นแต่การขับเข้าอาคาร หรือที่เจ้าพนักงานจราจรผ่อนผัน (มาตรา 17) ห้ามมิให้ใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของถนน 
เป็นสถานที่ซ่อม เปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือติดตั้งอุปกรณ์รถยนต์ จักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน เว้นแต่กรณีที่เสีย 
ขณะที่ใช้รถนั้นอยู่ (มาตรา 16) หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท 



2. ที่เกี่ยวกับถนน หรือสถานที่สาธารณะ ได้แก่ 

1. ห้ามมิให้ผู้ใดล้างรถยนต์ จักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนถนน หรือสถานสาธารณะ และท าให้ถนน หรือสถาน
สาธารณะสกปรก (มาตรา 15) ห้ามมิให้ผู้ใดปรุงอาหาร ขาย หรือจ าหน่ายสินค้าบนถนน หรือในสถานสาธารณะ 
หรือใช้รถยนต์ หรือล้อเลื่อนเพื่อปรุง จ าหน่าย อาหาร หรือสินค้า บนถนน หรือสถานสาธารณะ เว้นแต่เป็นถนน
ส่วนบุคคล หรือในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินประกาศผ่อนผัน โดยความเห็นชอบของพนักงานจราจร (มาตรา 
20) หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ส่วนบุคคลที่ขับข้ีรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ที่ไปซื้อสินค้าที่ขาย 
หรือจ าหน่ายบนถนน หรือในสถานสาธารณะ (มาตรา 21) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

2. ห้ามทิ้ง วาง หรือกองซากรถบนถนน หรือสถานสาธารณะ (มาตรา 18) หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท 
3. ห้ามมิให้ผู้ใดอาบน้ า หรือซักล้างสิ่งใดๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณะ (มาตรา 9) มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 
4. ห้ามการระบาย หรือเท อุจจาระ ปัสสาวะ จากอาคาร หรือยานพาหนะลงบนถนน หรือสถานสาธารณะ (มาตรา 
34) มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

3. ที่เกี่ยวกับที่สาธารณะ หรือสถานที่สาธารณะ ได้แก่ 

1. การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง โปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ิน เว้นแต่ เป็นการกระท าของหน่วยงานที่มีอ านาจกระท าได้ หรือปิดประกาศในสถานที่ที่ราชการ ส่วนท้องถ่ิน
จัดไว้ให้ หรือการโฆษณาเพื่อการเลือกตั้ง (มาตรา 10) และห้ามมิให้ผู้ใดขูด ขีด เขียน พ่นสีเป็นข้อความ หรือภาพ 
หรือรูปรอยใดๆ ที่ก าแพงติดกับถนน บนถนน ที่ต้นไม้ หรือส่วนใดๆ ของอาคารที่อยู่ติดกับถนน หรือที่สาธารณะ เว้น
แต่ หน่วยงานที่มีอ านาจกระท าได้ (มาตรา 12) หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท 
2. ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือเท หรือกองกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือสิ่งอื่นใดในบริเวณที่ปลกูหญ้า หรือ
ต้นไม้ ซึ่งทางหน่วยราชการเป็นเจ้าของ (มาตรา 26) หรือกระท าการโค่นต้นไม้ ตัด เด็ด หรือกระท าการให้เสียหายแก่
ต้นไม้ ใบ ดอก ผล หรือส่วนใดๆ ของต้นไม้ ที่ปลูกไว้ หรือข้ึนเองตามธรรมชาติ ในที่สาธารณะ หรือสถานสาธารณะ 
เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ จากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน (มาตรา 27) และห้ามมิให้ผู้ใดถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะใน
ที่สาธารณะ หรือสถานสาธารณะ (มาตรา 29) รวมทั้งห้ามมิให้ผู้บว้นน้ าลาย เสมหะ บ้วนน้ าหมาก สั่งน้ ามูกลงบนถนน 
หรือบนพื้นรถ หรือเรือโดยสาร หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยนอกภาชนะ ที่ราชการส่วนท้องถ่ิน จัดไว้ให้ในที่สาธารณะ 
(มาตรา 31) หากฝ่าฝืนต้องรับโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 
3. ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อย หรือจูงสัตว์เข้าไปในบรเิวณที่ราชการส่วนท้องถ่ิน ปลูกหญ้า หรือต้นไม้ และได้ปิดประกาศห้าม
ไว้ (มาตรา 28) หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

4. ที่เกี่ยวกับการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

1. ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยปละละเลย ให้มีสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในที่ดินของตนเอง ในสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้ จากที่
สาธารณะ (มาตรา 32) หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 
2. ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการให้เกิดความเสียหาย ต่อโคมไฟ ป้าย ศาลาที่พัก ม้านั่ง ส้วม หรือสิ่งอื่นใด ที่หน่วยงาน
ราชการจัดไว้ให้ เพื่อการสาธารณะ (มาตรา 35) ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งของใดๆ ในที่สาธารณะ 
เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ จากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน (มาตรา 39) หรือติดตั้ง วาง ตาก หรือแขวนสิ่งของใดๆ 



ในอาคารของตน ในลักษณะที่สกปรกรกรุงรัง หรือไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งประชาชนสามารถมองเห็นได้จากที่
สาธารณะ (มาตรา 40) รวมทั้งกรณีที่เจ้าของอาคาร ซึ่งตั้งอยู่ในระยะไม่เกิน 20 เมตร จากขอบทางเดินรถที่มีผิว
จราจร กว้างไม่น้อยกว่า 8 เมตร ซึ่งผู้สัญจรไปมาอาจมองเหน็ได้ ต้องดูแลรักษาอาคารนั้นให้สะอาด ไม่สกปรกรกรุงรัง 
(มาตรา 41) หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 
3. ห้ามมิให้ผู้ใดปีนป่าย นั่ง หรือข้ึนไปบนรั้ว ก าแพง ต้นไม้ หรือสิ่งค้ ายันต้นไม้ ในที่สาธารณะ (มาตรา 36) ห้ามมิให้
ผู้ใดยืน นั่ง หรือนอนบนราวสะพานสาธารณะ หรือนอนในที่สาธารณะ (มาตรา 37) และห้ามมิให้ผู้ใดเล่นว่าว ฟุตบอล 
ตะกร้อ หรือกีฬาใดๆ บนถนน หรือสถานสาธารณะ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสถานสาธารณะ ที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินมี
ประกาศห้ามไว้ (มาตรา 38) หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 

2. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

ในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลความสะอาดถนน ที่สาธารณะ และสถานสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 เพื่อมิให้มีสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในสถานที่สาธารณะนั้น ได้กล่าวไว้บทที่ 3 แล้ว โดยก าหนดเขตพื้นที่ห้ามทิ้ง ซึ่งสิ่ง
ปฏิกูลมูลฝอยส่วนนี้  จึงขอกล่าวเฉพาะส่วนที่ เกี่ยวกับการควบคุมดูแล  การจ าหน่ายสินค้าในท่ี หรือทาง
สาธารณะ (หมายถึง สถานที่ หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ หรือเข้าใช้สอยได้) ซึ่งมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ ในบทที่ 4 ด้วย ซึ่งจะขอกล่าวในรายละเอียด 

 

2.1 หลักการควบคุม 

1. กฎหมายก าหนดให้ ราชการส่วนท้องถ่ิน มีหน้าที่ดูแลที่ หรือทางสาธารณะ เพื่อประโยชน์ใช้สอยของ
ประชาชน ในท้องถ่ินน้ัน เป็นส่วนรวม (มาตรา 41) ดังนั้น ราชการส่วนท้องถ่ิน จะปล่อยให้บุคคลใดใช้ 
เพื่อประโยชน์เฉพาะตนโดยพลการ มิได้ 

2. กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ไม่เพียงแต่จะดูแลเกี่ยวกับความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการใช้ที่ หรือ
ทางสาธารณะในเขตท้องถ่ินเท่านั้น แต่ยังควบคุมดูแลด้านสุขลักษณะของสินค้าจ าหน่ายด้วย โดยเฉพาะ
สินค้าประเภทอาหาร เพื่อป้องกันมิให้เกิดการปนเปื้อน สิ่งสกปรกในอาหาร ซึ่งจะเป็นการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อ ระบบทางเดินอาหาร จากการจ าหน่ายอาหารด้วย 

อ านาจในการควบคุม ของเทศบาล 

1. ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้า ในที่ หรือทางสาธารณะในเขต เทศบาล จะต้องขออนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถ่ินเสียก่อน ดังนั้น ในเขต เทศบาล จึงต้องขออนุญาตต่อประธานกรรมการบริหารเทศบาล ซึ่ง เทศบาล
สามารถระบุ ชนิด หรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้า และสถานที่ที่จะจัดวางสินค้า เพื่อจ าหน่าย ใน
กรณีที่จะมีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใด เป็นปกติ รวมทั้งจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใด ตามที่ เห็นสมควรไว้ ใน
ใบอนุญาต ด้วยก็ได้ (มาตรา 41) ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น จะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 
2. ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินแล้ว จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 



1. ต้องด าเนินการกิจการจ าหน่ายสินค้า โดยเฉพาะประเภทอาหาร ให้ต้องด้วยสุขลักษณะ ตาม
ข้อบังคับต าบล (มาตรา 43) ซึ่งจะเป็นข้อบังคับที่เกี่ยวกับ 

o สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จ าหน่าย หรือผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้า 
o สุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหาร 

หรือสินค้าอื่น รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ าใช้ และของใช้ต่างๆ 
o หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดวางสินค้า ในที่ หรือทางสาธารณะ 
o ก าหนดระยะเวลาในการจ าหน่ายสินค้า ในที่ หรือทางสาธารณะนั้น 
o สุขลักษณะเรื่องอื่นๆ ที่จ าเป็น เพื่อการรักษาความสะอาด และการป้องกันอันตรายต่อ

สุขภาพ รวมทั้งการป้องกันโรคติดต่อ 
2. ต้องด าเนินกิจการจ าหน่ายสินค้า ในที่ หรือทางสาธารณะ ในเขตพื้นที่ที่ อบต.  ก าหนด ตาม

อ านาจในมาตรา 42 ทั้งนี้ เขตพื้นที่ ที่ หรือทางสาธารณะนั้น ต้องได้รับความเห็บชอบจากเจ้า
พนักงานจราจรด้วย ซึ่งเขตดังกล่าวอาจก าหนดได้ 4 วิธี คือ 

o เป็นเขตห้ามจ าหน่าย หรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด 
o หรือเป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินค้าบางชนิด 
o หรือเป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินค้าตามก าหนดเวลา 
o หรือเป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินค้า โดยวิธีการจ าหน่ายสินค้า ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

หรือก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการจ าหน่ายสินค้าในบริเวณนั้น 

ผู้ที่ฝ่าฝืนข้อก าหนดของท้องถ่ิน หรือฝ่าฝืนเขตห้ามจ าหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ จะมีโทษปรับไม่ เกิน 1,000 
บาท (มาตรา 78) ยกเว้น กรณีที่ฝ่าฝืนเขตห้ามซื้อ ห้ามขายโดยเด็ดขาด จะมีโทษไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา 77) 

 

 

3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ในการรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน ท่ีสาธารณะ สถานสาธารณะ 

1. เทศบาล ต้องส ารวจสภาพปัญหาด้านความสะอาดของถนน ทางเดิน ที่สาธารณะ หรือสถานสาธารณะในเขตพื้นที่
เทศบาล เสียก่อน แล้วก าหนดเป้าหมายในการที่จัดการ โดยอาจก าหนดเป็นพื้นที่ที่จะด าเนินการ รวมทั้งก าหนดประเด็น
ปัญหาความสกปรก ที่จะจัดการด้วย 
2. หากต้องใช้มาตรการกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ.2535 เทศบาลต้องก าหนดแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่เป้าหมาย ทราบเกี่ยวกับ
ข้อบัญญัติของกฎหมาย ที่ประชาชนต้องปฏิบัติ แล้วด าเนินการสอดส่องดูแล หากพบว่า มีการฝ่าฝืน ก็ให้ด าเนินการ
ตักเตือน เพื่อให้ปรับปรุงแก้ไข หากไม่แก้ไขก็ด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ตามขั้นตอน 
3. ในกรณีที่เห็นว่า เขตพื้นที่ใดมีการจ าหน่ายสินค้า โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหาร ซึ่งก่อให้เกิดสภาพความไม่เป็น
ระเบียบ หรือมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนในอาหารที่จ าหน่าย อันอาจจะก่อให้เกิดการระบาดของโรค ที่มีอาหาร
เป็นสื่อได้ เทศบาลก็อาจด าเนินการควบคุมกิจการดังกล่าวได้ 2 วิธี คือ 



1. การควบคุมด้วยการพิจารณาอนุญาต ที่เข้มงวด และมีการตรวจตราด้านสุขลักษณะ ผู้ประกอบการจ าหน่าย
อาหาร ในที่ หรือทางสาธารณะอย่างจริงจัง ตามข้อบังคับต าบลว่าด้วยการนั้น 

2. ควบคุมโดยการก าหนดเขตห้ามจ าหน่ายสินค้าอาหาร หรือเขต ให้จ าหน่ายอาหารได้ (จุดผ่อนผัน) ในกรณีนี้ 
เทศบาลต้องพิจารณาก าหนดโดย อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ มาตรา 20 และพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 42 ไปพร้อมๆ กัน ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติ เพราะใน
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ ก าหนดให้บนถนน หรือในสถานสาธารณะเป็นเขตห้ามขายอาหารโดยเด็ดขาด ไม่
ว่าจะเป็นการจ าหน่ายในลักษณะใด รวมทั้งการใช้ยานยนต์ เว้นแต่ เจ้าพนักงานท้องถ่ินจะประกาศเป็นเขตผ่อนผัน โดย
ความเห็นชอบของพนักงานจราจร ขณะที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ดูเหมือนให้จ าหน่ายได้ทุกพื้นที่ เว้น
แต่เป็นเขตห้ามจ าหน่าย ตามมาตรา 42 โดยความเห็นชอบของพนักงานจราจรเช่นกัน ดังนั้น จึงควรพิจารณาก าหนด 
หรือประกาศเขตให้จ าหน่าย และเขตห้ามจ าหน่ายสินค้าอาหาร ไปพร้อมๆ กัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิข ัน้ตอน 

กระบวนการจดัการ 

ความสะอาดของถนน ทางเดนิ ท่ีสาธารณะ และสถานสาธารณะ 

 

 

 

เทศบาลต าบลบา้นโคก 

ดแูลรกัษาความสะอาดเป็นระเบียบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม  เทศบาลต าบลบา้นโคก 

ก าหนดหา้ม ถ่าย เท ท้ิง 

ซึง่สิง่ปฏิกูลมูลฝอย 


