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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหอค า 
เร่ือง การขออนุญาตและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้ติดตั้ง วาง กองวัสดุก่อสร้างหรือสิ่งใด ๆ 

ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างบนทางเท้าหรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลต าบลหอค า  
พ.ศ. 2558 

.............................. 

 

หลักการ 

  เพ่ือเป็นการวางระเบียบการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขต  

เทศบาลต าบลหอค า โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 (1) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

 

เหตุผล 

  เนื่องจากปรากฏว่าในปัจจุบันนี้ได้มีประชาชนหรือผู้ท าการก่อสร้างอาคาร กระท าการวาง
กองวัสดุเกี่ยวกับการก่อสร้างหรือติดตั้งสิ่งใดๆ   ที่เก่ียวกับการก่อสร้างบนทางเท้าหรือทางสาธารณะในเขต
เทศบาลต าบลหอค า   จึงเป็นเหตุให้เกิดความไม่สะดวกและกีดขวางการจราจร   อีกท้ังก่อให้เกิดความสกปรก  

ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลต าบลหอค า ฉะนั้น จึงมีความจ าเป็นจะต้องวางหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันรวมทั้งก าหนดค่าธรรมเนียมการขออนุญาต เพื่อน าไปใช้จ่าย
ในการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลต าบลหอค า  นายกเทศมนตรีจึงขอตราเทศบัญญัตินี้ข้ึนเพื่อให้สภาเทศบาล
พิจารณาเห็นชอบและใช้บังคับในท้องถิ่นเทศบาลต าบลหอค า ต่อไป 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหอค า 

เรื่อง การขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียมให้ติดตั้ง วาง กองวัสดุก่อสร้างหรือสิ่งใดๆ  

ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างบนทางเท้าหรือทางสาธารณะในเขตต าบลหอค า  

พ.ศ. 2558 

................................ 
 โดยที่เป็นการสมควรมีเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหอค า เรื่องการขออนุญาตและเรียกเก็ บ
ค่าธรรมเนียมให้ติดตั้ง วาง กองวัสดุก่อสร้างหรือสิ่งใดๆ  ที่เก่ียวกับการก่อสร้างบนทางเท้าหรือทางสาธารณะ
ในเขตเทศบาลต าบลหอค า 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 50(2) (3) มาตรา 60(1)มาตรา 66(2) แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.  2496 เทศบาลต าบลหอค า โดยค าแนะน าและยินยอมของสภาเทศบาลต าบลหอค า และโดย
อนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหอค าไว้ดังนี้   
 ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหอค า เรื่อง การขออนุญาต และเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมให้ติดตั้ง วาง กองวัสดุก่อสร้างหรือสิ่งใดๆ ที่เก่ียวกับการก่อสร้างบนทางเท้าหรือทางสาธารณะ
ในเขตเทศบาลต าบลหอค า พ.ศ. 2558” 

 ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับได้เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลต าบลหอค าแล้วเจ็ดวัน
 ข้อ 3 ในเทศบัญญัตินี้ 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลหอค า 

  “วัสดุก่อสร้าง”  หมายความว่า วัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิดที่น ามาใช้ในการก่อสร้าง ดัดแปลง 
ซ่อมแซม รื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้ไม่รวมถึงวัสดุก่อสร้างที่น ามาวางเพ่ือจ าหน่าย หรือเพ่ือการ
พาณิชย์ 
  “ทางเท้า”  หมายความว่า พ้ืนที่ที่ท าไว้ส าหรับคนเดินซึ่งอยู่ข้างใดข้างหนึ่งของทางหรือทั้ง
สองข้างทาง หรือส่วนที่อยู่ชิดขอบทางซึ่งใช้เป็นที่ส าหรับคนเดิน 

  “ทางสาธารณะ”  หมายความว่า ทางซึ่งประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้และ
หมายความรวมถึงถนนและทางน้ าด้วย 

  “ถนน” หมายความรวมถึงทางเดินรถ ทางเท้า ขอบไหล่ทาง ทางข้ามตามกฎหมายว่าด้วย
การจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือถนนส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้เป็นทางสัญจรได้ 
  “ทางน้ า” หมายความว่า ทะเล ทะเลสาบ หาดชายทะเล อ่างเก็บน้ า ห้วย หนอง คลอง บึง 
คู ล าราง และหมายความรวมถึงท่อระบายน้ าด้วย 

 ข้อ 4 ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง วาง กองวัสดุก่อสร้างหรือสิ่งใดๆ ที่เก่ียวกับการก่อสร้างบนทางเท้า หรือทาง
สาธารณะในเขตเทศบาลต าบลหอค า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเป็นการ
กระท าของส่วนราชการหรือ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งได้แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว 
 ข้อ 5 ผู้ใดมีความจ าเป็นและประสงค์จะติดตั้งวาง กองวัสดุก่อสร้างหรือสิ่งใดๆท่ีเกี่ยวกับการก่อสร้าง 
บนทางเท้าหรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลต าบลหอค าให้ยื่นขออนุญาตตามแบบที่ก าหนดท้ายเทศบัญญัตินี้
พร้อมแผนผังโดยสังเขปที่กองช่างเทศบาลต าบลหอค า ในการขออนุญาตนั้นเมื่อนายกเทศมนตรีต าบลหอค า 
พิจารณาแล้วเห็นว่า การติดตั้ง วางกองวัสดุก่อสร้างหรือสิ่งใดๆ ที่เก่ียวกับการก่อสร้างนั้นมีความจ าเป็นและได้
ใช้วิธีการที่สมควร ไม่ท าให้เป็นที่ไม่เรียบร้อย น่ารังเกียจ ก็ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ออกใบอนุญาตตามแบบท้าย
เทศบัญญัตินี้ให้ 
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 การขออนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าเป็นการอนุญาตชั่วคราว  เมื่อครบก าหนดในใบอนุญาต  ผู้ได้รับ
อนุญาตต้องขนย้ายวัสดุก่อสร้างหรือสิ่งใดๆ  ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง  ออกจากบริเวณท่ีได้รับอนุญาตและต้อง
ปรับปรุงตกแต่งพ้ืนที่บริเวณท่ีได้รับอนุญาตให้สะอาดเรียบร้อย  ในกรณีที่มีความจ าเป็นจะต้องติดตั้ง  วาง  
กองวัสดุก่อสร้างหรือสิ่งใดๆ  ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างต่อไป ก็ให้ยื่นค าร้องเพ่ือขออนุญาตต่อใบอนุญาตก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอาย ุ
 ข้อ 6 เมื่อผู้ขออนุญาตได้รับอนุญาตแล้วจะต้องปิดกั้นวัสดุก่อสร้างหรือสิ่งใดๆ ที่เก่ียวกับการก่อสร้าง 
ที่ติดตั้ง วาง กองในบริเวณท่ีได้รับอนุญาตให้อยู่ในขอบเขต พร้อมแสดงป้า ยเครื่องหมายสัญญาณเครื่องแสดง
สัญญาณให้ชัดเจน เพ่ือมิให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่พาหนะหรือบุคคล   

 ข้อ 7 หากเทศบาลต าบลหอค า มีความจ าเป็นจะต้องใช้ใช้ทางเท้าหรือทางสาธารณะบริเวณท่ีอนุญาต
ให้กองวัสดุก่อสร้างหรือสิ่งใดๆ  ที่เก่ียวกับการก่อสร้างเมื่อใดและได้แจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบล่วงหน้าเป็น
หนังสือไม่น้อยกว่าสามวัน ผู้ได้รับอนุญาตต้องขนย้ายวัสดุก่อสร้างสิ่งใดๆ  ที่เก่ียวกับการก่อสร้างนั้นออกไปให้
พ้นเขตทางทันท ี

 ข้อ 8 หากผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามความในข้อ 5 วรรคสอง ข้อ 6 และข้อ 7 หรือปรากฏว่าได้
กระท าความผิดเงื่อนไขที่ได้ก าหนดไว้ในใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจที่จะเพิกถอนใบอนุญาตได้ 
 ในกรณีที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องขนย้ายวัสดุก่อสร้างหรือสิ่งใดๆ  ที่เก่ียวกับการ
ก่อสร้างนั้นออกไปให้พ้นสถานที่ท่ีได้รับอนุญาตภายในก าหนดระยะเวลาที่ได้รับแจ้งให้ทราบ 

 ข้อ 9 ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามความในข้อ 8 หรือกระท าการติดตั้ง วาง กองวัสดุ
ก่อสร้างหรือสิ่งใดๆ  ที่เก่ียวกับการก่อสร้าง ในเขตเทศบาลต าบลหอค า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจขนย้ายวัสดุก่อสร้างหรือ
สิ่งใดๆ  ที่เก่ียวกับการก่อสร้างเหล่านั้นออกไป  โดยผู้นั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายมิได้และจะต้องเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายด้วย 

 ข้อ 10 การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการติดตั้ง วาง กองวัสดุก่อสร้างหรือสิ่งใดๆ ที่เก่ียวกับการ
ก่อสร้างบนทางเท้าหรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลต าบลหอค า ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้ 
  10.1 การติดตั้ง วาง กองวัสดุก่อสร้างหรือสิ่งใดๆ  ที่เก่ียวกับการก่อสร้าง 

   (1)  พ้ืนที่ไม่เกิน 10 ตารางเมตร ไม่เกิน 15 วัน คิดค่าธรรมเนียม 100  บาท 

   (2)  พ้ืนที่ไม่เกิน 10 ตารางเมตร ไม่เกิน 30 วัน คิดค่าธรรมเนียม 200 บาท 

   (3)  พ้ืนที่เกินกว่า 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  100  ตารางเมตร  ไม่เกิน 15 วัน 
         คิดค่าธรรมเนียม 200 บาท 

   (4)  พ้ืนที่เกิน 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร ไม่เกิน 30 วัน 

         คิดค่าธรรมเนียม 300 บาท 

   (5)  กรณีเกิน 30 วัน  ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมในอัตรา 20 บาท ต่อวัน  
   (6)  เศษของตารางเมตรคิดเป็น 1 ตารางเมตร 

  10.2 การตั้งเต็นท์เวทีการแสดง จัดฉายภาพยนตร์ การละเล่นมหรสพอ่ืนใด  ในบริเวณทาง
เท้าหรือทางสาธารณะให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราครั้งละ 100 บาทต่อ 1 วัน เว้นแต่เป็นงานประเพณี 
งานพิธีต่างๆ  ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ งานสาธารณะกุศลของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

 ในการขอต่อใบอนุญาตให้อนุญาตได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน โดยก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการต่อ
ใบอนุญาตครั้งละ 50 บาท 
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 ข้อ 11 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

 ข้อ  12 ให้นายกเทศมนตรีต าบลหอค า มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจ
ออกประกาศ ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับเพ่ือการปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหอค านี้  
    

ประกาศ ณ วันที่           เดือน                      พ.ศ. 2558 
 
 

   (ลงชื่อ) 
                                                                  (นายวรกฎ   ศรีแก่น) 

                                       นายกเทศมนตรีต าบลหอค า     
  

                  -  เห็นชอบ 

(ลงชื่อ) 
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ใบอนุญาต 

       เล่มที.่............เลขที.่.............ปี.............. 
 อนุญาตให.้................................. ..............................................อายุ.....................ปี สัญชาติ................... 
อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่.............ตรอก/ซอย..................ถนน........................ต าบล/แขวง…………….…………..
เขต/อ าเภอ...........................................จังหวัด.............................โทรศัพท.์......................................................... 
ด าเนินการ............................................................................................................................................................. 
บนทางเท้าหรือทางสาธารณะภายในเขตเทศบาลต าบลหอค า บริเวณ................................................................. 
เป็นพื้นที.่.............................ตารางเมตร เป็นระยะเวลา..............วัน ตั้งแต่วันที่.................................................. 
ถึงวันที.่........................................................ตามแผนผังสังเขปแนบท้ายใบอนุญาตนี ้
 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะดังต่อไปนี้  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
   ออกให้  ณ  วันที่...............................................  
      (ลงชื่อ)................................................ 
     (.............................................)  
            เจา้พนกังานท้องถ่ิน  
 
 
    การต่ออายุใบอนุญาต 
 
     ครั้งที.่............. 
 ให้ต่อใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง  วันที่..............................................ค่าธรรมเนียม.............................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที.่...................เลขที.่................................ลงวันที่.................................................................... 
  
 โดยมีเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้.................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 
    (ลงชื่อ)..........................................................  
     (................................................)  
           เจา้พนกังานท้องถ่ิน  
     วันที่............................................  

 



๖ 

 

 

ค าร้องขออนุญาตต่างๆ 

ส านักงานเทศบาลต าบลหอค า 

วันที่.................................................... 

 

 ข้าพเจ้า...................................................................................อายุ......................ปี สัญชาติ...................  

อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย..........................ถนน.....................แขวง/ต าบล.......................
เขต/อ าเภอ................................................จังหวัด..........................................โทรศัพท์...................................... 

 ขอยื่นค าร้องต่อนายกเทศมนตรีต าบลหอค า  ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์...........................................  

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

เป็นพื้นที.่............................ตารางเมตร  ตั้งแต่วันที่............................................ถึงวันที่.................................... 

เป็นระยะเวลา.............................วัน  ตามแผนผังโดยสังเขปด้านล่างนี ้

 จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดพิจารณาอนุญาตด้วย  
 

    (ลงชื่อ)....................................................................ผู้ขออนุญาต  

     (.............................................................)  
 

แผนผังโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

              ความเหน็พนกังานเจ้าหนา้ท่ี 

............................................................................ 

............................................................................ 

(ลงชื่อ)............................................................... 

       (...............................................................) 

                    ค าสัง่เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 

........................................................................................... 

.......................................................................................... 

(ลงชื่อ)......................................................................... 

           (...............................................................) 

                         เจา้พนกังานท้องถ่ิน 



๗ 

 
 

 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหอค า 
เรื่อง การขออนุญาตและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้ติดตั้ง  

วาง กองวัสดุก่อสร้างหรือสิ่งใด ๆ 
ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างบนทางเท้า 

หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลต าบลหอค า  
พ.ศ. ๒๕58 

 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลหอค า  
อ าเภอเมืองบึงกาฬ   จังหวัดบึงกาฬ  

 


