เทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม
เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยในที่สาธารณะหรือสถานที่สาธารณะ พ.ศ. 2549
…………………………………………….
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม ว่าด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในที่สาธารณะหรือสถานที่สาธารณะ ขึ้นใช้บังคับภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 50(1) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขโดยประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 336 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 มาตรา 53(1) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2517 และมาตรา 60(1) แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510 ประกอบกับมาตรา 16 (23)
(30) แห่งพระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่ น
พ.ศ. 2542 เทศบาลเมืองมหาสารคามจึงตราเทศบัญญัติ โดยมติเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญั ตินี้เรียกว่า “ เทศบัญญัติเ ทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่อง การรั กษาความสงบ
เรียบร้อยในที่สาธารณะหรือสถานที่สาธารณะ พ.ศ. 2549”
ข้อ 2 เทศบั ญญัติ นี้ให้ใช้ บังคับในเขตเทศบาลเมื องมหาสารคาม เมื่อได้ป ระกาศไว้โ ดยเปิด เผย
ณ สํานักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม แล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 ในเทศบัญญัตินี้
“สุรา” หมายความรวมถึง วัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับ
น้ําสุรา หรือซึ่งดื่มกินไม่ได้ แต่เมื่อได้ผสมกับน้ําหรือของเหลวอย่างอื่นแล้วสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับสุรา
ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493
“สุราแช่” หมายความว่า สุราที่ไม่ได้กลั่น และให้หมายความรวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับสุรากลั่นแล้ว
แต่ยังมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินกว่าสิบห้าดีกรีด้วย ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493
“สุรากลั่น” หมายความว่า สุราที่ไม่ได้กลั่นแล้ว และให้หมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ได้ผสมกับสุราแช่
แล้ว แต่ยังมีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่าสิบห้าดีกรีด้วย ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493
“ดื่มสุรา” หมายความรวมถึง การกระทําใด ๆ ซึ่งมีลักษณะของการดื่ม กิน หรือการบริโภคสุรา
“ที่สาธารณะ” หมายความว่า สาธารณสมบัติของแผ่นดินนอกจากที่รกร้างว่างเปล่าและหมายความ
รวมถึงถนนและทางน้ําด้วย
“ถนน” หมายความรวมถึง ทางเดินรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทาง ทางข้ามตามกฎหมายว่าด้วย
การจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือถนนส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้เป็นทางสัญจรได้
ซึ่งหมายความรวมถึงทางเท้าอันต่อเนื่องกับลานพักผ่อนหย่อนใจที่เทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดให้มีขึ้น
บริเวณริมคลองสมถวิลราษฎร์ตลอดแนว
“ทางน้ํา” หมายคงวามว่า ทะเล ทะเลสาบ หาดทรายชายทะเล อ่างเก็บน้ํา แม่น้ํา ห้วย หนอง คลอง
คันคลอง บึง คู ลําราง และหมายความรวมถึงท่อระบายน้ําด้วย

“สถานสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้เป็นสาธารณะสําหรับประชาชนใช้เพื่อการบันเทิง
การพักผ่อนหย่อนใจ หรือการชุมนุมในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ซึ่งหมายความรวมถึง
(1) สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ถนนนครสวรรค์ ตําบลตลาด จังหวัดมหาสารคาม
(2) สวนสาธารณะหนองข่า ถนนถีนานนท์ ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
(3) สวนสาธารณะเลิงน้ําจั่น ถนนจุฑางกูร ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
(4) ลานพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งเทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดให้มีขึ้นบริเวณริมคลองสมถวิล
ราษฎ์ตลอดแนว
(5) สถานที่สาธารณะแห่ง ๆ ตามที่เทศบาลเมืองมหาสารคามได้ประกาศกําหนดเพิ่มเติม
“ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติ” หมายความถึง นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
เทศมนตรี ปลัด เทศบาล รองปลั ดเทศบาล หั ว หน้ า แขวง หรื อหั ว หน้ า ส่ว นราชการในสั งกั ดเทศบาลเมื อง
มหาสารคาม
ข้อ 4 ผู้ ใดทะเลาะกั นอย่า งอื้ออึงในที่ส าธารณะ หรื อกระทํ าโดยประการอื่ นใดให้ เสี ยความสงบ
เรียบร้อยที่สาธารณะ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข้อ 5 ผู้ใดดื่มสุรา สุราแช่ หรือสุรากลั่น ในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งพันบาท
ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออก
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2549

(นายทิติรัตน์ ประสพสันต์วัฒนา)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
เห็นชอบ
(นายชวน ศิรินันท์พร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับนี้ คือ สืบเนื่องจากการดําเนินนโยบายจัดระเบียบสังคม
ภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม พบว่า ประชาชนบางกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรวัยเรียนมีการมั่ว
สุมดื่มสุราในสถานบันเทิง ร้านค้า ต่อเนื่องไปจนถึงการชุมนุมในมี่สาธารณะหรือสานสาธารณะภายในเขต
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ไม่ว่าจะด้วยการดื่มสุราหรือของเมาอย่างอื่น หรือการชุมนุมในลักษณะทะเลาะ
วิวาทกันอย่างอื้ออึงในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะ หรือกระทําด้วยประการอื่นอันใดเป็นการขัดต่อความ
สงบเรี ย บร้ อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชน ซึ่ ง อาจเป็ น สาเหตุ นํ า ไปสู่ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ และการก่ อ
อาชญากรรมต่าง ๆ เทศบาลเมืองมหาสารคามได้คํานึงถึงสวัสดิภาพและความสงบเรียบร้อยของประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะในลักษณะที่ไม่เหมาะสมยามวิกาลจึงควรกําหนด
มาตรการป้องกันและควบคุมพฤติการณ์ดังกล่าวในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมือง
มหาสารคาม ซึ่งตามบทบัญญัติมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติว่า “บุคคลย่อมอ้าง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็น
ปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีชองประชาชย ตามหลักกฎหมายที่ว่า “สิ่งที่เกี่ยวกับ
สาธารณประโยชน์ ย่อมเป็นกฎหมายสูงสุด” ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของสุจริตชนในอันที่
สาธารณะหรือสถานสาธารณะ โดยชอบจึงจําเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้

