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ข้อบังคับเร่ืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยท้องถิ่นส าหรับเทศบาลลเีซชีล 
เทศบาลลีเซชีล (Lysekil) ออกขอ้บงัคบัดงัต่อไปน้ีโดยอาศยัอ านาจตามมาตราท่ี 1 พระราชบญัญติั (1993:1632) ท่ีมีการ
อนุมติัใหเ้ทศบาลและคณะกรรมการปกครองมณฑลใหแ้จง้เร่ืองกฎระเบียบทอ้งถ่ินต่าง ๆ ตามพระราชบญัญติัความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย (SFS 1993:1617) 
 

เน้ือหาของข้อบังคบัและขอบเขตบังคบัใช้ 

มาตรา 1 บทบญัญติัพ้ืนฐานเก่ียวกบัความเป็นระเบียบเรียบร้อยทัว่ไปและความปลอดภยัในสถานท่ีสาธารณะมีอยูใ่นบทท่ี 3 
พระราชบญัญติัความเป็นระเบียบเรียบร้อย (SFS 1993:1617) 
 

ขอ้บงัคบัเร่ืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยทอ้งถ่ินเหล่าน้ีมีบทบญัญติัเพ่ิมเติมเก่ียวกบัวธีิรักษาใหค้วามเป็นระเบียบเรียบร้อย
ทัว่ไปในเทศบาลลีเซชีลใหด้ ารงอยูไ่ดอ้ยา่งไร   บทบญัญติัทั้งหลายในมาตราท่ี 18 มีเป้าหมายเพ่ือป้องกนัการบาดเจ็บและ
ความเสียหายต่อสุขภาพของประชาชนและทรัพยสิ์นอนัเป็นผลมาจากการใชง้านสินคา้ดอกไมเ้พลิง 
 

มาตรา 2 กฎระเบียบเหล่าน้ีบงัคบัใชใ้นทุกสถานท่ีภายในเขตเทศบาล ซ่ึงเป็นสถานท่ีสาธารณะตามบทท่ี 1 มาตราท่ี 2 วรรค
แรก 1-4  พระราชบญัญติัความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถา้หากไม่มีก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 

ส าหรับพ้ืนท่ีท่ีทางเทศบาลไดอ้นุญาตใหมี้การคา้แบบตลาดนดัก็บงัคบัใชก้ฎระเบียบเร่ืองการคา้ตลาดนดัของเทศบาล
เช่นกนั 

 

มาตรา 3 ในการบงัคบัใชบ้ทท่ี 3 พระราชบญัญติัความเป็นระเบียบเรียบร้อย และกฎระเบียบต่าง ๆ โดยอาศยัอ านาจตามบท
ท่ี 1 มาตราท่ี 2 วรรคท่ีสอง พระราชบญัญติัความเป็นระเบียบเรียบร้อย ใหถื้อวา่พ้ืนท่ีเหล่าน้ีเทียบเท่าไดก้บัสถานท่ี
สาธารณะ: สถานท่ีส าหรับการละเล่น การกีฬา การท ากิจกรรมกลางแจง้  สถานท่ีเล่นน ้ า  พ้ืนท่ีทางรถไฟ สถานท่ีฝังศพ  
สวนส าหรับพกัผอ่น 

 

การบรรทุกสินค้า และอ่ืน ๆ 
มาตรา 4 ในการบรรทุกของ  การล าเลียง  การขนถ่าย และการจดัการสินคา้แบบอ่ืน และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ผูท่ี้มีหนา้ท่ี
รับผิดชอบในการด าเนินงานจะตอ้งท าทุกอยา่งตามท่ีจ าเป็นเพ่ือหลีกเล่ียงไม่ใหป้ระชาชนทัว่ไปไดรั้บผลกระทบชัว่คราว
จากฝุ่ น การหกร่ัวไหล หรือกล่ินอนัไม่พึงประสงค ์
การบรรทุกของลงและการจดัวางสินคา้จะตอ้งไม่ท าใหห้วัก๊อกน ้ าดบัเพลิง  อุปกรณ์ดบัเพลิง และทางหนีภยัถูกปิดกั้น หรือ
ขดัขวางการท างานของเจา้พนกังานดบัเพลิง  



 

กฎระเบียบทั้งหลายในวรรคแรกไม่บงัคบัใชใ้นพ้ืนท่ีการด าเนินงานของท่าเรือ 

 

การปรับหน้าดนิ การขุด และอ่ืน ๆ 
มาตรา 5 ผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการบรรทุกกรวด  ดินหรือทรายข้ึนรถ  การถมหนา้ดินดว้ยกรวดและทราย  การปรับหนา้
ดิน  การขดุ หรืองานอนัมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัน้ีจะตอ้งดูแลใหก้ารด าเนินงานเป็นไปในลกัษณะท่ีไม่ท าใหป้ระชนชน
ทัว่ไปไดรั้บผลกระทบแมแ้ต่เพียงนอ้ยนิด 

 

เสียงรบกวน 

มาตรา 6 งานท่ีก่อใหเ้กิดเสียงรบกวนแก่ผูค้นในสถานท่ีสาธารณะ เช่น การบดหิน  การเจาะเสาเขม็ และการตอกยดึหมุด
โลหะ หา้มท าโดยไม่มีใบอนุญาตจากส านกังานต ารวจ 
กฎระเบียบทั้งหลายในมาตราน้ีไม่บงัคบัใชใ้นพ้ืนท่ีการด าเนินงานของการบริหารงานท่าเรือ 
 

ตู้คอนเทนเนอร์และอปุกรณ์อ่ืน ๆ 
มาตรา 7 เจา้ของหรือผูมี้สิทธ์ิใชป้ระโยชน์ตูค้อนเทนเนอร์หรืออปุกรณ์อ่ืนซ่ึงจะถูกน าไปตั้งในสถานท่ีสาธารณะ มีหนา้ท่ี
ตอ้งท าเคร่ืองหมายไวอ้ยา่งชดัเจน โดยการติดช่ือผูเ้ป็นเจา้ของหรือผูมี้สิทธ์ิใชป้ระโยชน์ ท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัท ์รวมทั้งติด
ตวัสะทอ้นแสงตามท่ีมีก าหนดไวใ้นเอกสารแนบประกอบหมายเลข 1  
กรณีมีการน าตูค้อนเทนเนอร์หรืออุปกรณ์อ่ืนไปตั้งดา้นนอก จะตอ้งมีการเอาใจใส่ในเร่ืองการป้องกนัอคัคีภยั 
นอกจากนั้นก็ยงัตอ้งเอาใจใส่ต่อการสญัจรไปมาบนทางเดินเทา้และทางจกัรยานไม่ใหถู้กกีดขวางดว้ย 
 

กนัสาด ธง และป้าย 
มาตรา 8 ไม่ใหติ้ดตั้งกนัสาด ธง ป้ายมว้น แผน่ป้าย และอุปกรณ์อ่ืน ๆ อนัมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัน้ีใหย้ืน่ออกมาเหนือ
ทางเดินเทา้ในความสูงท่ีต ่ากวา่ 2.30 เมตร หรือยืน่ออกมาเหนือทางเดินรถในความสูงท่ีต ่ากวา่ 4.50 เมตร 
 

การปิดใบปิด 
มาตรา 9 ไม่ใหปิ้ดใบปิด ประกาศโฆษณา หรือการปิดป้ายอ่ืนอนัมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัน้ีบนผนงับา้น ร้ัว เสา ตน้ไม ้หรือ
ส่ิงท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัซ่ึงหนัหนา้ออกสู่สถานท่ีสาธารณะโดยไม่มีใบอนุญาตจากส านกังานต ารวจ 
 

การปิดประกาศบนกระดาน เสาค ้า หรืออุปกรณ์อ่ืนอนัมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัซ่ึงมีไวเ้พ่ือวตัถุประสงคน์ั้นโดยตรง ไม่
จ าเป็นตอ้งมีใบอนุญาต   การปิดโฆษณาและขอ้ความประกาศอยา่งอ่ืนของผูป้ระกอบกิจการ ท่ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการด าเนิน
กิจการของผูป้ระกอบการบนตวัอาคารท่ีบริษทัตั้งอยูก็่ไม่จ าเป็นตอ้งมีใบอนุญาตเช่นกนั 

 

การกระจายเสียงผ่านล าโพง 
มาตรา 10 การใหข้อ้มูล การโฆษณา การโฆษณาชวนเช่ือ หรือขอ้ความข่าวสารอ่ืน ๆ ท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีบุคคลท่ีอยูใ่นสถานท่ี
สาธารณะ หา้มกระท าผา่นล าโพงหรือส่ิงท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัโดยไม่มีใบอนุญาตจากส านกังานต ารวจ 

 

การเกบ็รวบรวมเงนิ 
มาตรา 11 การเก็บรวบรวมเงินใส่กล่องบริจาคหรือส่ิงท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัจะตอ้งมีใบอนุญาตจากส านกังานต ารวจ ถา้



หากการเก็บรวบรวมเงินนั้นไม่ไดเ้ป็นไปเพื่อการชุมนุมของสาธารณชนท่ีจ าเป็นตอ้งมีใบอนุญาต หรือเพ่ือกิจกรรม
สาธารณะ 
หากการเก็บรวบรวมเงินนั้นเป็นไปเพ่ือการแสดงดนตรีริมถนน หรือหากการรวบรวมนั้นท าโดยนกัเรียนในชั้นเรียนเพื่อ
มอบใหแ้ก่องคก์รใหค้วามช่วยเหลือต่าง ๆ ไม่จ าเป็นตอ้งมีใบอนุญาต 

 

การด่ืมแอลกอฮอล์ 

มาตรา 12 ไม่ใหด่ื้มเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลท่ี์มีความเขม้ขน้เกินกวา่ 3.5 เปอร์เซ็นตใ์นสถานท่ีสาธารณะภายในพ้ืนท่ีเมืองลี
เซชีล (ดูเอกสารแนบประกอบ 2) ถา้หากไม่มีการออกใบอนุญาตท่ีจ าเป็นตอ้งมีส าหรับการจดักิจกรรมนั้น ๆ 

 

การเร่ขายของ 
มาตรา 13 ไม่ใหเ้ร่ขายของในพ้ืนท่ีท่ีท าเคร่ืองหมายไวใ้นเอกสารแนบประกอบหมายเลข 3 
การเร่ขายของหมายถึงการขายของตามทอ้งถนนซ่ึงใชส้ถานท่ีสาธารณะในการขายเพียงชัว่คราวและท่ีไม่มีนยัส าคญัเท่านั้น 
ซ่ึงดงันั้นจึงไม่ตอ้งมีใบอนุญาต ตามบทท่ี 3 มาตราท่ี 1 พระราชบญัญติัความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

การตั้งแคมป์ 

มาตรา 14 ไม่ใหต้ั้งแคมป์ในสถานท่ีดงัต่อไปน้ี: สถานท่ีฝังศพ รวมทั้งสถานท่ีจอดรถสาธารณะท่ีอนุญาตใหใ้ชป้ระโยชน์ได ้
สถานท่ีกลางแจง้ส าหรับการเล่นกีฬาและพละ สถานท่ีเล่นน ้ า สถานท่ีจดังานเล้ียง ท่าเรือขนาดเลก็ รวมทั้งสวนสาธารณะท่ี
บ ารุงรักษาโดยเทศบาล และบริเวณท่ีปลูกตน้ไมแ้ละไมด้อก 
 

สุนัข 
มาตรา 15 เจา้ของสุนขั ผูท่ี้รับสุนขัมาเพื่อดูแลรักษาหรือใชป้ระโยชน์ หรือผูท่ี้ดูแลสุนขัแค่ชัว่คราวมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตาม
บทบญัญติัทั้งหลายในมาตราท่ี 16 และ 17   ส่ิงท่ีกล่าวในบทน้ีไม่บงัคบัใชก้บัสุนขัน าทางส าหรับผูพิ้การทางสายตา สุนขั
ต ารวจ และสุนขัศุลกากรท่ีก าลงัปฏิบติัหนา้ท่ี สุนขักูภ้ยั รวมทั้งสุนขับริการและสุนขัใหส้ญัญาณส าหรับคนหูหนวก 
 

มาตรา 16 สุนขัจะตอ้งใส่สายจูงภายในเมือง Lysekil, Brastad, Brodalen, Fiskebäckskil และ Grundsund ตามท่ีมีก าหนดใน
เอกสารแนบประกอบหมายเลข 4 
 

สุนขัเพศเมียจะตอ้งใส่สายจูงไวใ้นเขตเทศบาลทั้งหมดในช่วงติดสดั แต่ไม่จ าเป็นถา้อยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีมีร้ัวลอ้ม 

 

เม่ือสุนขัไม่ไดใ้ส่สายจูง จะตอ้งติดปลอกคอพร้อมช่ือเจา้ของ ท่ีอยูแ่ละเบอร์โทรศพัทไ์ว ้
 

หา้มไม่ใหสุ้นขัไปอยูท่ี่สถานท่ีฝังศพสาธารณะ สนามเด็กเล่น หรือสนามหญา้ท่ีอนุญาตใหเ้ล่นได ้และไม่ใหไ้ปอยูใ่น
สถานท่ีเล่นน ้ าในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 พฤษภาคม – 30 กนัยายนดว้ย 
 

หา้มไม่ใหสุ้นขัไปอยูใ่นสวน Stadsparken, Engelska parken และ Havsbadsparken แต่ไม่หา้มถา้หากเป็นการไปเดินเล่น
โดยตรงตามถนนท่ีจดัใหเ้ป็นเสน้ทางเดินเล่นในสวนเหล่านั้น 

มาตรา 17 จะตอ้งมีการเก็บมูลของสุนขัท่ีถ่ายภายในสถานท่ีสาธารณะ และภายในพ้ืนท่ีท่ีก าหนดไวใ้นมาตราท่ี 3 ให้
เทียบเท่าวา่เป็นสถานท่ีสาธารณะ   การเก็บมูลสุนขัไม่จ าเป็นตอ้งท าถา้ขบัถ่ายบนพ้ืนดินท่ีไม่ไดมี้การปลูกพืชไวเ้ป็นพิเศษ 



หรือท่ีถูกปลูกไวเ้พื่อเป็นสวน (พ้ืนดินสวนธรรมชาติ) หรือในสถานท่ีท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นพิเศษใหพ้าสุนขัไปเดินออกก าลงั
เพ่ือขบัถ่ายได ้

 

พลุและสินค้าดอกไม้ไฟชนิดอ่ืน ๆ 
มาตรา 18 การใชง้านดอกไมไ้ฟในสถานท่ีเหล่าน้ีจะตอ้งมีใบอนุญาตจากส านกังานต ารวจ: Kungstorget, Rosvikstorg, 
Stadsparken 

 

ค่าธรรมเนียมในการใช้สถานทีส่าธารณะ 
มาตรา 19 เทศบาลมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใชง้านสถานท่ีสาธารณะและพ้ืนท่ีท่ีเทศบาลก าหนดใหเ้ทียบเท่าวา่เป็น
สถานท่ีสาธารณะได ้ตามขอ้ก าหนดพ้ืนฐานท่ีตดัสินโดยสภาเทศบาล 
 

การละเมดิกฎเร่ืองความเป็นระเบยีบเรียบร้อยท้องถิ่น 

มาตรา 20 ผูท่ี้ละเมิดกฎระเบียบทั้งหลายในมาตราท่ี 5–18 โดยเจตนาหรือโดยประมาทสามารถถูกตดัสินใหรั้บโทษปรับ
ตามบทท่ี 3 มาตราท่ี 22 วรรคท่ีสอง พระราชบญัญติัความเป็นระเบียบเรียบร้อยได ้
ในพระราชบญัญติัความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีบทบญัญติัเก่ียวกบัค าสัง่ใหก้ระท าการและการริบทรัพยด์ว้ย 
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