ราชกิจจานุเบกษา
ลงมติยอมรับโดยสภาเทศบาล: 14 ธันวาคม 1995 มาตรา 139-95
แก้ไขโดยสภาเทศบาล: 25 มกราคม 1996 มาตรา 6-96

19 กันยายน 1996 มาตรา 78-96
23 มกราคม 2003 มาตรา 76-03
23 กันยายน 2004 มาตรา 85-04
30 สิ งหาคม 2007 มาตรา 120-07

ข้ อบังคับเรื่ องความเป็ นระเบียบเรียบร้ อยท้องถิ่นสาหรับเทศบาลลีเซชี ล
เทศบาลลีเซชีล (Lysekil) ออกข้อบังคับดังต่อไปนี้โดยอาศัยอานาจตามมาตราที่ 1 พระราชบัญญัติ (1993:1632) ที่มีการ
อนุมตั ิให้เทศบาลและคณะกรรมการปกครองมณฑลให้แจ้งเรื่ องกฎระเบียบท้องถิ่นต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย (SFS 1993:1617)
เนื้อหาของข้ อบังคับและขอบเขตบังคับใช้
มาตรา 1 บทบัญญัติพ้นื ฐานเกี่ยวกับความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยทัว่ ไปและความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะมีอยูใ่ นบทที่ 3
พระราชบัญญัติความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย (SFS 1993:1617)
ข้อบังคับเรื่ องความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยท้องถิ่นเหล่านี้มีบทบัญญัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีรักษาให้ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
ทัว่ ไปในเทศบาลลีเซชีลให้ดารงอยูไ่ ด้อย่างไร บทบัญญัติท้ งั หลายในมาตราที่ 18 มีเป้ าหมายเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและ
ความเสี ยหายต่อสุขภาพของประชาชนและทรัพย์สินอันเป็ นผลมาจากการใช้งานสิ นค้าดอกไม้เพลิง
มาตรา 2 กฎระเบียบเหล่านี้บงั คับใช้ในทุกสถานที่ภายในเขตเทศบาล ซึ่งเป็ นสถานที่สาธารณะตามบทที่ 1 มาตราที่ 2 วรรค
แรก 1-4 พระราชบัญญัติความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ถ้าหากไม่มีกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
สาหรับพื้นที่ที่ทางเทศบาลได้อนุญาตให้มีการค้าแบบตลาดนัดก็บงั คับใช้กฎระเบียบเรื่ องการค้าตลาดนัดของเทศบาล
เช่นกัน
มาตรา 3 ในการบังคับใช้บทที่ 3 พระราชบัญญัติความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และกฎระเบียบต่าง ๆ โดยอาศัยอานาจตามบท
ที่ 1 มาตราที่ 2 วรรคที่สอง พระราชบัญญัติความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ให้ถือว่าพื้นที่เหล่านี้เทียบเท่าได้กบั สถานที่
สาธารณะ: สถานที่สาหรับการละเล่น การกีฬา การทากิจกรรมกลางแจ้ง สถานที่เล่นน้ า พื้นที่ทางรถไฟ สถานที่ฝังศพ
สวนสาหรับพักผ่อน
การบรรทุกสินค้ า และอื่น ๆ
มาตรา 4 ในการบรรทุกของ การลาเลียง การขนถ่าย และการจัดการสิ นค้าแบบอื่น และอื่น ๆ อีกมากมาย ผูท้ ี่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการดาเนินงานจะต้องทาทุกอย่างตามที่จาเป็ นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ประชาชนทัว่ ไปได้รับผลกระทบชัว่ คราว
จากฝุ่ น การหกรั่วไหล หรื อกลิ่นอันไม่พึงประสงค์
การบรรทุกของลงและการจัดวางสิ นค้าจะต้องไม่ทาให้หวั ก๊อกน้ าดับเพลิง อุปกรณ์ดบั เพลิง และทางหนีภยั ถูกปิ ดกั้น หรื อ
ขัดขวางการทางานของเจ้าพนักงานดับเพลิง

กฎระเบียบทั้งหลายในวรรคแรกไม่บงั คับใช้ในพื้นที่การดาเนินงานของท่าเรื อ
การปรับหน้ าดิน การขุด และอื่น ๆ
มาตรา 5 ผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบรรทุกกรวด ดินหรื อทรายขึ้นรถ การถมหน้าดินด้วยกรวดและทราย การปรับหน้า
ดิน การขุด หรื องานอันมีลกั ษณะคล้ายคลึงกันนี้จะต้องดูแลให้การดาเนินงานเป็ นไปในลักษณะที่ไม่ทาให้ประชนชน
ทัว่ ไปได้รับผลกระทบแม้แต่เพียงน้อยนิด
เสียงรบกวน
มาตรา 6 งานที่ก่อให้เกิดเสี ยงรบกวนแก่ผคู ้ นในสถานที่สาธารณะ เช่น การบดหิ น การเจาะเสาเข็ม และการตอกยึดหมุด
โลหะ ห้ามทาโดยไม่มีใบอนุญาตจากสานักงานตารวจ
กฎระเบียบทั้งหลายในมาตรานี้ไม่บงั คับใช้ในพื้นที่การดาเนินงานของการบริ หารงานท่าเรื อ
ตู้คอนเทนเนอร์ และอุปกรณ์ อื่น ๆ
มาตรา 7 เจ้าของหรื อผูม้ ีสิทธิ์ใช้ประโยชน์ตคู ้ อนเทนเนอร์หรื ออุปกรณ์อื่นซึ่งจะถูกนาไปตั้งในสถานที่สาธารณะ มีหน้าที่
ต้องทาเครื่ องหมายไว้อย่างชัดเจน โดยการติดชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของหรื อผูม้ ีสิทธิ์ใช้ประโยชน์ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ รวมทั้งติด
ตัวสะท้อนแสงตามที่มีกาหนดไว้ในเอกสารแนบประกอบหมายเลข 1
กรณี มีการนาตูค้ อนเทนเนอร์หรื ออุปกรณ์อื่นไปตั้งด้านนอก จะต้องมีการเอาใจใส่ในเรื่ องการป้ องกันอัคคีภยั
นอกจากนั้นก็ยงั ต้องเอาใจใส่ต่อการสัญจรไปมาบนทางเดินเท้าและทางจักรยานไม่ให้ถูกกีดขวางด้วย
กันสาด ธง และป้าย
มาตรา 8 ไม่ให้ติดตั้งกันสาด ธง ป้ ายม้วน แผ่นป้ าย และอุปกรณ์อื่น ๆ อันมีลกั ษณะคล้ายคลึงกันนี้ให้ยนื่ ออกมาเหนือ
ทางเดินเท้าในความสูงที่ต่ากว่า 2.30 เมตร หรื อยืน่ ออกมาเหนือทางเดินรถในความสูงที่ต่ากว่า 4.50 เมตร
การปิ ดใบปิ ด
มาตรา 9 ไม่ให้ปิดใบปิ ด ประกาศโฆษณา หรื อการปิ ดป้ ายอื่นอันมีลกั ษณะคล้ายคลึงกันนี้บนผนังบ้าน รั้ว เสา ต้นไม้ หรื อ
สิ่ งที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันซึ่งหันหน้าออกสู่สถานที่สาธารณะโดยไม่มีใบอนุญาตจากสานักงานตารวจ
การปิ ดประกาศบนกระดาน เสาค้ า หรื ออุปกรณ์อื่นอันมีลกั ษณะคล้ายคลึงกันซึ่งมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์น้ นั โดยตรง ไม่
จาเป็ นต้องมีใบอนุญาต การปิ ดโฆษณาและข้อความประกาศอย่างอื่นของผูป้ ระกอบกิจการ ที่เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการดาเนิน
กิจการของผูป้ ระกอบการบนตัวอาคารที่บริ ษทั ตั้งอยูก่ ็ไม่จาเป็ นต้องมีใบอนุญาตเช่นกัน
การกระจายเสียงผ่านลาโพง
มาตรา 10 การให้ขอ้ มูล การโฆษณา การโฆษณาชวนเชื่อ หรื อข้อความข่าวสารอื่น ๆ ที่มุ่งเน้นไปที่บุคคลที่อยูใ่ นสถานที่
สาธารณะ ห้ามกระทาผ่านลาโพงหรื อสิ่ งที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันโดยไม่มีใบอนุญาตจากสานักงานตารวจ
การเก็บรวบรวมเงิน
มาตรา 11 การเก็บรวบรวมเงินใส่กล่องบริ จาคหรื อสิ่ งที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันจะต้องมีใบอนุญาตจากสานักงานตารวจ ถ้า

หากการเก็บรวบรวมเงินนั้นไม่ได้เป็ นไปเพื่อการชุมนุมของสาธารณชนที่จาเป็ นต้องมีใบอนุญาต หรื อเพื่อกิจกรรม
สาธารณะ
หากการเก็บรวบรวมเงินนั้นเป็ นไปเพื่อการแสดงดนตรี ริมถนน หรื อหากการรวบรวมนั้นทาโดยนักเรี ยนในชั้นเรี ยนเพื่อ
มอบให้แก่องค์กรให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ไม่จาเป็ นต้องมีใบอนุญาต
การดื่มแอลกอฮอล์
มาตรา 12 ไม่ให้ดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นเกินกว่า 3.5 เปอร์เซ็นต์ในสถานที่สาธารณะภายในพื้นที่เมืองลี
เซชีล (ดูเอกสารแนบประกอบ 2) ถ้าหากไม่มีการออกใบอนุญาตที่จาเป็ นต้องมีสาหรับการจัดกิจกรรมนั้น ๆ
การเร่ ขายของ
มาตรา 13 ไม่ให้เร่ ขายของในพื้นที่ที่ทาเครื่ องหมายไว้ในเอกสารแนบประกอบหมายเลข 3
การเร่ ขายของหมายถึงการขายของตามท้องถนนซึ่งใช้สถานที่สาธารณะในการขายเพียงชัว่ คราวและที่ไม่มีนยั สาคัญเท่านั้น
ซึ่งดังนั้นจึงไม่ตอ้ งมีใบอนุญาต ตามบทที่ 3 มาตราที่ 1 พระราชบัญญัติความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
การตั้งแคมป์
มาตรา 14 ไม่ให้ต้ งั แคมป์ ในสถานที่ดงั ต่อไปนี้: สถานที่ฝังศพ รวมทั้งสถานที่จอดรถสาธารณะที่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ได้
สถานที่กลางแจ้งสาหรับการเล่นกีฬาและพละ สถานที่เล่นน้ า สถานที่จดั งานเลี้ยง ท่าเรื อขนาดเล็ก รวมทั้งสวนสาธารณะที่
บารุ งรักษาโดยเทศบาล และบริ เวณที่ปลูกต้นไม้และไม้ดอก
สุ นัข
มาตรา 15 เจ้าของสุนขั ผูท้ ี่รับสุนขั มาเพื่อดูแลรักษาหรื อใช้ประโยชน์ หรื อผูท้ ี่ดูแลสุนขั แค่ชวั่ คราวมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
บทบัญญัติท้ งั หลายในมาตราที่ 16 และ 17 สิ่ งที่กล่าวในบทนี้ไม่บงั คับใช้กบั สุนขั นาทางสาหรับผูพ้ ิการทางสายตา สุนขั
ตารวจ และสุนขั ศุลกากรที่กาลังปฏิบตั ิหน้าที่ สุนขั กูภ้ ยั รวมทั้งสุนขั บริ การและสุนขั ให้สญ
ั ญาณสาหรับคนหูหนวก
มาตรา 16 สุนขั จะต้องใส่สายจูงภายในเมือง Lysekil, Brastad, Brodalen, Fiskebäckskil และ Grundsund ตามที่มีกาหนดใน
เอกสารแนบประกอบหมายเลข 4
สุนขั เพศเมียจะต้องใส่สายจูงไว้ในเขตเทศบาลทั้งหมดในช่วงติดสัด แต่ไม่จาเป็ นถ้าอยูใ่ นพื้นที่ที่มีร้ วั ล้อม
เมื่อสุนขั ไม่ได้ใส่สายจูง จะต้องติดปลอกคอพร้อมชื่อเจ้าของ ที่อยูแ่ ละเบอร์โทรศัพท์ไว้
ห้ามไม่ให้สุนขั ไปอยูท่ ี่สถานที่ฝังศพสาธารณะ สนามเด็กเล่น หรื อสนามหญ้าที่อนุญาตให้เล่นได้ และไม่ให้ไปอยูใ่ น
สถานที่เล่นน้ าในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายนด้วย
ห้ามไม่ให้สุนขั ไปอยูใ่ นสวน Stadsparken, Engelska parken และ Havsbadsparken แต่ไม่หา้ มถ้าหากเป็ นการไปเดินเล่น
โดยตรงตามถนนที่จดั ให้เป็ นเส้นทางเดินเล่นในสวนเหล่านั้น
มาตรา 17 จะต้องมีการเก็บมูลของสุนขั ที่ถ่ายภายในสถานที่สาธารณะ และภายในพื้นที่ที่กาหนดไว้ในมาตราที่ 3 ให้
เทียบเท่าว่าเป็ นสถานที่สาธารณะ การเก็บมูลสุนขั ไม่จาเป็ นต้องทาถ้าขับถ่ายบนพื้นดินที่ไม่ได้มีการปลูกพืชไว้เป็ นพิเศษ

หรื อที่ถูกปลูกไว้เพื่อเป็ นสวน (พื้นดินสวนธรรมชาติ) หรื อในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตเป็ นพิเศษให้พาสุนขั ไปเดินออกกาลัง
เพื่อขับถ่ายได้
พลุและสินค้ าดอกไม้ ไฟชนิดอื่น ๆ
มาตรา 18 การใช้งานดอกไม้ไฟในสถานที่เหล่านี้จะต้องมีใบอนุญาตจากสานักงานตารวจ: Kungstorget, Rosvikstorg,
Stadsparken
ค่ าธรรมเนียมในการใช้ สถานทีส่ าธารณะ
มาตรา 19 เทศบาลมีสิทธิ์เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้งานสถานที่สาธารณะและพื้นที่ที่เทศบาลกาหนดให้เทียบเท่าว่าเป็ น
สถานที่สาธารณะได้ ตามข้อกาหนดพื้นฐานที่ตดั สิ นโดยสภาเทศบาล
การละเมิดกฎเรื่ องความเป็ นระเบียบเรียบร้ อยท้ องถิ่น
มาตรา 20 ผูท้ ี่ละเมิดกฎระเบียบทั้งหลายในมาตราที่ 5–18 โดยเจตนาหรื อโดยประมาทสามารถถูกตัดสิ นให้รับโทษปรับ
ตามบทที่ 3 มาตราที่ 22 วรรคที่สอง พระราชบัญญัติความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยได้
ในพระราชบัญญัติความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับคาสัง่ ให้กระทาการและการริ บทรัพย์ดว้ ย
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