๑

เทศบัญญัติเทศบาลตาบลชะมาย
เรื่อง การประกอบกิจการเทศพาณิชย์สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตาบลชะมาย
พ.ศ.2557
********************************
หลักการ
โดยที่เ ป็ น การสมควรให้ มีเทศบัญญัติ เทศบาลตาบลชะมาย เรื่อ ง การประกอบกิจการ
เทศพาณิชย์สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตาบลชะมายขึ้น บังคับใช้
เหตุผล
เทศบาลตาบลชะมายได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่ งผู้โ ดยสาร จากกรมการขนส่ ง
ทางบก กระทรวงคมนาคมตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจาเป็นต้องจัดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการบริการจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในรูปแบบเทศพาณิชย์ และโดยที่
มาตรา 60 ประกอบ มาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 กาหนดให้การบริหารจัดการ
ในรูปแบบของเทศพาณิชย์ต้องตราเป็นเทศบัญญัติ จึงจาเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้

๒

เทศบัญญัติเทศบาลตาบลชะมาย
เรื่อง การประกอบกิจการเทศพาณิชย์สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตาบลชะมาย
พ.ศ.2557
******************************
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการกิจการเทศพาณิชย์สถานี
ขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตาบลชะมายในรูปแบบเทศพาณิชย์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2510 ประกอบมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 336 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.
2515 เทศบาลตาบลชะมายโดยความเห็ น ชอบของสภาเทศบาลตาบลชะมายและผู้ ว่า ราชการจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลชะมาย เรื่อง การประกอบกิจการ
เทศพาณิชย์สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตาบลชะมาย พ.ศ.2557”
ข้ อ 2 เทศบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดเจ็ ด วั น นั บ แต่ วั น ประกาศโดยเปิ ด เผย
ณ สานักงานเทศบาลตาบลชะมาย เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“เทศบาล” หมายความว่า เทศบาลตาบลชะมาย
“นายกเทศมนตรี” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลชะมาย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาล
ตาบลชะมาย
“สถานีขนส่ง” หมายความว่า สถานีขนส่งผู้โดยสารที่อยู่ภายใต้การดูแล บริหารจัดการและ
จัดหาประโยชน์ของสานักงานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตาบลชะมาย

๓

“กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง เทศบัญญัติ
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับ แก่
กรณีใดหรือบุคคลเป็นการเฉพาะ
“ผู้อานวยการสานักงานสถานีขนส่ง ” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารเทศบาลตาบลชะมาย
“นายสถานีขนส่งผู้โดยสาร” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่กากับ ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบ
ความเรียบร้อยของกิจการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตาบลชะมาย
“กิจ การสถานี ขนส่ ง ” หมายความว่ า กิจ การที่เ กี่ย วกั บการบริห ารจั ดการสถานีข นส่ ง
ผู้โดยสารเทศบาลตาบลชะมาย
ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีตาบลชะมายรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออก
ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใดเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งตามวรรคหนึ่งให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันประกาศโดยเปิดเผย
ณ สานักงานเทศบาลตาบลชะมาย เป็นต้นไป
หมวด 1
ข้อความทั่วไป
ข้ อ 6 ให้ เ ทศบาลด าเนิ น กิ จ การเทศพาณิ ช ย์ ว่ า ด้ ว ย ส านั ก งานสถานี ข นส่ ง โดยมี
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) จัดสร้าง จัดให้มี และดูแลบารุงรักษาสถานีขนส่งให้เหมาะสมแก่สภาพของชุมชน
(2) บริหารจัดการและควบคุมการให้บริการเกี่ยวกับสถานีขนส่ง
(3) ประกอบธุรกิจสถานีขนส่ง
ข้อ 7 ให้สานักงานสถานีขนส่งมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ดาเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ใน ข้อ 6
(2) สร้าง ซื้อ จัดหา จาหน่าย ยืม ให้ยืม เช่า ให้ เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์
ครอบครอง จัดหาประโยชน์ หรือดาเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช้ บริการ หรือทรัพย์สินอันเกี่ยวกับสานักงาน
สถานีขนส่งและสถานีขนส่งในนามของเทศบาล
(3) จัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสานักงานสถานีขนส่งและสถานีขนส่ง
(4) วางระเบียบในการจัดสถานีขนส่ง
(5) ดาเนินงานตามนโยบายของเทศบาล
ข้อ 8 ให้ สถานี ขนส่ งผู้ โ ดยสารดังต่อไปนี้เป็นสถานีขนส่ งที่อยู่ภ ายใต้การดูแล บริ ห าร
จัดการและจัดหาประโยชน์ของสานักงานสถานีขนส่งตามเทศบัญญัตินี้
(1) สถานีขนส่งผู้โดยสารซึ่งได้รับการถ่ายโอนภารกิจจาก กรมการขนส่งทางบก กระทรวง
คมนาคม ตามกฎหมายว่าด้วยกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งอื่น ซึ่งเทศบาลได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หรือที่
เทศบาลมีสิทธิเข้าจัดหาประโยชน์ หรือที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาเป็นของเทศบาลในภายหลัง

๔

สถานีขนส่งผู้โดยสารตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าได้จัดตั้งเป็นสถานีขนส่งตามเทศบัญญัตินี้ และ
ให้สานักงานสถานีขนส่ง เข้าดาเนินการดูแลบริหารจัดการและจัดหาประโยชน์ ได้ตั้งแต่วันที่นายกเทศมนตรี
ลงนามในบันทึกการรับมอบ หรือวันที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง หรือวันที่เทศบาลได้สิทธิเข้าจัดหาประโยชน์
หรือวันที่เทศบาลได้รับโอนสิทธิ์ แล้วแต่กรณี
หมวดที่ 2
คณะกรรมการ
ข้อ 9 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารกิจการสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารเทศบาลตาบลชะมาย” มีจานวนไม่เกินเจ็ดคน ประกอบด้วย
(1) กรรมการโดยต าแหน่ ง ได้ แก่ ปลั ดเทศบาลหรื อรองปลั ด เทศบาลที่ ปลั ดเทศบาล
มอบหมาย และผู้อานวยการกองคลัง เป็นกรรมการ
(2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกแต่งตั้งไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ
ให้ ก รรมการตามวรรคหนึ่ ง ประชุ ม เลื อ กกั น เองเป็ น ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ หรือตาแหน่งอื่นตามที่เห็นสมควร
ข้อ 10 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ โดยถือตามปีงบประมาณของเทศบาล
(3) มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของสานักงานสถานีขนส่ง
(4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้ นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(6) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง หรือดารงตาแหน่งในทางการเมือง
(7) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับสถานีขนส่ง หรือในกิจการที่กระทาให้แก่สานักงาน
สถานีขนส่ง หรือในกิจการที่มีสภาพอย่างเดีย วกันและแข่งขันกับสานักงานสถานีขนส่งทั้งนี้ไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อม
ข้อ 11 ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกเทศมนตรีแต่งตั้งให้อยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี
แต่อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการตาม ข้อ 9 (2) ในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่ง ตั้งไว้แล้วยังมี
วาระอยู่ในตาแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ใน
ตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้วนั้น หรือของกรรมการซึ่งตนแทน แล้วแต่
กรณี

๕

เมื่อครบกาหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่
ให้กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้น รักษาการในตาแหน่งต่อไปจนกว่ากรรมการที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้า
รับหน้าที่
ข้อ 12 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการซึ่งนายกเทศมนตรีแต่งตั้งพ้นจาก
ตาแหน่งเมื่อ
(1)
(2)
(3)
(4)

ตาย
ยื่นใบลาออกต่อนายกเทศมนตรี
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 10
นายกเทศมนตรีสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง

ข้อ 13 ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) วางแผนและดาเนินงานของสานักงานสถานีขนส่ง
(2) กาหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ และควบคุมการดาเนินงานของสานักงานสถานี
ขนส่ง
(3) จัดให้มีการตรวจสอบบัญชี การเงิน พัสดุและทรัพย์สินของสานักงานสถานีขนส่ง โดย
ให้ ร ายงานการตรวจสอบบั ญ ชี พร้ อ มทั้ ง งบดุ ล และรายงานประจ าปี เ สนอนายกเทศมนตรี และให้
นายกเทศมนตรีเสนอรายงานนั้นต่อสภาเทศบาลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(4) พิจ ารณาจั ดสรรเงิ นกาไรสุ ทธิป ระจาปีของส านักงานสถานีขนส่ ง เพื่ อจ่ายเป็นเงิ น
บ าเหน็ จ รางวั ล แก่ ค ณะกรรมการ พนั ก งานและลู ก จ้ า งของส านั ก งานสถานี ข นส่ ง ตามระเบี ย บ
ที่นายกเทศมนตรีกาหนด
(5) เสนอแนะต่อนายกเทศมนตรีในการออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติตาม
เทศบัญญัตินี้
(6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
(7) อานาจหน้าที่อื่นตามระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งที่นายกเทศมนตรีกาหนด หรือที่
นายกเทศมนตรีมอบหมาย
ข้อ 14 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของ
จานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่มา หรือไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาหรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้ที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 15 การประชุมของคณะอนุกรรมการ ให้นาข้อ 14 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๖

หมวดที่ 3
การบริหารจัดการสานักงานสถานีขนส่ง
ข้อ 16 ให้มีผู้อานวยการสานักงานสถานีขนส่งซึ่งนายกเทศมนตรีแต่งตั้งตามคาแนะนาของ
คณะกรรมการ เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินงานภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
และลู ก จ้ า งของส านั ก งานสถานี ข นส่ ง และให้ มี อ านาจหน้ า ที่ ต ามระเบี ย บ ประกาศ หรื อ ค าสั่ ง ที่
นายกเทศมนตรีกาหนด
คุณสมบัติลักษณะต้องห้าม และการพ้นจากตาแหน่ง ของผู้อานวยการสานักงานสถานีขนส่ง
ให้นา ข้อ 10 และ ข้อ 12 มาบังคับใช้โดยอนุโลม
นอกจากลักษณะต้องห้ามตามวรรคสอง ผู้อานวยการสานักงานสถานีขนส่งจะต้องไม่เป็นผู้
ดารงตาแหน่ งใดๆ ซึ่ง ได้รั บ เงิน เดือ นหรือ เงิ น ตอบแทนในลั กษณะทานองเดี ยวกั นของเทศบาล ไม่เ ป็ น
ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างอื่นใดของหน่วยงานของรัฐ ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานเอกชน
และไม่เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนหรือกรรมการในบริษัทใด
ข้อ 17 ภายใต้กฎหมาย การบริหารบุคคล การกาหนดอัตราค่าจ้าง ตลอดจนการกาหนด
กาหนดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ สาหรับพนักงานและ
ลู ก จ้ า งของส านั ก งานสถานี ข นส่ ง รวมทั้ ง บุ ค คลที่ ป ฏิ บั ติ ง านอั น เกี่ ย วกั บ งานกิ จ การสถานี ข นส่ ง เช่ น
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ เป็นต้น ให้เป็นไปตามระเบียบที่นายกเทศมนตรีกาหนด
ข้อ 18 ภายใต้กฎหมายการคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพย์สิน การจัดหา
ประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น การจ้ า ง การพั ส ดุ และการส่ ง ผลก าไรสุ ท ธิ เ พื่ อ เป็ น รายได้ ข องเทศบาลหรื อ
การแบ่งกาไรสุทธิเพื่อใช้เป็นทุนดาเนินงาน หรือเพื่อจ่ายเป็นเงินบาเหน็จรางวัลหรือเพื่อการสาธารณกุศล
ให้เป็นไปตามระเบียบที่นายกเทศมนตรีกาหนด
การสวั ส ดิ ก ารของพนั ก งานและลู ก จ้ างส านั ก งานสถานี ข นส่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บที่
นายกเทศมนตรีกาหนด
ข้อ 19 อัตราค่าธรรมเนียม การควบคุมเกี่ยวกับการจราจร การจอดรถโดยสาร และการ
อย่างอื่นซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกหรือของหน่วยงานราชการอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎ หนังสือสั่งการว่าด้วยการนั้น
ข้อ 20 การดาเนินการอย่างอื่นซึ่งมิได้กาหนดไว้ในเทศบั ญญัตินี้ หรือการดาเนินการตาม
ข้อ 19 และต่อมาได้มีการโอนให้เป็นอานาจหน้าที่ของเทศบาล ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง หรือให้เป็นไปตามระเบียบที่นายกเทศมนตรีกาหนด
ข้อ 21 งบประมาณรายจ่ายประจาปีของสถานีขนส่งผู้โดยสาร ให้เป็น ไปตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร

๗

บทเฉพาะการ
ข้อ 22 ในวาระแรกเมื่อเทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้
(1) ระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการตาม ข้อ 9 (2) ให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการตามข้อ 9 (1) เท่าที่มีอยู่
(2) การดาเนินการใดที่เทศบัญญัตินี้กาหนดให้เป็นไปตามระเบียบที่นายกเทศมนตรีกาหนด
แต่ยังไม่มีระเบียบดังกล่าวใช้บังคับ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศหรือคาสั่งของนายกเทศมนตรีไปพลางก่อน
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2557
ประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง
(นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง)
นายกเทศมนตรีตาบลชะมาย

เห็นชอบ
ฐิตวัฒน เชาวลิต
(ว่าที่ ร.ต. ฐิตวัฒน เชาวลิต)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

