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พฤษภาคม

สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง 
ถนนศรีธานี อ. โนนสูง นม ๓๐๑๖๐

๒๕๖๑

เร่ือง ขอเชิญท่านเข้าร่วมประขุมเพื่อรับทราบกรณีพื้นที่ผ่อนผันเทศบาลตำบลโนนสูงได้รับและไม่ได้รับความ
เห็นขอบจากเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดนครราซสีมา

เรียน พ่อค้า/แม่ค้า/ผู้ประกอบการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ . หนังสือ ท่ี ตข. ๐๐๑๘(นม)/๔๙๐๔ ลงวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ขุด 
๒. หนังสือข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดนครราขสีมา จำนวน ๑ ขุด

ตามที่เทศบาลตำบลโนนสูง ได้ดำเนินการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะเทศบาลตำบลตำบลโนนสูง และได้ส่งเรื่องไปขอความเห็นขอบการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันจากเจ้าพนักงาน 
จราจรจังหวัดนครราขสีมา แล้วนั้น

บัดนี้ เจ้าพนักงานจราจรจังหวัดนครราชสีมาได้มีหนังสือ ท่ี ตซ.๐๐๑๘(นม)/๔๙๐๔ ลงวันท่ี 
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แจ้งให้เทศบาลรับทราบถึงการให้ความเห็นขอบและไม่เห็นขอบในการกำหนดพื้นที่
ผ่อนผันเทศบาลตำบลโนนสูง ดังนั้นเทศบาลตำบลโนนสูงจึงใคร่ขอเชิญท่านเข้าร่วมประขุมเพื่อรับทราบกรณีที่
เจ้าพนักงานจราจรจังหวัดเห็นขอบและไม่เห็นชอบการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันเทศบาลตำบลโนนสูง ในวันพุธท่ี ๒๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑ ๓ .๐๐ น. ณ.โดมเทศบาลตำบลโนนสูง

ขอแสดงความนับถือ

(นายประ:
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

เค์ โพธ๋ิมีศิรี)

สำนักปลัดเทศบาล
งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
โทร. ๐-๔๔๓๗-๙๒๒๒ 
โทรสาร. ๐-๔๔๓๗-๙๒๗๐

“ ย ึด ม ั่น อ ร ร ม า ภ ิบ า ล  บ ร ิก า ร เพ ื่อ ป ร ะ ช า ช น "



ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดนดรราชสีมา 
ว่าด้วยเรื่อง ปีดการจราจร เพื่อกำหนดพื้นที่ผ่อนผันจำหน่ายสินค้าในพื้นที่สาธารณะ

ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ( ฉบับที่ ฅ  ) พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามหนังสือ สถานีตำรวจภูธรโนนสูง ที่ ๐๐๑๘(นม)๒๐/ ๓๔๖๗ ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ส่งเร่ือง ขอความเห็นซอบกำหนดพื้นที่ผ่อนผันจำหน่ายสินค้าในพื้นที่สาธารณะ ตามหนังสือสำนักงานเทศบาล 
เทศบาลตำบลโนนสูงที่ นม ๕๕๒๐๑/ ๒๗๑๒ ลง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยเทศบาลตำบลโนนสูง ขอความ 
เห็นชอบในการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่สาธารณะ ในเขตเทศบาลโนนสูง ซึ่งตำรวจภูธร 
จังหวัดนครราชสีมา ได้พิจารณาให้ความเห็นขอบในการกำหนดพื้นที่ผ่อนผับการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่
สาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ตามหนังสือตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ท่ี ๐๐๑๘(นม)/๓๙๓๘ 
ลงวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดนครราชสีมา ไปแล้วน้ัน

ฉะน้ัน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะดวกปลอดภัยในก'}รจราจรแก'ผู้ใช้รถ 
ใช้ถนน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓๙ (๑) 
แห่งพระราชบัญญัติรักษาจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดนครราชสีมา ว่าด้วยเรื่อง ปีด 
การจราจร เพื่อกำหนดพื้นที่ผ่อนผันจำหน่ายสินค้าในพื้นที่สาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง (ฉบับที่ (ฯ ) 
พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
๒.๑ ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดนครราชสีมา ว่าด้วยเรื่อง กำหนดพื้นที่ผ่อน 

ผันการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่สาธารณะ เทศบาลตำบลโนนสูง(ฉบับที่๕ ) พ.ศ.๒๕๕๖
๒.๒ ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดนครราชสีมา ว่าด้วยเรื่อง ปีดการจราจร 

เพื่อกำหนดพื้นที่ผ่อนผันจำหน่ายสินค้าในพื้นที่สาธารณะ เทศบาลตำบลโนนสูง (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ.๒๕๖๑ 
ข้อ ๓. ให้ป็ดการจราจรในถนน ดังนี้

๓.๑ ถนนศรีธานี ซอย ๑ ด้านหน้าตลาดสดเทศบาล ด้านซ้ายและขวาจากทางเท้า 
ระยะ ๒ เมตร ความยาวระยะทาง ๑๐๐ เมตร ตั้งแต่แยกถนนศรีธานี ถึงสามแยกถนนสำราญราษฎร์ เวลา 
๐๒.๐๐ -  ๑๒.๐๐ น. ของทุกวัน

๓.๒ ถนนสำราญราษฎร์ หลังตลาดสดเทศบาล ด้านซ้ายและขวาจากทางเท้าระยะ ๒ 
เมตร ความยาวระยะทาง ๓๕๐ เมตร ตั้งแต่หน้าหอนาฬิกา ถึงแยกทางข้ามรถไฟไปบ้านเพื่มและชุมชนสวนผัก 
ทุกวัน



*

- ๒ -

๓.๓ ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๒ ด้านซ้ายและขวาจากทางเท้าระยะ ๒ เมตร 
ตั้งแต่แยกถนนสำราญราษฎร์ ไปความยาวระยะทาง ๑0 ๐ เมตร เวลา ๑๓.๐๐ -  ๒๑.๐๐ น. ของทุกวัน

๓.๔ ถนนสำราญราษฎร์ ซอยตะโกงอ ด้านซ้ายและขวาจากทางเท้าระยะ ๒ เมตร 
ตั้งแต่แยกถนนสำราญราษฎร์ ไปความยาวระยะทาง ๑๔0  เมตร เวลา ๑๓.00  -  ๒๑.00  น. ของทุกวัน

๓.๔ ถนนโนนสูง -  มิตรภาพ ด้านขวาจากทางเท้าระยะ ๒ เมตร ความยาวระยะทาง 
๕๐๐ เมตร ตั้งแต่แยกถนนบายพาส ถึงสี่แยกโนนสูงการสุรา เวลา ๑๓.๐0 -  ๒๑.0 ๐ น. เอพาะวันอาทิตย์

๓.๖ ถนนศรีธานี ด้านซ้ายจากทางเท้าระยะ ๒ เมตร ความยาวระยะทาง ๔๐๐ เมตร 
ตั้งแต่หน้าโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ถึงสามแยกถนนเทศบาล ซอย ๓ เวลา ๐๖.๐๐ -  ๐๙.๐๐ น. และ ๑๔.00  

-  ๑๗.๐๐ น.เว้นวันหยุดราฃการ
๓.๗ ถนนโนนสูง -  โนนไทย ด้านซ้ายจากทางเท้าระยะ ๒ เมตร ความยาวระยะทาง 

๓๐๐ เมตร ต้ังแต่สามแยกถนนรถไฟอุทิศ ถึงสามแยกทางไปบ้านคอนน้อย ทุกวัน
ข้อ ๔. ข้อบังคับใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ใท้ยกเลิกและให้ใข้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ ๔. ให้ใซ้บังคับตั้งแต่บัดน้ีเป็นด้นไป

ประกาศ ณ วันท่ี ฮ ^  พฤษภาคม พ .ศ .๒๔๖๑

(วัขรีนทร์ บ ุญ คง)
ผ้บังคับการตำรวจภธรจังหวัดนครราขสีมา


