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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย
เรื่อง การติดตั้งปายโฆษณา
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย วาดวยการติดตั้งปายโฆษณา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวยโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหมื่นไวยและนายอําเภอเมืองนครราชสีมา จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย เรื่อง การติดตั้ง
ปายโฆษณา พ.ศ. ๒๕๖๐”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินใี้ หใชบงั คับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวยตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ขอบังคับ กฎ ระเบียบและคําสั่งอื่นใดขององคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย
ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวยเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๕ ในขอบัญญัติ
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย
“พนั ก งานเจ า หน า ที่ ” หมายความว า ปลั ด องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหมื่ น ไวย
และรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย
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“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย
“ปาย” หมายความวา ปายแสดงชื่อ ยี่หอหรือเครื่องหมายที่ใชในการประกอบการคา
หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายไดหรือโฆษณาการคาหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได ไมวาจะไดแสดง
หรือโฆษณาไวที่วัตถุใด ๆ ดวยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนและแกะสลัก จารึกหรือทําใหปรากฏ
ดวยวิธีอื่น
“ป” หมายความวา ปปฏิทิน
“ที่สาธารณะ” หมายความวา สาธารณสมบัติของแผนดินนอกจากที่รกรางวางเปลา
และหมายความรวมถึงถนนและทางน้ําดวย
หมวด ๒
หลักเกณฑและเงื่อนไขทัว่ ไป
ขอ ๖ การโฆษณาด ว ยการป ด ทิ้ ง หรื อ โปรยแผ น ประกาศหรื อ ใบปลิ ว ในที่ ส าธารณะ
จะกระทําไดตอเมื่อไดรับหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่และตองปฏิบัติ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาตดวย
ผูใดประสงคจะขออนุญาตกระทําการโฆษณาดวยการปด ทิ้งหรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิว
ในที่สาธารณะ ใหยื่นคํารองตามแบบทายขอบัญ ญัตินี้ตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่
พรอมดวยตัวอยางของแผนประกาศหรือใบปลิวที่จะโฆษณา จํานวน ๒ ชุด
ขอ ๗ การขออนุญาตกระทําการโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิว
ตามขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่อนุญาตไดในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) ขอความหรือภาพในแผนประกาศหรือใบปลิวไมขัดตอกฎหมายความสงบเรียบรอย
(๒) มีคํารับรองของผูขออนุญาตวาจะเก็บ ปลด รื้อถอน ขูด ลบ หรือลางแผนประกาศ
หรือใบปลิวเมื่อหนังสืออนุญาตหมดอายุ
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(๓) ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหการโฆษณาเรือ่ งใดตองไดรับอนุมัติขอความหรือภาพ
ที่ใชในการโฆษณา หรือตองปฏิบัติตามกฎหมายใดตองไดรับอนุมัติหรือไดปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแลว
(๔) ในกรณีที่เปนการโฆษณาดวยการติดตั้งปายโฆษณาตองไมอยูในบริเวณหามติดตั้ง
ปายโฆษณาตามขอ ๘
ขอ ๘ องคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย ไมอนุญาตใหติดตั้งปายโฆษณาบริเวณครอมถนน
หรือทางสาธารณะ วงเวียน อนุสาวรีย สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดินขามเกาะกลางถนน
สวนหยอม สวนสาธารณะ ถนน ตนไม และเสาไฟฟา ซึ่งอยูในที่สาธารณะ ทั้งนี้ เวนแตเปนการติดตั้ง
เพื่องานพระราชพิธี รัฐพิธี หรือการตอนรับราชอาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาล
ขอ ๙ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่พิจารณาแลว เห็นวาแผนประกาศ
หรือใบปลิวที่จะโฆษณานั้นอยูในหลักเกณฑที่จะอนุญาตไดตามขอ ๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงาน
เจาหนาที่ออกหนังสืออนุญาตใหโฆษณาไดตามแบบทายขอบัญญัตินี้ภายในเจ็ดวันนับแตวันยื่นคํารอง
ในกรณีที่มีขอขัดของเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตซึ่งจะตองมีการแกไขคํารองขอความหรือภาพ
ในแผนประกาศหรือใบปลิว หรือตองดําเนินการตามกฎหมายอื่นกอนใหเจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงาน
เจาหนาที่แจงขอขัดของหรือเหตุผลที่ไมสามารถออกหนังสืออนุญาตไดใหผูขออนุญาตทราบภายในสามวัน
นับแตวันตรวจพบขอขัดของ แตทั้งนี้ตองไมเกินเจ็ดวันนับแตวันยื่นคํารอง
การแจงขอขัดของตามวรรคสองใหกระทําไดเพียงครั้งเดียว เวนแตในกรณีมีเหตุจําเปนที่ไมอาจแจง
เพียงครั้งเดียวไดใหระบุเหตุจําเปนนั้นไวดวย
ขอ ๑๐ ในการอนุญาตใหกระทําการโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศองคการบริหาร
สวนตําบลหมื่นไวยกําหนดอายุหนังสืออนุญาตภายใตหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) การโฆษณาที่เปนการคา ครั้งละไมเกินหกสิบวัน
(๒) การโฆษณาที่ไมเปนการคา ครั้งละไมเกินสามสิบวัน
การอนุญาตตามความในขอ ๖ มิใหใชบังคับแกการกระทําของราชการสวนทองถิ่นอื่นหรือรัฐวิสาหกิจ
หรือของหนวยงานที่มีอํานาจกระทําได หรือเปนการโฆษณาดวยการปดแผนประกาศ ณ สถานที่ซึ่งราชการ
สวนทองถิ่นจัดไวเพื่อการนั้น หรือเปนการโฆษณาในการเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
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สภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และการโฆษณาดวยการปดประกาศ
ของเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือตนไม เพียงเพื่อใหทราบชื่อเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ชื่ออาคาร
เลขที่อาคาร หรือขอความอื่นที่เกี่ยวกับการเขาไปและออกจากอาคารนั้น
ขอ ๑๑ เมื่อไดรับอนุญาตตามขอ ๙ แลว ใหผูรับอนุญาตแสดงขอความวาไดรับอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ โดยแสดงเลขที่ และวัน เดือน ป ที่ไดรับหนังสืออนุญาต
ลงในแผนประกาศหรือใบปลิวดวย
ขอ ๑๒ ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่เรียกเก็บคาธรรมเนียมในการขออนุญาต
ตามอัตรา ดังตอไปนี้
(๑) หนังสืออนุญาตใหปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณา
ที่เปนการคา ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(๒) หนังสืออนุญาตใหปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาอื่น ๆ
ที่ไมเปนการคา ฉบับละ ๑๐๐ บาท
แผนประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งที่มีการโฆษณาที่เปนการคาหรือโฆษณาอื่น ๆ
รวมอยูดวย ใหขออนุญาตตามขอ ๖ และใหเจาพนักงานทองถิน่ หรือพนักงานเจาหนาที่เรียกเก็บคาธรรมเนียม
ตาม (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณี
ขอ ๑๓ การขอตออายุใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ใหยื่นคํารองกอนที่ใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ
ไมนอยกวา ๗ วัน
ขอ ๑๔ หามมิใหผูใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่ง ใด ๆ ในที่สาธารณะ เวน แตไดรับ
หนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่หรือเปนการกระทําของราชการสวนทองถิ่น
ราชการสวนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานที่มีอํานาจกระทําได หรือเปนการวางไวเพียงชั่วคราว
การติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะโดยมิไดมีหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
หรือพนักงานเจาหนาที่ หรือไดรับอนุญาตแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในการอนุญาต
ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่มอี ํานาจสั่งใหผูกระทําการตามวรรคหนึ่ง ปลด หรือรื้อถอน
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ภายในเวลาที่กําหนด ถาผูนั้นละเลย เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขัดคําสั่งเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญาแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๑๕ การโฆษณาตามขอ ๖ โดยมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่
หรือไดรับอนุญาตแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในการอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่น
หรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหผูโ ฆษณาปลด รื้อ ถอน ขูด ลบหรือลางขอความ
หรือภาพนั้นภายในเวลาที่กําหนด
ถาการโฆษณาดังกลาวตามวรรคหนึ่งมีขอความหรือภาพที่มีผลกระทบตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือลามกอนาจาร พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ
หรือลางขอความหรือภาพนั้นไดเองโดยคิดคาใชจายจากผูโฆษณาตามที่ไดใชจายไปจริง
ขอ ๑๖ หามมิใหผูใดขูด กะเทาะ ขีด เขียน พนสี หรือทําใหปรากฏดวยประการใด ๆ
ซึ่งขอความ ภาพ หรือรูปรอยใด ๆ ที่กําแพงที่ติดกับถนน บนถนนที่ตนไมหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคาร
ที่อยูติดกับถนนหรืออยูในที่สาธารณะ เวนแตเปนการกระทําของราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนอื่น
หรือรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานที่มีอํานาจกระทําได
หมวด ๓
อํานาจหนาทีข่ องเจาพนักงานทองถิ่นและพนักงานเจาหนาที่
ขอ ๑๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นและพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) โฆษณาใหประชาชนไดทราบถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้
(๒) สอดสองและกวดขันไมใหมีการฝาฝนขอบัญญัตินี้โดยเครงครัด
(๓) ตักเตือนผูกระทําความผิดหรือสั่งใหผูกระทําความผิดแกไขหรือขจัดความสกปรก
หรือความไมเปนระเบียบหรือความไมเรียบรอยใหหมดไป
(๔) จับกุมผูกระทําความผิดซึ่งไมเชื่อฟงคําตักเตือนและดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
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ขอ ๑๘ เมื่อมีการกระทําความผิดตามขอบัญญัตินี้ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย
และพนักงานเจาหนาที่ไมอาจทราบตัวผูกระทําผิด ใหพนักงานเจาหนาที่ของทองถิ่นทุกคนรวมกันขจัด
หรือแกไขไมใหสิ่งที่ผิดกฎหมายปรากฏอยูในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะอีกตอไป
ใหเจาพนักงานทองถิ่นจัดหาอุปกรณและอํานวยความสะดวกใหแกพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติการ
และใหวางระเบียบการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๑๙ ในกรณี ที่ ไ ด จั บ กุ ม ผูก ระทํ า ความผิ ด ตามข อบั ญ ญัติ นี้ ใหพ นั กงานเจ าหน าที่ แ จ ง
ใหผูกระทําความผิดจัดการลบ ลาง กวาด เก็บ ตกแตง ปรับปรุงสิ่งที่เปนความผิดมิใหปรากฏอีกภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ถาผูกระความผิดยินยอมปฏิบัติตาม ใหคดีเปนอันเลิกกัน ถาผูกระทําความผิด
ไม ป ฏิ บั ติ ต ามพนั ก งานเจ า หน า ที่ มี อํ า นาจจั ด ทํ า หรื อ มอบหมายให ผู อื่ น จั ด ทํ า ให เ กิ ด ความสะอาด
หรือความเปนระเบียบเรียบรอยตามที่ไดใชจายไปจริงใหแกเจาพนักงานทองถิ่น แตการชดใชคาใชจาย
ไมลบลางการกระทําความผิดหรือระงับการดําเนินคดีแกผูกระทําความผิด
ขอ ๒๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจประกาศกําหนดเวลาหามเขาหรืออยูในสถานสาธารณะ
ประกาศนั้นใหติดตั้งหรือแขวนไวในบริเวณสถานสาธารณะที่หามนั้นใหเห็นไดงาย
ขอ ๒๑ เจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได
เมื่อผูกระทําความผิดชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสิบหาวันแลวใหถือวาความผิดนั้นเลิกกัน
ถาผูกระทําความผิดนั้นไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระคาปรับภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหดําเนินคดีเพื่อฟองรองตอไป
ขอ ๒๒ คาธรรมเนียมและคาปรับที่เปรียบเทียบตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลหมื่นไวย
หมวด ๔
บทกําหนดโทษ
ขอ ๒๓ ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท
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บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๔ หนังสืออนุญาตที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ไดออกใหกอนวันที่ขอบัญญัตินี้
ใชบังคับใหใชไดตอไปจนกวาหนังสืออนุญาตจะหมดอายุ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วัชรินทร พัดเกาะ
นายกองคการบริหารสวนตําบลหมืน่ ไวย

คํารองขออนุญาตโฆษณา
*****************************
เขียนที่.......................................................
วันที่.........................................................................
ขาพเจา........................................................................อายุ......................สัญชาติ........................
อยูบานเลขที่....................................ตรอก/ซอย....................................ถนน..............................................
ตําบล...............................................อําเภอ............................................จังหวัด.........................................
โทรศัพท.........................................
ขอยื่นคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานเจาหนาที่ ขออนุญาตทําการโฆษณาโดย
ปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิว ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย
จํานวน.................................แผน/ปาย
ไดเสนอแผนผังแสดงเขตที่ปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวและบริเวณใกลเคียงและ
ตัวอยางของแผนประกาศหรือใบปลิวที่จะโฆษณาจํานวน ๒ ชุดมาดวยแลว
ขอรับรองวาเมื่อครบกําหนดเวลาในหนังสือขออนุญาตแลว จะเก็บ ปลด รื้อถอน ขูด ลบ หรือ
ลางแผนประกาศหรือใบปลิวออกจากบริเวณดังกลาว
หากเกินกําหนดระยะเวลาแลวขาพเจาไมทําการรื้อถอนมีผลทําใหองคการบริหารสวนตําบล
หมื่นไวยตองดําเนินการรื้อถอนเอง ขาพเจายินดีชําระคารื้อถอน ปายละ.....................บาท และหากปาย
ของขาพเจาทําความเสียหายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่น ขาพเจาจะเปนผูรับผิดชอบคาเสียหายแต
เพียงผูเดียว
(ลงชื่อ).....................................................................
(....................................................................)
ผูขออนุญาต
ความเห็นของเจาหนาที่
....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).....................................................................
(....................................................................)
ตําแหนง..................................................................
ความเห็นพนักงานเจาหนาที่
....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).....................................................................
(....................................................................)
ตําแหนง..................................................................
ความเห็นเจาพนักงานทองถิ่น
....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).....................................................................
(....................................................................)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย

หนังสืออนุญาต
เลมที่................
เลขที่................
องคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
อนุญาตให............................................................อายุ................ปสัญชาติ...................................
อยูบานเลขที่....................................ตรอก/ซอย....................................ถนน..............................................
ตําบล...............................................อําเภอ............................................จังหวัด.........................................
โฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวไดในเขตองคการบริหารสวนตําบล
หมื่นไวย
ตั้งแตวันที่.............................................................ถึงวันที่.............................................................
รวมกําหนดเวลาอนุญาต..............................วัน
ไดรับเงินคาธรรมเนียม จํานวน.....................บาท (....................................................................)
หนังสืออนุญาตนี้ใหไว ณ วันที่...............................................................

(ลงชื่อ)......................................................
(.....................................................)
ตําแหนง....................................................
ผูรับเงิน

(ลงชื่อ).......................................................
(.....................................................)
ตําแหนง.....................................................
เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่
ผูออกหนังสืออนุญาต

