
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาโสม 
เรื่อง   การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรยีบรอย   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาโสม  วาดวยการรักษาความสะอาด   

และความเปนระเบียบเรียบรอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๔  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๔๙  แหงพระราชบัญญัติ   

รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม   

องคการบริหารสวนตําบลนาโสม  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโสม 

และนายอําเภอชัยบาดาล  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาโสม  เรื่อง  การรักษา 

ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาโสม  นับแตวันประกาศ 

โดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาโสม 

ขอ  ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

 “ที่สาธารณะ”  หมายความวา  สาธารณสมบัติของแผนดินนอกจากท่ีรกรางวางเปลา   

และหมายความรวมถึงถนนและทางน้ําดวย 

 “สถานสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีที่จัดไวเปนสาธารณะสําหรับประชาชน 

ใชเพ่ือการบันเทิง  การพักผอนหยอนใจ  หรือการชุมนุม 

 “ถนน”  หมายความรวมถึง  ทางเดินรถ  ทางเทา  ขอบทาง  ไหลทาง  ทางขาม 

ตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก  ตรอก  ซอย  สะพาน  หรือถนนสวนบุคคล  ซึ่งเจาของยินยอม 

ใหประชาชนใชเปนทางสัญจรได 

 “ทางน้ํา”  หมายความวา  ทะเล  ทะเลสาบ  หาดทรายชายทะเล  อางเก็บน้ํา  แมน้ํา   

หวย  หนอง  คลอง  คันคลอง  บึง  คู  ลําราง  และหมายความรวมถึงทอระบายน้ําดวย 

้หนา   ๑๒๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๕



 “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  เรือ  แพ  ตลาด  คลังสินคา   

สํานักงาน  หรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได  และหมายความรวมถึง 

อัฒจันทร  เขื่อน  ฝาย  ประตูน้ํา  อุโมงค  หรือปายตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวย 

 “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระ  ปสสาวะ  รวมตลอดถึงวัตถุอื่นใดซึ่งเปนของโสโครก   

หรือมีกล่ินเหม็น 

 “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก   

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น 

 “ซากรถยนต”  หมายความวา  รถยนต  รถจักรยานยนต  เครื่องจักรกล  เรือ  ลอเล่ือน   

ยานพาหนะอื่น ๆ  ที่เส่ือมสภาพจนไมอาจใชการได  และหมายความรวมถึงชิ้นสวนของรถ  เครื่องจักรกล   

หรือยานพาหนะ 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโสม 

 “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโสม  และรองปลัด   

องคการบริหารสวนตําบลนาโสม 

ขอ  ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโสมรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกประกาศ  คําส่ัง  หรือระเบียบ  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

การรกัษาความสะอาดในท่ีสาธารณะและสถานสาธารณะ 

----------------------------------------------- 

ขอ  ๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือบริเวณของอาคารที่ติดอยูกับทางเทา  มีหนาท่ี   

ดูแลรักษาความสะอาดทางเทาที่อยูติดกับอาคารหรือบริเวณของอาคาร 

ถาละเลยไมกระทําการดังกลาว  และไดรับคําเตือนเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่นแลว   

ไมปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่กําหนด  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ  ๖ เจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ดินผูใดวางกระถางตนไมบนทางเทาหรือปลูกตนไม   

บริเวณภายนอกอาคารที่ตนเปนเจาของครอบครอง  และปลอยปละละเลยใหตนไมมีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   

ในกระถางตนไมหรือที่บริเวณภายนอกอาคาร  ตองวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

้หนา   ๑๒๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๕



ขอ ๗ หามมิใหผูใดอาบน้ําหรือซักลางส่ิงใด ๆ  บนถนน  หรือในสถานสาธารณะซึ่งมิไดจัดไว 

เพ่ือการนั้น  หรือในบริเวณทางน้าํที่เจาพนักงานทองถิ่นไดประกาศหามไว  หากฝาฝนตองระวางโทษปรับ

ไมเกินหารอยบาท 

ขอ ๘ การโฆษณาดวยการปด  ทิ้ง  หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ 

จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หรือพนักงานเจาหนาที่   

และตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาตดวย 

ความในวรรคหนึง่มิใชบงัคบัแกการกระทําของสวนองคการบริหารสวนตาํบลนาโสม  ราชการสวนอื่น 

หรือรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานที่มีอํานาจกระทําได  หรือเปนการโฆษณาดวยการปดแผนประกาศ   

ณ  สถานที่ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลนาโสมจัดไวเพ่ือการนั้น  หรือเปนการโฆษณาในการเลือกตั้ง 

ตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ  สมาชิกสภาทองถิ่น  และการโฆษณา 

ดวยการปดประกาศของเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือตนไม  เพียงเพ่ือใหทราบชื่อเจาของ 

หรือผูครอบครองอาคาร  ชื่ออาคาร  เลขที่อาคาร  หรือขอความอื่นเกี่ยวแกการเขาไปและออกจากอาคารนั้น 

 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาตตามความในวรรคหนึ่ง   

ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

ขอ ๙ การโฆษณาตามขอ  ๘  โดยมิไดรับอนญุาตจากเจาพนกังานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่   

หรือไดรับอนุญาตแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในการอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น   

หรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจส่ังเปนหนังสือใหผูโฆษณาปลด  รื้อ  ถอน  ขูด  ลบหรือลางขอความ   

หรือภาพนั้นในเวลาที่กําหนด 

ถาการโฆษณาดังกลาวตามวรรคหนึ่ง  มีขอความหรือภาพท่ีมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอย   

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือลามกอนาจาร  พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจปลด  รื้อ  ถอน  ขูด  ลบ   

หรือลางขอความหรือภาพนั้นไดเองโดยคิดคาใชจายจากผูโฆษณาตามที่ไดใชจายไปจริง 

ขอ  ๑๐ หามมิใหผูใดขูด  กะเทาะ  ขีด  เขียน  พนสี  หรือทําใหปรากฏดวยประการใด ๆ   

ซึ่งขอความ  ภาพ  หรือรูปรอยใด ๆ  ที่กําแพงท่ีติดกับถนน  บนถนนที่ตนไมหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคาร   

ที่อยูติดกับถนนหรืออยูในที่สาธารณะ  หากฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท  เวนแต 

เปนการกระทําของสวนราชการ 

้หนา   ๑๒๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๕



ขอ  ๑๑ ผูใดขับขี่รถซึ่งบรรทุกมูลสัตว  กรวด  หิน  ดิน  เลน  ทราย  มูลฝอยหรือมีน้ํามัน   

และวัตถุดังกลาวไดตกหลน  ปลิว  ฟุงกระจาย  หรือรั่วไหลลงบนถนน  ตองระวางโทษปรับไมเกินสามพันบาท 

 ใหพนักงานเจาหนาที่  เจาพนักงานจราจร  หรือตํารวจท่ีปฏิบัติหนาที่ควบคุมการจราจร 

มีอํานาจส่ังใหผูขับขี่นํารถไปที่สถานีตํารวจที่ทําการขนสง  หรือท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาโสม   

และยึดรถนั้นไวจนกวาเจาของหรือผูครอบครองรถจะชําระคาปรับ 

ขอ  ๑๒ หามมิใหผูใด 

 (๑) ปลอยสัตว  นําสัตว  หรือจูงสัตวไปตามถนนหรือเขาไปในบริเวณท่ีเจาพนักงานทองถิ่น 

ไดประกาศหามไว 

 (๒) ปลอยใหสัตวถายมูลบนถนนและมิไดขจัดมูลดังกลาวใหหมดไป 

หากฝาฝนความในวรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

ความในวรรคหนึ่ง  มิใหใชบังคับแกผูไดรับหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหนําขบวนสัตว   

หรือฝูงสัตว  หรือจูงสัตวไปตามถนนและไดเสียคาธรรมเนียมรักษาความสะอาดตามขอบัญญัติ 

ขององคการบริหารสวนตําบลนาโสม 

ขอ  ๑๓ หามมิใหผูใดลางรถยนต  รถจักรยานยนต  หรือลอเล่ือนบนถนนหรือสถานสาธารณะ   

และทําใหถนนหรือสถานสาธารณะสกปรกเลอะเทอะ  หากฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

ขอ  ๑๔ หามมิใหผูใดใชสวนหนึ่งสวนใดของถนนเปนสถานท่ีซอม  เปล่ียนแปลง  ตอเติม   

หรือติดตั้งอุปกรณรถยนต  รถจักรยานยนต  หรือลอเล่ือน  หากฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท  

 ความในวรรคหนึ่ง  มิใหใชบังคับแกการแกไขรถยนต  รถจักรยานยนต  หรือลอเล่ือน 

ที่เครื่องยนตขัดของ  หรืออุปกรณชํารุดขณะใชถนนเพ่ือใหรถหรือลอเล่ือนดังกลาวใชการไดตอไป 

ขอ  ๑๕ หามมิใหผูใด 

 (๑) กระทําดวยประการใด ๆ  ใหทางเทาชํารุดเสียหาย 

 (๒) จอดหรือขับขี่รถยนต  รถจักรยานยนต  หรือลอเล่ือน  บนทางเทา  เวนแต 

เปนการจอด  หรือขับขี่เพ่ือเขาไปในอาคารหรือมีประกาศของเจาพนักงานจราจรผอนผันใหจอดหรือขับขี่ได   

 หากฝาฝนความในวรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

ขอ  ๑๖ หามมิใหผูใดทิ้ง  วาง  หรือกองซากยานยนตบนถนนหรือสถานสาธารณะ  หากฝาฝน 

ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

้หนา   ๑๒๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๕



ขอ  ๑๗ หามมิใหผูใดตั้ง  วาง  หรือกองวัตถุใด ๆ  บนถนน  เวนแตเปนการกระทําในบริเวณ   

ที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ประกาศกําหนดดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจร   

หากฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

ขอ  ๑๘ หามมิใหผูใดจูง  ไล  หรือตอนสัตวลงไปในทางน้ําซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ 

ไดปดประกาศหามไว  ณ  บริเวณดังกลาว  หากฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

ขอ  ๑๙ หามมิใหผูใดเทหรือทิ้งกรวด  หิน  ดิน  เลน  ทราย  หรือเศษวัตถุกอสรางลงในทางน้ํา   

หรือกองไว  หรือทําดวยประการใด ๆ  ใหวัตถุดังกลาวไหลหรือตกลงในทางน้ํา  หากฝาฝนตองระวางโทษปรับ 

ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจส่ังใหผูกระทําการตามวรรคหนึ่ง   

จัดการขนยายวัตถุดังกลาวออกไปใหหางจากทางน้ําภายในระยะเวลาท่ีเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือพนักงานเจาหนาท่ีกําหนด  และถาการกระทําผิดดังกลาวเปนอุปสรรคตอการระบายน้ําหรือทําใหทอระบายน้ํา   

คู  คลอง  ตื้นเขิน  ใหมีอํานาจส่ังใหผูกระทําการตามวรรคหนึ่ง  แกไขใหทางน้ําดังกลาวคืนสูสภาพเดิม   

ถาละเลยเพิกเฉย  ถือเปนความผิดฐานขัดคําส่ังเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ขอ  ๒๐ เจาของสถานีบริการการจําหนายเชื้อเพลิงหรือกาซสําหรับยานพาหนะ  ตองจัดใหมีสวม   

ที่ตองดวยสุขลักษณะตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 

หากละเลยหรือไมปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท   

และปรับอีกวันละหนึ่งรอยบาทเรียงรายวันจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

หมวด  ๒ 

การดูแลรักษาสนามหญาและตนไมในถนนและสถานสาธารณะ 

----------------------------------------- 

ขอ  ๒๑ หามมิใหผูใดทิ้งส่ิงปฏิกูล  มูลฝอย  หรือเท  หรือกองกรวด  หิน  ดิน  เลน  ทราย   

หรือส่ิงอ่ืนใดในบริเวณที่ไดปลูกหญาหรือตนไมซึ่งองคการบริหารสวนตําบลนาโสม  ราชการสวนอื่น 

หรือรัฐวิสาหกิจเปนเจาของ  หากฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

ขอ  ๒๒ หามมิใหผูใดโคนตนไม  ตัด  เด็ด  หรือกระทําดวยประการใด ๆ  ใหเกิดความเสียหาย   

หรือนาจะเปนอันตรายแกตนไม  หรือใบ  ดอก  ผลหรือสวนใดสวนหนึ่งของตนไมท่ีปลูกไวหรือขึ้นเอง 

ตามธรรมชาติในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะ  หากฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

้หนา   ๑๒๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๕



ความในวรรคหนึ่ง  มิใหใชบังคับแกการกระทําของผูไดรับมอบหมายจากพนักงานเจาหนาที่   

หรือผูไดรับอนุญาตเปนหนังสือใหโคนหรือตัดตนไมจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๒๓ หามมิใหผูใดปลอยหรือจูงสัตวเขาไปในบริเวณท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาโสม   

ราชการสวนอื่น  หรือรัฐวิสาหกิจไดปลูกหรืออนุญาตใหผูอ่ืนปลูกหญาหรือตนไมไว  และไดปดประกาศ   

หรือปกปายหามไว  หากฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

หมวด  ๓ 

การหามทิ้งส่ิงปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ 

----------------------------------------- 

ขอ  ๒๔ หามมิใหผูใดถายอุจจาระหรือปสสาวะลงในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะ 

ซึ่งมิใชสถานที่ที่องคการบริหารสวนตําบลนาโสมไดจัดไวเพ่ือการนั้น  หากฝาฝนตองระวางโทษปรับ 

ไมเกินสองพันบาท 

ขอ  ๒๕ หามมิใหผูใดเท  ปลอยหรือระบายอุจจาระหรือปสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะ   

ลงในทางน้ํา  หากฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

ขอ  ๒๖ หามมิใหผูใด 

 (๑) บวนหรือถมน้ําลาย  เสมหะ  บวนน้ําหมาก  ส่ังน้ํามูก  เทหรือทิ้งส่ิงใด ๆ   

ลงท่ีสาธารณะและสถานสาธารณะ 

 (๒) ทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะนอกภาชนะหรือที่ที่องคการบริหาร 

สวนตําบลนาโสมไดจัดไว 

หากฝาฝนความในวรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

ขอ  ๒๗ หามมิใหผูใด 

 (๑) ทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ 

 (๒) ปลอยปละละเลยใหมีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตนในสภาพท่ีประชาชน 

อาจเห็นไดจากที่สาธารณะ 

หากฝาฝนหรือละเลยความในวรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

ขอ  ๒๘ หามมิใหผูใดเท  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูล  มูลฝอย  น้ําโสโครกหรือส่ิงอื่นใดลงบนถนน   

หรือในทางน้ําหากฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

้หนา   ๑๒๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๕



ขอ  ๒๙ หามมิใหผูใดเท  หรือระบายอุจจาระ  หรือปสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะ   

ลงในที่สาธารณะหรือในสถานสาธารณะ  หากฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

หมวด  ๔ 

การรกัษาความเปนระเบียบเรียบรอย 

----------------------------------------- 

ขอ  ๓๐ หามมิใหผูใดกระทําดวยประการใด ๆ  ใหโคมไฟ  ปาย  ศาลาที่พัก  มานั่ง  สวม   

หรือส่ิงอื่นใดท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาโสม  ราชการสวนอ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจได จัดทําไว   

เพ่ือสาธารณชนเกิดความเสียหายหรือใชประโยชนไมได  หากฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

 ขอ  ๓๑ หามมิใหผูใดปนปาย  นั่ง  หรือขึ้นไปบนรั้ว  กําแพง  ตนไมหรือส่ิงค้ํายันตนไม 

ในท่ีสาธารณะ  หากฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

ขอ  ๓๒ หามมิใหผูใดยืน  นั่ง  หรือนอนบนราวสะพานสาธารณะ  หรือนอนในที่สาธารณะ   

หากฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

ขอ  ๓๓ หามมิใหผูใดเลนวาว  ฟุตบอล  ตะกรอ  หรือกีฬาใด ๆ  บนถนน  หรือในสถานสาธารณะ   

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสถานสาธารณะท่ีมีประกาศของเจาพนักงานทองถิ่นประกาศหามไว  หากฝาฝน   

ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

ขอ  ๓๔ หามมิใหผูใดติดตั้ง  ตาก  วาง  หรือแขวนส่ิงใด ๆ  ในที่สาธารณะ  หากฝาฝน   

ตองระวางโทษปรับไมเกนิสองพันบาท  เวนแตไดรับหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่   

หรือเปนการกระทําขององคการบริหารสวนตําบลนาโสม  ราชการสวนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงาน 

ที่มีอํานาจกระทําได  หรือเปนการวางไวเพียงชั่วคราว 

การติดตั้ง  ตาก  วาง  หรือแขวนส่ิงใด ๆ  ในที่สาธารณะโดยมิไดมีหนังสืออนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่  หรือไดรับอนุญาตแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

ที่กําหนดในการอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจส่ังใหผูกระทําตามวรรคหนึ่ง 

ปลดหรือรื้อถอนภายในเวลาที่กําหนด  ถาผูนั้นละเลย  เพิกเฉย  ถือเปนความผิดฐานขัดคําส่ังเจาพนักงาน   

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

้หนา   ๑๒๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๕



ขอ  ๓๕ หามมิใหผูใดติดตั้ง  ตาก  วาง  หรือแขวนส่ิงใด ๆ  ท่ีอาคารในลักษณะท่ีสกปรกรกรุงรัง   

หรือไมเปนระเบียบเรียบรอยและมีสภาพท่ีประชาชนอาจเห็นไดจากท่ีสาธารณะ  หากฝาฝนตองระวางโทษปรับ 

ไมเกินสองพันบาท 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือเตือนใหเก็บหรือจัดทําใหเปนที่เรียบรอย   

ถาผูติดตั้ง  เจาของหรือผูครอบครองอาคารละเลย  เพิกเฉย  ถือเปนความผิดฐานขัดคําส่ังเจาพนักงาน   

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด  ๕ 

อํานาจหนาทีข่องเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนกังานเจาหนาที ่

----------------------------------------- 

ขอ  ๓๖ นอกจากอํานาจหนาท่ีท่ีไดบัญญัติไวในขอบัญญัตินี้   ให เจาพนักงานทองถิ่น   

และพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

 (๑) โฆษณาใหประชาชนไดทราบถึงหนาท่ีที่จะตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ 

 (๒) สอดสองและกวดขันไมใหมีการฝาฝนตามขอบัญญัตินี้โดยเครงครัด 

 (๓) ตักเตือนผูกระทําความผิดหรือส่ังใหผูกระทําความผิดแกไขหรือขจัดความสกปรก   

หรือความไมเปนระเบียบเรียบรอยใหหมดไป 

 (๔) จับกุมผูกระทําความผิดซึ่งไมเชื่อฟงคําตักเตือนและดําเนินคดีตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๓๗ เมื่อมีการกระทําความผิดตามขอบัญญัตินี้เกิดขึ้นในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาโสม   

และพนักงานเจาหนาที่ไมอาจทราบตัวผูกระทําความผิด  ใหพนักงานเจาหนาที่ของทองถิ่นนั้น   

ทุกคนรวมกันขจัดหรือแกไขไมใหส่ิงที่ผิดกฎหมายปรากฏอยูในท่ีสาธารณะหรือสถานสาธารณะอีกตอไป 

 ใหเจาพนักงานทองถิ่นจัดหาอุปกรณและอํานวยความสะดวกใหแกพนักงานเจาหนาที่   

ในการปฏิบัติการ 

ขอ  ๓๘ ในกรณีท่ีไดจับกุมผูกระทําความผิดตามขอบัญญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาท่ีแจงให 

ผูกระทําความผิดจัดการลบ  ลาง  กวาด  เก็บ  ตกแตง  ปรับปรุงส่ิงท่ีเปนความผิดมิใหปรากฏอีกตอไป   

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  ถาผูกระทําความผิดยินยอมปฏิบัติตามใหคดีเปนอันเลิกกัน  ถาผูกระทําความผิด   

ไมปฏิบัติตามพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจัดทําหรือมอบหมายใหผูอื่นจัดทําใหเกิดความสะอาด 

และความเปนระเบียบเรียบรอย  และใหผูกระทําความผิดชดใชคาใชจายในการเขาจัดทําความสะอาด 

้หนา   ๑๒๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๕



หรือความเปนระเบียบเรียบรอยตามที่ไดใชจายไปจริงใหแกเจาพนักงานทองถิ่น  แตการชดใชคาใชจายไมลบลาง   

การกระทําความผิดหรือระงับการดําเนินคดีแกผูกระทําความผิด 

ขอ  ๓๙ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจประกาศกําหนดเวลาหามเขาหรืออยูในสถานสาธารณะ 

ประกาศนั้นใหติดตั้งหรือแขวนไวในบริเวณสถานสาธารณะท่ีหามนั้นซึ่งเห็นไดงาย 

ขอ  ๔๐ บรรดาความผิดตามขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้ง   

และพนักงานสอบสวนมีอํานาจเปรียบเทียบได  เมื่อผูตองหาชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสิบหาวันแลว   

ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระคาปรับภายในกําหนดเวลาดังกลาว   

ใหดําเนินคดีฟองรองตอไป 

คาปรับตามท่ีไดเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง  ใหแบงแกผูแจงตามขอ  ๔๒ กึ่งหนึ่ง 

ขอ  ๔๑ ภายใตบังคับขอ  ๔๐  วรรคสาม  คาธรรมเนยีมและคาปรบัที่เปรียบเทียบตามขอบัญญัตินี้   

ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบลนาโสม  ในการปฏิบัติหนาท่ีใหเจาพนักงานทองถิ่น 

และพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยวของรองขอ 

ขอ  ๔๒ ในกรณีที่มีผูกระทําความผิดตามขอบัญญัตินี้  ประชาชนผูพบเห็นอาจแจงความ 

ตอพนักงานสอบสวน  เจาพนักงานทองถิ่น  หรือพนักงานเจาหนาท่ี  เพ่ือใหพนักงานสอบสวน   

เจาพนักงานทองถิ่น  หรือพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีโดยไมชักชา  และใหถือวา 

ประชาชนผูพบเห็นการกระทําความผิดดังกลาวเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 พนักงานสอบสวน  เจาพนักงานทองถิ่น  หรือพนักงานเจาหนาท่ีผูใดไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง   

ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดตามที่มีการแจงความนั้น 

หมวด  ๖ 

ใบอนุญาต  หลักเกณฑและเงื่อนไขการอนุญาต 

----------------------------------------- 

ขอ  ๔๓ ผูใดประสงคจะขออนุญาตกระทําการโฆษณาดวยการปด  ทิ้ง  หรือโปรยแผนประกาศ   

หรือใบปลิวในที่สาธารณะ  ใหย่ืนคํารองตามแบบ  ร.ส.  ๑  ทายขอบัญญัตินี้ตอเจาพนักงานทองถิ่น   

หรือพนักงานเจาหนาที่  พรอมดวยตัวอยางของแผนประกาศหรือใบปลิวที่จะโฆษณา  จํานวน  ๒  ชุด 

้หนา   ๑๒๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๕



ขอ  ๔๔ การขออนุญาตกระทําการโฆษณาดวยการปด  ท้ิง  หรือโปรยแผนประกาศ 

หรือใบปลิวตามขอ  ๔๓  ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่อนุญาตไดในกรณี  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ขอความหรือภาพในแผนประกาศหรือใบปลิวไมขัดตอกฎหมายความสงบเรียบรอย 

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 (๒) มีคํารับรองของผูขออนุญาตวาจะเก็บ  ปลด  รื้อถอน  ขูด  ลบ  หรือลางแผนประกาศ 

หรือใบปลิวเมื่อหนังสืออนุญาตหมดอายุ 

 (๓) ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหการโฆษณาเรื่องใดตองไดรับอนุมัติขอความ 

หรือภาพท่ีใชในการโฆษณา  หรือตองปฏิบัติตามกฎหมายใด  ตองไดรับอนุมัติหรือไดปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแลว 

 (๔) ในกรณีที่เปนการโฆษณาดวยการติดตั้งปายโฆษณา  ตองไมอยูในบริเวณ 

หามติดตั้งปายโฆษณาตามขอ  ๔๕ 

ขอ  ๔๕ บริเวณท่ีไมอนุญาตใหตดิตัง้ปายโฆษณา  ไดแก  บริเวณครอมถนนหรือทางสาธารณะ  วงเวียน   

อนุสาวรีย  สะพาน  สะพานลอย  สะพานลอยคนเดินขาม  เกาะกลางถนน  สวนหยอม  สวนสาธารณะ   

ถนน  ตนไม  และเสาไฟฟา  ซึ่งอยูในท่ีสาธารณะ  ทั้งนี้  เวนแตเปนการติดตั้งเพ่ืองานพระราชพิธี  รัฐพิธี   

หรือการตอนรับราชอาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาล 

ขอ  ๔๖ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่พิจารณาแลวเห็นวาแผนประกาศ 

หรือใบปลิวที่จะโฆษณานั้นอยูในหลักเกณฑที่จะอนุญาตไดตามขอ  ๔๔  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือพนักงานเจาหนาที่  ออกหนังสืออนุญาตใหโฆษณาไดตามแบบ  ร.ส. ๒  ทายขอบัญญัตินี้   

ภายในเจ็ดวันนับแตวันย่ืนคํารอง 

ในกรณีท่ีมีขอขัดของเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตซึ่งจะตองมีการแกไขคํารองขอความ   

หรือภาพในแผนประกาศหรือใบปลิว  หรือตองดําเนินการตามกฎหมายอื่นกอนใหเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือพนักงานเจาหนาที่แจงขอขัดของหรือเหตุผลท่ีไมสามารถออกหนังสืออนุญาตไดใหผูขออนุญาตทราบ   

ภายในสามวันนับแตวันตรวจพบขอขัดของ  แตทั้งนี้ตองไมเกินเจ็ดวันนับแตวันย่ืนคํารอง 

การแจงขอขัดของตามวรรคสอง  ใหกระทําไดเพียงครั้งเดียว  เวนแตในกรณีมีเหตุจําเปน 

ที่ไมอาจแจงเพียงครั้งเดียวได  ใหระบุเหตุจําเปนนั้นไวดวย 

 

้หนา   ๑๓๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๕



ขอ  ๔๗ ในการอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงเขตทองที่ 

ที่อนุญาตไวในหนังสืออนุญาต  และตองกําหนดอายุของหนังสืออนุญาตภายใตหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) การโฆษณาท่ีเปนการคา  ครั้งละไมเกินหกสิบวัน 

 (๒) การโฆษณาท่ีไมเปนการคา  ครั้งละไมเกินสามสิบวัน 

ขอ  ๔๘ เมื่อไดรับอนุญาตตามขอ  ๔๖   แลว  ใหผูรับอนุญาตแสดงขอความวาไดรับอนุญาต   

จากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่  โดยแสดงเลขที่  และวัน  เดือน  ปที่ไดรับหนังสืออนุญาต   

ลงในแผนประกาศหรือใบปลิวดวย 

ขอ  ๔๙ ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่เรียกเก็บคาธรรมเนียมในการขออนุญาต 

ตามอัตรา  ดังตอไปนี้ 

 (๑) หนังสืออนุญาตใหปด  ท้ิง  หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวเพ่ือการโฆษณา 

ที่เปนการคา  ฉบับละ  ๒๐๐  บาท 

 (๒) หนังสืออนุญาตใหปด  ทิ้ง  หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวเพ่ือการโฆษณาอื่น ๆ   

ที่ไมเปนการคา  ฉบับละ  ๑๐๐  บาท 

แผนประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งท่ีมีการโฆษณาท่ีเปนการคาหรือโฆษณาอ่ืน ๆ   

รวมอยูดวย  ใหขออนุญาตตามขอ  ๔๔  และใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ีเรียกเก็บ 

คาธรรมเนียมตาม  (๑)  หรือ  (๒)  แลวแตกรณี 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

สมทรง  ชางชนะ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลนาโสม 

้หนา   ๑๓๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๕



แบบ  ร.ส. 1   
คํารองขออนุญาตโฆษณา 

-------------------------------- 
 

เขียนท่ี............................................................. 
วันท่ี........เดือน............................พ.ศ. ............ 

   
 ขาพเจา..................................................................................อายุ................ป  สัญชาติ.......................   
อยูบานเลขท่ี..........................................ตําบล.......................................อําเภอ................................................... 
จังหวัด........................................................โทรศัพท............................................................................................. 
 ขอยื่นคํารองตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ี  ขออนุญาตทําการโฆษณาโดยปด  ท้ิง   
หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิว  ณ  ท่ี............................................................................................................... 
ซ่ึงตั้งอยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี..............ตรอก/ซอย..............................ถนน................................................... 
ตําบล................................................อําเภอ............................................จังหวัด.................................................... 
 ไดเสนอแผนผังแสดงเขตท่ีจะปด  ท้ิง  หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวและบริเวณใกลเคียง   
และตัวอยางของแผนประกาศหรือใบปลิวท่ีจะโฆษณาจํานวน  2  ชุดมาดวยแลว  ขอรับรองวาเม่ือครบกําหนดเวลา 
ในหนังสืออนุญาตแลว  จะเก็บ  ปลด  รื้อถอน  ขูด  ลบหรือลาง  แผนประกาศหรือใบปลิวออกจากบริเวณดังกลาว   
 
 

       (ลงชื่อ)........................................................... 
(.........................................................) 

                                              ผูขออนุญาต   
หมายเหตุ  ขอความใดไมใชใหขีดฆาออก   
ความเห็นของเจาหนาท่ี  
................................................................................................................................................................................. 
 
 
      (ลงชื่อ)...................................................... 
              (.....................................................) 
               ตําแหนง................................................... 
  
คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ี  ............................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
      (ลงชื่อ)...................................................... 
              (.....................................................) 
               ตําแหนง...................................................  



แบบ  ร.ส. ๒ 

 
หนังสืออนุญาต 

เลมท่ี................................ 
เลขท่ี................................ 

องคการบริหารสวนตําบลนาโสม 
 

 (๑)  อนุญาตให...............................................................อายุ................ป  สัญชาติ.............................. 
อยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี...............ถนน..........................................ตําบล/แขวง......................................... 
อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.................................................. 
 (๒)  โฆษณาดวยการปด  ท้ิง  หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวได 
ณ  ท่ี......................................................................เลขท่ี.......................ตรอก/ซอย.................................................
ถนน...............................ตําบล.........................อําเภอ...................................จังหวัด................................................ 
 (๓)  ตั้งแตวันท่ี..............................ถึงวันท่ี..........................รวมกําหนดเวลาอนุญาต.......................วัน 
 (๔)  ไดรับเงินคาธรรมเนียม  จํานวน..................บาท  (......................................................................) 
 (๕)  หนังสืออนุญาตนี้ใหไว  ณ  วันท่ี.................เดือน...........................................พ.ศ. ....................... 
 
 
ลงชื่อ...................................................              ลงชื่อ................................................... 
      (..................................................)             (..................................................) 
        ผูรับเงิน                เจาพนักงานทองถ่ิน 
                          ผูออกหนังสืออนุญาต 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
 เง่ือนไขในการอนุญาต 
 1. หนังสืออนุญาตนี้ใหใชเฉพาะผูไดรับอนุญาตเทานั้น 
 2. ใหกระทําการโฆษณาเฉพาะภายในสถานท่ีท่ีระบุไวในหนังสืออนุญาต 
 3. ผูไดรับอนุญาตตองควบคุมแผนประกาศ  หรือใบปลิวใหอยูในบริเวณท่ีไดรับอนุญาต 
 4. ผูไดรับอนุญาตตองเก็บ  ปลด  รื้อถอน  ขูด  ลบ  หรือลางแผน  ประกาศหรือใบปลิวเม่ือหนังสืออนุญาตหมดอายุ 
   5.  หากฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหนังสืออนุญาตนี้  ตองระวางโทษปรับไมเกิน  ๕,๐๐๐  บาท 


