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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสันปาตอง 
เรื่อง   การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรยีบรอย 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสันปาตอง  วาดวยการรักษา 

ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย 

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  องคการบริหาร 

สวนตําบลสันปาตองโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลสันปาตองและนายอําเภอนาเชือก   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสันปาตอง  เรื่อง  การรักษา

ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลสันปาตองตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศโดยเปดเผยและเห็นงาย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลสันปาตองแลวเจ็ดวัน 

ขอ  ๓  ในขอบัญญัตินี้ 

  “ที่สาธารณะ”  หมายความวา  สาธารณสมบัติของแผนดินนอกจากท่ีรกรางวางเปลา

และหมายความรวมถึงถนนและทางน้ําดวย 

  “สถานสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่ที่จัดไวเปนสาธารณะสําหรับประชาชนใช

เพ่ือการบันเทิงการพักผอนหยอนใจ  หรือการชุมนุม 

  “ถนน”  หมายความรวมถึงทางเดินรถ  ทางเทา  ขอบทาง  ไหลทาง  ทางขาม 

ตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก  ตรอก  ซอย  สะพาน  หรือถนนสวนบุคคล  ซึ่งเจาของยินยอมให

ประชาชนใชเปนทางสัญจรได 

  “ทางน้ํา”  หมายความวา  ทะเล  ทะเลสาบ  หาดทรายชายทะเล  อางเก็บน้ํา  แมน้ํา  

หวย  หนอง  คลอง  คันคลอง  บึง  คู  ลําราง  และหมายความรวมถึงทอระบายน้ําดวย 
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  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  เรือ  แพ  ตลาด  คลังสินคา  

สํานักงานหรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได  และหมายความรวมถึงอัฒจันทร  

เขื่อนประตูน้ํา  อุโมงค  หรือปายตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวย 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระ  ปสสาวะ  รวมตลอดถึงวัตถุอื่นใดซึ่งเปนของ

โสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว

หรือที่อื่น 

  “ซากรถยนต”  หมายความวา  รถยนต  รถจักรยายนต  เครื่องจักรกล  เรือ  ลอเล่ือน  

ยานพาหนะอื่น ๆ  ที่เส่ือมสภาพจนไมอาจใชการได  และหมายความรวมถึงชิ้นสวนของรถ  เครื่องจักรกล  

หรือยานพาหนะ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลสันปาตอง 

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนพนักงาน

เจาหนาที่ตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสันปาตองรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้และใหมี

อํานาจออกประกาศ  คําส่ัง  หรือระเบียบเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

การรกัษาความสะอาดในท่ีสาธารณะและสถานสาธารณะ 

__________________ 

ขอ  ๕  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือบริเวณของอาคารที่ติดอยูกับทางเทา  มีหนาที่

ดูแลรักษาความสะอาดทางเทาที่อยูติดกับอาคารหรือบริเวณของอาคาร 

ถาละเลยไมกระทําการดังกลาว  และไดรับคําเตือนเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่นแลว 

ไมปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่กําหนดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ  ๖  เจาของหรือผูครอบครองอาคารท่ีดินผูใดวางกระถางตนไมบนทางเทาหรือปลูกตนไม

บริเวณภายนอกอาคารที่ตนเปนเจาของครอบครอง  และปลอยปละละเลยใหตนไมมีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

ในกระถางตนไมหรือที่บริเวณภายนอกอาคารตองวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
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ขอ  ๗  หามมิใหผูใดอาบน้ําหรือซักลางส่ิงใด ๆ  บนถนน  หรือในสถานสาธารณะซึ่งมิไดจัดไว

เพ่ือการนั้น  หรือในบริเวณทางน้ําที่เจาพนักงานทองถิ่นไดประกาศหามไว  หากฝาฝนตองระวางโทษ 

ปรับไมเกินหารอยบาท 

ขอ  ๘  การโฆษณาดวยการปด  ท้ิง  หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะจะกระทําได 

ก็ตอเมื่อไดรับหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หรือพนักงานเจาหนาที่  และตองปฏิบัติให 

เปนไปตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาตดวย 

ความในวรรคหนึ่ง  มิใชบังคับแกการกระทําของสวนองคการบริหารสวนตําบลสันปาตอง  

ราชการสวนอ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานท่ีมีอํานาจกระทําได  หรือเปนการโฆษณาดวยการ 

ปดแผนประกาศ  ณ  สถานที่ซึ่งองคการบรหิารสวนตําบลสันปาตองจัดไวเพ่ือการนั้น  หรือเปนการโฆษณา 

ในการเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ  สมาชิกสภาทองถิ่น   

และการโฆษณาดวยการปดประกาศของเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือตนไม  เพียงเพ่ือใหทราบชื่อ

เจาของหรือผูครอบครองอาคารชื่ออาคาร  เลขที่อาคาร  หรือขอความอ่ืนเกี่ยวแกการเขาไปและออกจากอาคารนั้น 

ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไขท่ีกําหนดในหนังสืออนุญาตตามความในวรรคหนึ่ง  

ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ  ๙  การโฆษณาตามขอ  ๘  โดยมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงาน

เจาหนาท่ีหรือไดรับอนุญาตแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในการอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

หรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจส่ังเปนหนังสือใหผูโฆษณาปลด  รื้อ  ถอน  ขูด  ลบหรือลางขอความ 

หรือภาพนั้นในเวลาที่กําหนด 

ถาการโฆษณาดังกลาวตามวรรคหนึ่ง  มีขอความหรือภาพท่ีมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอย

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือลามกอนาจาร  พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจปลด  รื้อ  ถอน  ขูด  ลบ

หรือลางขอความหรือภาพนั้นไดเองโดยคิดคาใชจายจากผูโฆษณาตามที่ไดใชจายไปจริง 

ขอ  ๑๐  หามมิใหผูใดขูด  กะเทาะ  ขีด  เขียน  พนสี  หรือทําใหปรากฏดวยประการใด ๆ  

ซึ่งขอความ  ภาพ  หรือรูปรอยใด  ๆ  ที่กําแพงที่ติดกับถนน  บนถนนที่ตนไมหรือสวนหนึ่งสวนใด 

ของอาคารที่อยูติดกับถนนหรอือยูในที่สาธารณะ  หากฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท  เวนแต

เปนการกระทําของสวนราชการ 

ขอ  ๑๑  ผูใดขับขี่รถซึ่งบรรทุกมูลสัตว  กรวด  หิน  ดิน  เลน  ทราย  มูลฝอยหรือมีน้ํามัน 

และวัตถุดังกลาวไดตกหลน  ปลิว  ฟุงกระจาย  หรือรั่วไหลลงบนถนน  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
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ใหพนักงานเจาหนาที ่ เจาพนักงานจราจร  หรือตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ควบคุมการจราจรมีอํานาจ

ส่ังใหผูขับขี่นํารถไปที่สถานีตํารวจ  ท่ีทําการขนสง  หรือที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสันปาตอง 

และยึดรถนั้นไวจนกวาเจาของหรือผูครอบครองรถจะชําระคาปรับ 

ขอ  ๑๒  หามมิใหผูใด 

   (๑)  ปลอยสัตว  นําสัตว  หรือจูงสัตวไปตามถนนหรือเขาไปในบริเวณที่เจาพนักงานทองถิ่น

ไดประกาศหามไว 

   (๒)  ปลอยใหสัตวถายมูลบนถนนและมิไดขจัดมูลดังกลาวใหหมดไปหากฝาฝน 

ความในวรรคหนึ่งตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาทความในวรรคหนึ่ง  มิใหใชบังคับแกผูไดรับหนังสืออนุญาต

จากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหนําขบวนสัตวหรือฝูงสัตว  หรือจูงสัตวไปตามถนนและไดเสียคาธรรมเนียม

รักษาความสะอาดตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลสันปาตอง 

ขอ  ๑๓  หามมิใหผูใดลางรถยนต  รถจักรยานยนต  หรือลอเล่ือนบนถนนหรือสถานสาธารณะ

และทําใหถนนหรือสถานสาธารณะสกปรกเลอะเทอะ  หากฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ  ๑๔  หามมิใหผูใดใชสวนหนึ่งสวนใดของถนนเปนสถานที่ซอม  เปล่ียนแปลง  ตอเติม 

หรือติดตั้งอุปกรณรถยนต  รถจักรยานยนต  หรือลอเล่ือน  หากฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ความในวรรคหนึ่ง  มิใหใชบังคับแกการแกไขรถยนต  รถจักรยานยนต  หรือลอเล่ือนที่

เครื่องยนตขัดของหรืออุปกรณชํารุดขณะใชถนนเพ่ือใหรถหรือลอเล่ือนดังกลาวใชการไดตอไป 

ขอ  ๑๕  หามมิใหผูใด 

   (๑)  กระทําดวยประการใด  ๆ  ใหถนนชํารุดเสียหาย 

   (๒)  จอดหรือขับขี่รถยนต  รถจักรยานยนต  หรือลอเล่ือน  บนทางเทา  เวนแตเปน

การจอดหรือขับขี่เพ่ือเขาไปในอาคารหรือมีประกาศของเจาพนักงานจราจรผอนผันใหจอดหรือขับขี่ได 

หากฝาฝนความในวรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ  ๑๖  หามมิใหผูใดทิ้ง  วาง  หรือกองซากยานยนตบนถนนหรือสถานสาธารณะ  หากฝาฝน

ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ  ๑๗  หามมิใหผูใดตั้ง  วาง  หรือกองวัตถุใด ๆ  บนถนน  เวนแตเปนการกระทําในบริเวณ 

ท่ีเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ีประกาศกําหนดดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจร

หากฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
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เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๑๘  หามมิใหผูใดจูง  ไล  หรือตอนสัตวลงไปในทางน้ําซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงาน

เจาหนาที่ไดปดประกาศหามไว  ณ  บริเวณดังกลาว  หากฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ  ๑๙  หามมิใหผูใดเทหรือท้ิงกรวด  หิน  ดิน  เลน  ทราย  หรือเศษวัตถุกอสรางลงในทางน้ํา

หรือกองไว  หรือทําดวยประการใด ๆ  ใหวัตถุดังกลาวไหลหรือตกลงในทางน้ํา  หากฝาฝนตองระวางโทษ

ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจส่ังใหผูกระทําการตามวรรคหนึ่ง  จัดการ

ขนยายวัตถุดังกลาวออกไปใหหางจากทางน้ําภายในระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงาน

เจาหนาท่ีกําหนดและถาการกระทําผิดดังกลาวเปนอุปสรรคตอการระบายน้ําหรือทําใหทอระบายน้ํา  คู  

คลอง  ตื้นเขินใหมีอํานาจส่ังใหผูกระทําการตามวรรคหนึ่ง  แกไขใหทางน้ําดังกลาวคืนสูสภาพเดิม  

ถาละเลยเพิกเฉยถือเปนความผิดฐานขัดคําส่ังเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ขอ  ๒๐  เจาของสถานีบริการการจําหนายเชื้อเพลิงหรือกาซสําหรับยานพาหนะตองจัดใหมี 

สวมที่ตองดวยสุขลักษณะตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขหากละเลยหรือไมปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง  

ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  และปรับอีกวันละหนึ่งรอยบาทเรียงรายวันจนกวาจะไดปฏิบัติ 

ใหถูกตอง 

 

หมวด  ๒ 

การดูแลรักษาสนามหญาและตนไมในถนนและสถานสาธารณะ 

__________________ 

ขอ  ๒๑  หามมิใหผูใดทิ้งส่ิงปฏิกูล  มูลฝอย  หรือเท  หรือกองกรวด  หิน  ดิน  เลน  ทราย 

หรือส่ิงอ่ืนใดในบริเวณที่ไดปลูกหญาหรือตนไมซึ่งองคการบริหารสวนตําบลสันปาตอง  ราชการสวนอื่น

หรือรัฐวิสาหกิจเปนเจาของ  หากฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ  ๒๒  หามมิใหผูใดโคนตนไม  ตัด  เด็ด  หรือกระทําดวยประการใด ๆ  ใหเกิดความเสียหาย

หรือนาจะเปนอันตรายแกตนไม  หรือใบ  ดอก  ผลหรือสวนใดสวนหนึ่งของตนไมท่ีปลูกไวหรือขึ้นเอง 

ตามธรรมชาติในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะ  หากฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ความในวรรคหนึ่ง  มิใหใชบังคับแกการกระทําของผูไดรับมอบหมายจากพนักงานเจาหนาท่ี 

หรือผูไดรับอนุญาตเปนหนังสือใหโคนหรือตัดตนไมจากเจาพนักงานทองถิ่น 



 หนา   ๒๓๕ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๒๓  หามมิใหผูใดปลอยหรือจูงสัตวเขาไปในบริเวณท่ีองคการบริหารสวนตําบลสันปาตอง  

ราชการสวนอ่ืน  หรือรัฐวิสาหกิจไดปลูกหรืออนุญาตใหผูอื่นปลูกหญาหรือตนไมไว  และไดปดประกาศ

หรือปกปายหามไว  หากฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

 

หมวด  ๓ 

การหามทิ้งส่ิงปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ 

__________________ 

ขอ  ๒๔  หามมิใหผูใดถายอุจจาระหรือปสสาวะลงในท่ีสาธารณะหรือสถานสาธารณะซึ่งมิใช

สถานท่ีท่ีองคการบริหารสวนตําบลสันปาตองไดจัดไวเพ่ือการนั้น  หากฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกิน

หนึ่งพันบาท 

ขอ  ๒๕  หามมิใหผูใดเท  ปลอยหรือระบายอุจจาระหรือปสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะ 

ลงในทางน้ํา  หากฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ  ๒๖  หามมิใหผูใด 

   (๑)  บวนหรือถมน้ําลาย  เสมหะ  บวนน้ําหมาก  ส่ังน้ํามูก  เทหรือท้ิงส่ิงใด ๆ  ลงบนถนน 

   (๒)  ทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะนอกภาชนะหรอืที่ท่ีองคการบริหารสวน

ตําบลสันปาตองไดจัดไวหากฝาฝนความในวรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ  ๒๗  หามมิใหผูใด 

   (๑)  ทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนท่ีสาธารณะ 

   (๒)  ปลอยปละละเลยใหมีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ีดินของตนในสภาพที่ประชาชน

อาจเห็นไดจากที่สาธารณะหากฝาฝนหรือละเลยความในวรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ  ๒๘  หามมิใหผูใดเท  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูล  มูลฝอย  น้ําโสโครกหรือส่ิงอื่นใดลงบนถนน 

หรือในทางน้ํา  หากฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ  ๒๙  หามมิใหผูใดเท  หรือระบายอุจจาระ  หรือปสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะลงในที่

สาธารณะหรือในสถานสาธารณะ  หากฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

 



 หนา   ๒๓๖ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

หมวด  ๔ 

การรกัษาความเปนระเบียบเรียบรอย 

__________________ 

ขอ  ๓๐  หามมิใหผูใดกระทําดวยประการใด  ๆ  ใหโคมไฟ  ปาย  ศาลาที่พัก  มานั่ง  สวม 

หรือส่ิงอื่นใดที่องคการบริหารสวนตําบลสันปาตอง  ราชการสวนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจไดจัดทําไว 

เพ่ือสาธารณชนเกิดความเสียหายหรือใชประโยชนไมได  หากฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ  ๓๑  หามมิใหผูใดปนปาย  นั่ง  หรือขึ้นไปบนรั้ว  กําแพง  ตนไมหรือส่ิงค้ํายันตนไม 

ในท่ีสาธารณะหากฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

ขอ  ๓๒  หามมิใหผูใดยืน  นั่ง  หรือนอนบนราวสะพานสาธารณะ  หรือนอนในที่สาธารณะหาก

ฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

ขอ  ๓๓  หามมิใหผูใดเลนวาว  ฟุตบอล  ตะกรอ  หรือกีฬาใด  ๆ  บนถนน  หรือในสถาน

สาธารณะหรือสวนหนึ่งสวนใดของสถานสาธารณะที่มีประกาศของเจาพนักงานทองถิ่นประกาศหามไว  

หากฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

ขอ  ๓๔  หามมิใหผูใดติดตั้ง  ตาก  วาง  หรือแขวนส่ิงใด ๆ  ในที่สาธารณะ  หากฝาฝนตอง

ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  เวนแตไดรับหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงาน

เจาหนาท่ีหรือเปนการกระทําขององคการบริหารสวนตําบลสันปาตอง  ราชการสวนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจ

หรือของหนวยงานที่มีอํานาจกระทําได  หรือเปนการวางไวเพียงชั่วคราว 

การติดตั้ ง   ตาก  วาง  หรือแขวนส่ิงใด ๆ  ในที่สาธารณะโดยมิไดมีหนัง สืออนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่  หรือไดรับอนุญาตแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ

ท่ีกําหนดในการอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจส่ังใหผูกระทําตาม 

วรรคหนึ่งปลดหรือรื้อถอนภายในเวลาท่ีกําหนด  ถาผูนั้นละเลย  เพิกเฉย  ถือเปนความผิดฐานขัดคําส่ัง 

เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ขอ  ๓๕  หามมิใหผูใดติดตั้ง  ตาก  วาง  หรือแขวนส่ิงใด ๆ  ท่ีอาคารในลักษณะท่ีสกปรกรก

รุงรังหรือไมเปนระเบียบเรียบรอยและมีสภาพท่ีประชาชนอาจเห็นไดจากท่ีสาธารณะ  หากฝาฝนตอง

ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 



 หนา   ๒๓๗ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ีมีหนังสือเตือนใหเก็บหรือจัดทําใหเปนท่ีเรียบรอย

ถาผูติดตั้ง  เจาของหรือผูครอบครองอาคารละเลย  เพิกเฉย  ถือเปนความผิดฐานขดัคาํส่ังเจาพนักงานตาม

ประมวลกฎหมายอาญา 

 

หมวด  ๕ 

อํานาจหนาทีข่องเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนกังานเจาหนาที ่

__________________ 

ขอ  ๓๖ นอกจากอํานาจหนาที่ที่ ไดบัญญัติ ไวในขอบัญญัตินี้   ให เจาพนักงานทองถิ่น 

และพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  โฆษณาใหประชาชนไดทราบถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ 

   (๒)  สอดสองและกวดขันไมใหมีการฝาฝนตามขอบัญญัตินี้โดยเครงครัด 

   (๓)  ตักเตือนผูกระทําความผิดหรือส่ังใหผูกระทําความผิดแกไขหรือขจัดความสกปรก

หรือความไมเปนระเบียบหรือความไมเรียบรอยใหหมดไป 

   (๔)  จับกุมผูกระทําความผิดซึ่งไมเชื่อฟงคําตักเตือนและดําเนินคดีตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๓๗ เมื่อมีการกระทําความผิดตามขอบัญญัตินี้เกิดขึ้นในเขตองคการบริหารสวนตําบลสันปาตอง

และพนักงานเจาหนาที่ไมอาจทราบตัวผูกระทําความผิด  ใหพนักงานเจาหนาที่ของทองถิ่นนั้นทุกคน

รวมกันขจัดหรือแกไขไมใหส่ิงที่ผิดกฎหมายปรากฏอยูในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะอีกตอไป 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นจัดหาอุปกรณและอํานวยความสะดวกใหแกพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติการ 

ขอ  ๓๘  ในกรณีที่ไดจับกุมผูกระทําความผิดตามขอบัญญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาท่ีแจงให

ผูกระทําความผิดจัดการลบ  ลาง  กวาด  เก็บ  ตกแตง  ปรับปรุงส่ิงที่เปนความผิดมิใหปรากฏอีกตอไป

ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถาผูกระทําความผิดยินยอมปฏิบัติตามใหคดีเปนอันเลิกกัน  ถาผูกระทํา

ความผิดไมปฏิบัติตาม  พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจัดทําหรือมอบหมายใหผูอ่ืนจัดทําใหเกิดความสะอาด

และความเปนระเบียบเรียบรอย  และใหผูกระทําความผิดชดใชคาใชจายในการเขาจัดทําความสะอาด 

หรือความเปนระเบียบเรียบรอยตามที่ไดใชจายไปจริงใหแกเจาพนักงานทองถิ่น  แตการชดใชคาใชจาย 

ไมลบลางการกระทําความผิดหรือระงับการดําเนินคดีแกผูกระทําความผิด 

ขอ  ๓๙  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจประกาศกําหนดเวลาหามเขาหรืออยูในสถานสาธารณะ

ประกาศนั้นใหติดตั้งหรือแขวนไวในบริเวณสถานสาธารณะท่ีหามนั้นซึ่งเห็นไดงาย 



 หนา   ๒๓๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๔๐  บรรดาความผิดตามขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่น

แตงตั้งและพนักงานสอบสวนมีอํานาจเปรียบเทียบได  เมื่อผูตองหาชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายใน

สิบหาวันแลวใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระคาปรับภายในกําหนดเวลา

ดังกลาวใหดําเนินคดีฟองรองตอไป 

คาปรับตามที่ไดเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง  ใหแบงแกผูแจงตามขอ  ๔๒  กึ่งหนึ่ง 

ขอ  ๔๑  ภายใตบังคับขอ  ๔๐  วรรคสาม  คาธรรมเนียมและคาปรับที่เปรียบเทียบตาม

ขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบลสันปาตองในการปฏิบัติหนาท่ีใหเจาพนักงานทองถิ่น

และพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลท่ีเกี่ยวของรองขอ 

ขอ  ๔๒  ในกรณีท่ีมีผูกระทําความผิดตามขอบัญญัตินี้  ประชาชนผูพบเห็นอาจแจงความ 

ตอพนักงานสอบสวน  เจาพนักงานทองถิ่น  หรือพนักงานเจาหนาที่   เพ่ือใหพนักงานสอบสวน   

เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ีดาํเนนิการตามอํานาจหนาที่โดยไมชกัชาและใหถือวาประชาชน

ผูพบเห็นการกระทําความผิดดังกลาวเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

พนักงานสอบสวน  เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ผูใดไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง 

ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดตามที่มีการแจงความนั้น 

 

หมวด  ๖ 

ใบอนุญาต  หลักเกณฑและเงื่อนไขการอนุญาต 

__________________ 

ขอ  ๔๓  ผูใดประสงคจะขออนุญาตกระทําการโฆษณาดวยการปด  ท้ิง  หรือโปรยแผนประกาศ

หรือใบปลิวในที่สาธารณะ  ใหย่ืนคํารองตามแบบ  ร.ส.  ๑  ทายขอบัญญัตินี้ตอเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือพนักงานเจาหนาที่  พรอมดวยตัวอยางของแผนประกาศหรือใบปลิวที่จะโฆษณา  จํานวน  ๒  ชุด 

ขอ  ๔๔  การขออนุญาตกระทําการโฆษณาดวยการปด  ท้ิง  หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิว

ตามขอ  ๔๓  ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่อนุญาตไดในกรณี  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ขอความหรือภาพในแผนประกาศหรือใบปลิวไมขัดตอกฎหมายความสงบเรียบรอย 

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 



 หนา   ๒๓๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๒)  มีคํารับรองของผูขออนุญาตวาจะเก็บ  ปลด  รื้อถอน  ขูด  ลบ  หรือลางแผน

ประกาศหรือใบปลิวเมื่อหนังสืออนุญาตหมดอายุ 

   (๓)  ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหการโฆษณาเรื่องใดตองไดรับอนุมัติขอความ 

หรือภาพท่ีใชในการโฆษณา  หรือตองปฏิบัติตามกฎหมายใด  ตองไดรับอนุมัติหรือไดปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแลว 

   (๔)  ในกรณีที่เปนการโฆษณาดวยการติดตั้งปายโฆษณา  ตองไมอยูในบริเวณหาม

ติดตั้งปายโฆษณาตามขอ  ๔๕ 

ขอ  ๔๕  บริเวณที่ไมอนุญาตใหติดตั้งปายโฆษณา  ไดแก  บริเวณครอมถนนหรือทางสาธารณะ

วงเวียน  อนุสาวรีย  สะพาน  สะพานลอย  สะพานลอยคนเดินขามเกาะกลางถนน  สวนหยอม  

สวนสาธารณะถนน  ตนไม  และเสาไฟฟา  ซึ่งอยูในที่สาธารณะ  ทั้งนี้  เวนแตเปนการติดตั้งเพ่ืองาน 

พระราชพิธี  รัฐพิธีหรือการตอนรับราชอาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาล 

ขอ  ๔๖  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ีพิจารณาแลวเห็นวาแผนประกาศ 

หรือใบปลิวท่ีจะโฆษณานั้นอยูในหลักเกณฑที่จะอนุญาตไดตามขอ  ๔๔  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือพนักงานเจาหนาที่ออกหนังสืออนุญาตใหโฆษณาไดตามแบบ  ร.ส.  ๒  ทายขอบัญญัตินี้ภายในเจ็ดวัน

นับแตวันย่ืนคํารอง 

ในกรณีท่ีมีขอขัดของเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตซึ่งจะตองมีการแกไขคํารองขอความ 

หรือภาพในแผนประกาศหรือใบปลิว  หรือตองดําเนินการตามกฎหมายอ่ืนกอนใหเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือพนักงานเจาหนาที่แจงขอขัดของหรือเหตุผลท่ีไมสามารถออกหนังสืออนุญาตไดใหผูขออนุญาตทราบ

ภายในสามวันนับแตวันตรวจพบขอขัดของ  แตท้ังนี้  ตองไมเกินเจ็ดวันนับแตวันย่ืนคํารอง 

การแจงขอขัดของตามวรรคสอง  ใหกระทําไดเพียงครั้งเดียว  เวนแตในกรณีมีเหตุจําเปนที่ 

ไมอาจแจงเพียงครั้งเดียวไดใหระบุเหตุจําเปนนั้นไวดวย 

ขอ  ๔๗ ในการอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ตองแสดงเขตทองที่ 

ที่อนุญาตไวในหนังสืออนุญาต  และตองกําหนดอายุของหนังสืออนุญาตภายใตหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  การโฆษณาท่ีเปนการคา  ครั้งละไมเกินหกสิบวัน 

   (๒)  การโฆษณาท่ีไมเปนการคา  ครั้งละไมเกินสามสิบวัน 

ขอ  ๔๘ เมื่อไดรับอนุญาตตามขอ  ๔๖  แลว  ใหผูรับอนุญาตแสดงขอความวาไดรับอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิน่หรือพนักงานเจาหนาท่ี  โดยแสดงเลขที่  และวัน  เดือน  ปที่ไดรับหนังสืออนุญาต

ลงในแผนประกาศหรือใบปลิวดวย 



 หนา   ๒๔๐ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๔๙ ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่เรียกเก็บคาธรรมเนียมในการขออนุญาต

ตามอัตรา  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  หนังสืออนุญาตใหปด  ทิ้ง  หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวเพ่ือการโฆษณา 

ที่เปนการคาฉบับละ  ๒๐๐  บาท 

   (๒)  หนังสืออนุญาตใหปด  ท้ิง  หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวเพ่ือการโฆษณาอื่น ๆ   

ที่ไมเปนการคา  ฉบับละ  ๑๐๐  บาท 

แผนประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งที่มีการโฆษณาที่เปนการคาหรือโฆษณาอื่น ๆ  

รวมอยูดวยใหขออนุญาตตามขอ  ๔๔  และใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ีเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมตาม  (๑)  หรือ  (๒)  แลวแตกรณี 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ทิวทอง  ประมูลจักโก 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลสันปาตอง 



แบบ  ร.ส. ๑ 

คาํขออนญุาตโฆษณา 
__________________ 

 

เขียนที…่………………………………………………. 
วันท่ี……………เดือน……………………………………พ.ศ.……………….. 

ขาพเจา……………………………………………………………………อายุ……………….สัญชาติ…………………... 
อยูบานเลขท่ี……………………หมูที่…………….……ตรอก/ซอย……………………………ถนน……………………………
ตําบล/แขวง………………………………………………………………อําเภอเขต……………………………….………………… 
จังหวัด……………………………………………..………………โทรศัพท………………………………………………… 

ขอย่ืนคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ี  ขออนุญาตทําการโฆษณาโดยปด  
ทิ้ง  หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิว  ณ  ที่………………………………………………………………………………… 
ซึ่งตั้งอยูเลขที่…………..………หมูที่……..….ตรอก/ซอย……………………………………ถนน…………….……………… 
ตําบล/แขวง……………………………….อําเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………………………. 

ไดเสนอแผนผังแสดงเขตที่จะปด  ทิ้ง  หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวและบริเวณใกลเคียง
และตัวอยางของแผนประกาศหรือใบปลิวที่จะโฆษณาจํานวน  ๒  ชุดมาดวยแลว 

ขอรับรองวาเมื่อครบกําหนดเวลาในหนังสืออนุญาตแลว  จะเก็บ  ปลด  รื้อถอน  ขูด  ลบ   
หรือลางแผนประกาศหรือใบปลิวออกจากบริเวณดังกลาว 

 

(ลงชื่อ)………………………………………………… 

ผูขออนญุาต 

หมายเหต ุ ขอความใดไมใชใหขดีฆาออก 

 

ความเหน็ของเจาหนาที ่

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(ลงชื่อ)………………………………………………… 

ตําแหนง……………………………………………. 

คาํสัง่ของเจาพนกังานทองถิน่หรอืพนกังานเจาหนาที ่

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(ลงชื่อ)………………………………………………… 

ตําแหนง……………………………………………. 



แบบ  ร.ส.๒ 

 

(ตราทองถ่ิน) 

หนงัสอือนญุาต 

เลมท่ี…………………….. 

เลขท่ี…………………….. 

สํานักงาน……………………………………………… 

(๑)  อนุญาตให………………………………………..อายุ………………ป  สัญชาติ………….. 

อยูบานเลขท่ี……………….หมูท่ี……….ตรอก/ซอย…………………………ถนน…………………………. 

ตําบล/แขวง………………………..อําเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………..……… 

(๒)  โฆษณาดวยการปด  ท้ิง  หรือโปรยแผนกระดาษหรือใบปลิวได   ณ  ท่ี  

………………………………………………………………………………....เลขท่ี…………….……หมูท่ี………… 

ตรอก/ซอย………………….....ถนน………………………..ตําบล/แขวง…..………………………………… 

อําเภอ/เขต……………………………………………จังหวัด…………………………………………. 

(๓)  ตั้งแตวันท่ี……………………………..ถึงวันท่ี……………………………………………….. 

รวมกําหนดเวลาอนุญาต………………………………….วัน 

(๔)  ไดรับเงินคาธรรมเนียม  จํานวน………………บาท

(ตัวอักษร…………………………………..………………….………….) 

(๕)  หนังสืออนุญาตน้ีใหไว  ณ  วันท่ี……………เดือน…………….พ.ศ.………………. 

 

ลงช่ือ            ลงช่ือ 

        (……………………………………………..)             (……………………………………………..) 

                ผูรับเงิน                              เจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ี 

      ผูออกหนังสืออนุญาต 

แบบ  ร.ส.๒ 

 

(ตราทองถ่ิน) 

หนงัสอือนญุาต 

เลมท่ี…………………….. 

เลขท่ี…………………….. 

สํานักงาน……………………………………………… 

(๑)  อนุญาตให………………………………………..อายุ………………ป  สัญชาติ………….. 

อยูบานเลขท่ี……………….หมูท่ี……….ตรอก/ซอย…………………………ถนน…………………………. 

ตําบล/แขวง………………………..อําเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………..……… 

(๒)  โฆษณาดวยการปด  ท้ิง  หรือโปรยแผนกระดาษหรือใบปลิวได   ณ  ท่ี  

………………………………………………………………………………....เลขท่ี…………….……หมูท่ี………… 

ตรอก/ซอย………………….....ถนน………………………..ตําบล/แขวง…..………………………………… 

อําเภอ/เขต……………………………………………จังหวัด…………………………………………. 

(๓)  ตั้งแตวันท่ี……………………………..ถึงวันท่ี……………………………………………….. 

รวมกําหนดเวลาอนุญาต………………………………….วัน 

(๔)  ไดรับเงินคาธรรมเนียม  จํานวน………………บาท

(ตัวอักษร…………………………………..………………….………….) 

(๕)  หนังสืออนุญาตน้ีใหไว  ณ  วันท่ี……………เดือน………………….พ.ศ.……………. 

 

ลงช่ือ            ลงช่ือ 

         (……………………………………………..)            (……………………………………………..) 

                       ผูรับเงิน                        เจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ี 

         ผูออกหนังสืออนุญาต 



หมายเหต ุ

 

เงือ่นไขในการอนญุาต 

๑.  หนังสืออนุญาตน้ีใหใชเฉพาะผูไดรับอนุญาตเทาน้ัน 

๒.  ใหกระทําการโฆษณาเฉพาะภายในสถานท่ีท่ีระบุไวในหนังสืออนุญาต 

๓.  ผูไดรับอนุญาตตองควบคุมแผนประกาศ  หรือใบปลิวใหอยูในบริเวณท่ีไดรับอนุญาต 

๔.  ผูไดรับอนุญาตตองเก็บ  ปลด  รื้อถอน  ขูด  ลบ  หรือลางแผนประกาศหรือ

ใบปลิวเมื่อหนังสืออนุญาตหมดอายุ 

๕.  หากฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหนังสืออนุญาตน้ีตองระวางโทษ  ปรับไมเกิน 

๑,๐๐๐  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

 

เงือ่นไขในการอนญุาต 

๑.  หนังสืออนุญาตน้ีใหใชเฉพาะผูไดรับอนุญาตเทาน้ัน 

๒.  ใหกระทําการโฆษณาเฉพาะภายในสถานท่ีท่ีระบุไวในหนังสืออนุญาต 

๓.  ผูไดรับอนุญาตตองควบคุมแผนประกาศ  หรือใบปลิวใหอยูในบริเวณท่ีไดรับอนุญาต 

๔.  ผูไดรับอนุญาตตองเก็บ  ปลด  รื้อถอน  ขูด  ลบ  หรือลางแผนประกาศ 

หรือใบปลิวเมื่อหนังสืออนุญาตหมดอายุ 

๕.  หากฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหนังสืออนุญาตน้ีตองระวางโทษ  ปรับไมเกิน 

๑,๐๐๐  บาท 


