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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนาเคียน 
เรื่อง  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนาเคียน  ว่าด้วยการรักษา 
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนาเคียน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๗  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
แก้ไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา  ๔๔  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๔๙  แห่งพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๒   มาตรา  ๓๓   มาตรา  ๓๔   มาตรา  ๔๑   และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาเคียน  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาเคียนและนายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนาเคียน  เรื่อง  การรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนาเคียน  ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย  ณ  สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลนาเคียนแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัต ิ กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  คําส่ังอ่ืนใด  ซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  
ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“ที่สาธารณะ”  หมายความว่า  สาธารณสมบัติของแผ่นดินนอกจากที่รกร้างว่างเปล่า  และ

หมายความรวมถึงถนนและทางน้ําด้วย 
“สถานสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่ที่จัดไว้เป็นสาธารณะสําหรับประชาชนเพื่อการบันเทิง  

การพักผ่อนหย่อนใจ  หรือการชุมนุม 
“ถนน”  หมายความรวมถึง  ทางเดินรถ  ทางเท้า  ขอบทาง  ไหล่ทาง  ทางข้ามตามกฎหมาย

ว่าด้วยการจราจรทางบก  ตรอก  ซอย  สะพาน  หรือถนนส่วนบุคคล  ซ่ึงเจ้าของยินยอมให้ประชาชน 
ใช้เป็นทางสัญจรได้ 

“ทางน้ํา”  หมายความว่า  แม่น้ํา  ห้วย  หนอง  คลอง  คันคลอง  บึง  คู  ลําราง  และ
หมายความรวมถึงท่อระบายน้ําด้วย 
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“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  เรือ  ตลาด  คลังสินค้า  สํานักงาน  
หรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้  และหมายความรวมถึง  อัฒจันทร์  
ประตูน้ํา  อุโมงค์  หรือป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระ  หรือปัสสาวะ  รวมตลอดถึงวัตถุอ่ืนใดซ่ึงเป็นของโสโครก  
หรือมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  
ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   
ที่เล้ียงสัตว์หรือที่อ่ืน 

“ซากยานยนต์”  หมายความว่า  รถยนต์   รถจักรยานยนต์  เครื่องจักรกล  เรือ  ล้อเล่ือน  
ยานพาหนะอ่ืน ๆ  ที่เส่ือมสภาพจนไม่อาจใช้การได้  และหมายความรวมถึงชิ้นส่วนของรถเครื่องจักรกล
หรือยานพาหนะ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาเคียน 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาเคียนและผู้ซ่ึง 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อบัญญัตินี้ 
“ราชการส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนตําบลนาเคียน 
“ป้าย”  หมายความว่า  วัตถุที่แสดงหรือโฆษณาด้วยตัวอักษร  ภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน  

จารึก  หรือทําให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน  เพื่อส่ือความหมายหรือความเข้าใจอย่างใดอย่างหนึ่ง 
“ปี”  หมายความว่า  ปีปฏิทิน 
ข้อ ๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  หรือบริเวณของอาคารที่อยู่ติดกับทางเท้า  มีหน้าที่ดูแล

รักษาความสะอาดทางเท้าที่อยู่ติดกับอาคารหรือบริเวณของอาคาร  ถ้าละเลยไม่กระทําการตามที่กล่าว
และได้รับคําเตือนจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและไม่ปฏิบัติตามคําเตือน  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

ข้อ ๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินของผู้ใดวางกระถางต้นไม้บนทางเท้าหรือ
ปลูกต้นไม้ที่บริเวณภายนอกอาคารที่ตนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองและปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้เห่ียวแห้ง
หรือมีสภาพรกรุงรัง  หรือปล่อยปละละเลยให้มีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในกระถางต้นไม้หรือที่บริเวณ
ภายนอกอาคารต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

ในกรณีมีเหตุอันควรหรือเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  เจ้าพนักงานท้องถิ่น
อาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทําการตัดฟันต้นไม้หรือก่ิงไม้ในที่หรือทางสาธารณะได้ 

ข้อ ๗ ผู้ใดอาบน้ําหรือซักล้างส่ิงใด ๆ   บนถนนหรือในสถานที่สาธารณะ  ซ่ึงมิได้จัดไว้เพื่อการนั้น  
หรือในบริเวณทางน้ําที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประกาศห้ามไว้  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

ข้อ ๘ ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาแก่ประชาชนด้วยการปิดแผ่นประกาศหรือทําให้ปรากฏด้วย
ประการใด ๆ  ซ่ึงข้อความหรือภาพ  ในที่สาธารณะ  หรือรั้ว  กําแพง  ผนัง  อาคารหรือต้นไม้ด้านที่ติดกับ 



 หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗ 
 

 

ที่สาธารณะ  หรือด้วยการทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศ  หรือใบปลิวใด ๆ  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

การโฆษณาของผู้ครอบครองอาคารหรือต้นไม้เพื่อการค้า  หรือธุรกิจของตนเองหรือเพียงให้
ทราบชื่อของผู้ครอบครองอาคาร  ชื่ออาคาร  เลขที่อาคาร  หรือข้อความเก่ียวกับการเข้าไปและออกจาก
อาคารนั้น  มิให้ถือว่าเป็นการโฆษณาแก่ประชาชนตามความในวรรคหนึ่ง 

ผู้ใดฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่งต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทและต้องดําเนินการรื้อถอน
แผ่นประกาศหรือป้ายโฆษณาให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
หากไม่ดําเนินการรื้อถอนภายในเวลากําหนดองค์การบริหารส่วนตําบลนาเคียนจะดําเนินการรื้อถอน 
และเรียกร้องค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากผู้ฝ่าฝืน 

ข้อ ๙ ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตโฆษณาแก่ประชาชนด้วยการปิดแผ่นป้ายประกาศหรือ 
ทําให้ปรากฏด้วยประการใด ๆ  ซ่ึงข้อความหรือภาพลงในที่สาธารณะให้ยื่นคําร้องขออนุญาตโฆษณา 
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลนาเคียนที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมด้วย
ตัวอย่างของแผ่นป้ายประกาศหรือใบปลิวที่จะโฆษณาจํานวน  ๑  ชุด 

การขออนุญาตกระทําการโฆษณาตามวรรคหนึ่ง  ต้องดําเนินตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ยื่นคําร้องขออนุญาตก่อนกําหนดวันติดตั้งแผ่นป้ายประกาศโฆษณาหรือใบปลิว 

ไม่น้อยกว่า  ๗  วัน 
(๒) ให้แจ้งวัตถุประสงค์ของการติดตั้งสถานที่และจํานวนจุดที่จะติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณาหรือ

ใบปลิวโดยละเอียด 
(๓) ข้อความหรือภาพที่จะทําการโฆษณาต้องไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(๔) มีคํารับรองของผู้ขออนุญาตว่าจะเก็บ  ปลด  รื้อถอน  ขัด  ลบ  แผ่นป้ายหรือใบปลิว 

เม่ือหนังสืออนุญาตหมดอายุรวมทั้งต้องทําความสะอาดบริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อยภายในระยะเวลา 
ไม่เกินสามวัน 

(๕) ไม่ปิดหรือบังเครื่องหมายหรือสัญญาณที่เก่ียวกับการจราจร 
(๖) ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้การโฆษณาเรื่องใดต้องได้รับอนุมัติข้อความหรือภาพที่ใช้ใน

การโฆษณา  หรือต้องปฏิบัติตามกฎหมายใดต้องได้รับอนุมัติหรือได้ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแล้ว 
(๗) ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องทําการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของป้าย  

รวมถึงบริเวณข้างเคียงตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งโดยจะต้องไม่ให้เกิดความสกปรก   
รกรุงรัง  กีดขวางการจราจรและเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรของประชาชนตลอดจนจะต้องดูแลป้าย 
ให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ 
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หากป้ายเกิดการชํารุด  บกพร่อง  เสียหาย  หรือหมดสภาพการใช้งาน  ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องทํา
การแก้ไข  ซ่อมแซม  ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยโดยไม่ชักช้า 

(๘) ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากป้ายหรือ
จากการติดตั้งหรือจากการรื้อถอนป้ายนั้น 

ข้อ ๑๐ องค์การบริหารส่วนตําบลนาเคียนจะอนุญาตให้ติดตั้งป้ายโฆษณาชั่วคราวภายใน
กําหนดอายุของหนังสืออนุญาต  ดังนี้ 

(๑) การโฆษณาที่เป็นการค้า  ครั้งละไม่เกิน  ๖๐  วัน 
(๒) การโฆษณาที่ไม่เป็นการค้า ครั้งละไม่เกิน  ๓๐  วัน 
ข้อ ๑๑ เม่ือได้รับอนุญาตแล้วให้ผู้รับอนุญาตแสดงข้อความว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  โดยแสดงเลขที่และวัน  เดือน  ปี  ที่ได้รับหนังสืออนุญาตลงในแผ่นประกาศ 
หรือใบปลิวด้วย 

ข้อ ๑๒ อัตราค่าธรรมเนียมขอรับอนุญาตให้เป็นไปตามอัตรา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตปิดแผ่นประกาศหรือทําให้ปรากฏด้วยประการใด ๆ  ซ่ึงข้อความหรือภาพหรือทิ้ง

หรือโปรยแผ่นประกาศ  หรือใบปลิว  เพื่อโฆษณาสินค้าหรือกิจการค้า  อัตราค่าธรรมเนียมคิดตาม
จํานวนป้ายที่ขออนุญาตติดตั้งในอัตราป้ายละสองร้อยบาท 

(๒) ใบอนุญาตปิดแผ่นประกาศหรือทําให้ปรากฏด้วยประการใด ๆ  ซ่ึงข้อความภาพหรือทิ้ง
หรือโปรยแผ่นประกาศ  หรือใบปลิว  เพื่อโฆษณาอ่ืน ๆ  ซ่ึงไม่มีสินค้าหรือกิจการค้ารวมอยู่ด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมคิดตามจํานวนป้ายที่ขออนุญาตติดตั้งในอัตราป้ายละสองร้อยบาท 

ใบอนุญาตปิดแผ่นประกาศหรือทําให้ปรากฏด้วยประการใดๆ  ซ่ึงข้อความหรือภาพหรือทิ้ง 
หรือโปรยแผ่นประกาศเพื่อโฆษณาแก่ประชาชนในการหาเสียงเลือกตั้งไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 
ขอรับอนุญาต 

ข้อ ๑๓ ให้ป้ายโฆษณาดังต่อไปนี้ได้รับยกเว้นตามข้อ  ๙   
(๑) ป้ายของกระทรวง  ทบวง  กรม  ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ 
(๒) ป้ายของหน่วยงานภาครัฐอ่ืน  ที่ใช้ในราชการหรือเพื่อสาธารณประโยชน์ 
(๓) ป้ายต่าง ๆ  ที่ใช้เพื่อการศาสนา 
(๔) ป้ายขององค์การระหว่างประเทศ  หรือป้ายที่ทําการของหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามความตกลง

ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ 
ข้อ ๑๔ บริเวณที่ไม่อนุญาตให้ติดตั้งป้ายโฆษณา  ได้แก่  บริเวณคร่อมถนนหรือทางสาธารณะ

วงเวียน  อนุสาวรีย์  สะพาน  สะพานลอย  สะพานลอยคนเดินข้าม  เกาะกลางถนน  สวนสาธารณะ  ถนน  
ต้นไม้  ศาลาที่พักผู้โดยสารและเสาไฟฟ้า  ซ่ึงอยู่ในที่สาธารณะ  เว้นแต่เป็นการติดตั้งเพื่องานพระราชพิธี  
รัฐพิธี  หรือการต้อนรับราชอาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาล 



 หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗ 
 

 

ข้อ ๑๕ ผู้ใดขูด  กะเทาะ  ขีด  เขียน  พ่นสี  หรือทําให้ปรากฏด้วยประการใด ๆ  ซ่ึงข้อความ  
ภาพ  หรือรูปรอยใด ๆ  ที่กําแพง  บนถนน  ต้นไม้  ในที่สาธารณะ  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

ข้อ ๑๖ ผู้ใดขับรถบรรทุกมูลสัตว์  กรวด  หิน  ดิน  เลน  ทราย  ส่ิงปฏิกูล  มูลฝอย  หรือส่ิงอ่ืนใด  
โดยไม่ได้จัดให้มีการป้องกันให้ส่ิงดังกล่าวตกหล่น  รั่วไหล  ปลิว  ฟุ้ง  กระจายลงบนถนนในระหว่าง 
ที่ใช้รถนั้นรวมทั้งต้องป้องกันมิให้น้ํามันรถรั่วไหลลงบนถนนอันอาจก่อเหตุเดือดร้อนรําคาญหรือทําให้
ถนนสกปรกเปรอะเป้ือน  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

ข้อ ๑๗ ผู้ใดปล่อยสัตว์  นําสัตว์  หรือจูงสัตว์ไปตามถนนหรือเข้าไปในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ได้ประกาศห้ามไว้  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

ผู้ใดปล่อยให้สัตว์ถ่ายมูลบนถนนและมิได้ขจัดมูลดังกล่าว  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
ข้อ ๑๘ ผู้ใดล้างรถยนต์  รถจักรยานยนต์  หรือล้อเล่ือนบนถนนหรือที่สาธารณะและทําให้ถนน

หรือที่สาธารณะสกปรก  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
ข้อ ๑๙ ผู้ใดใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของถนนเป็นสถานที่ซ่อมเปล่ียนแปลง  ต่อ  เติม  หรือติดตั้ง

อุปกรณ์รถยนต์  รถจักรยานยนต์  หรือล้อเล่ือน  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การแก้ไขรถยนต์  รถจักรยานยนต์  หรือล้อเล่ือนที่เครื่องยนต์

ขัดข้องหรืออุปกรณ์ชํารุดขณะใช้ถนนเพื่อให้รถหรือล้อเล่ือนดังกล่าวใช้การได้ต่อไป 
ข้อ ๒๐ ผู้ใดกระทาํด้วยประการใด ๆ   ให้ถนนชํารุดเสียหาย  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
ข้อ ๒๑ ผู้ใดทิ้ง  วาง  หรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือที่สาธารณะ  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
ข้อ ๒๒ ผู้ใด  จูง  ไล่  หรือต้อนสัตว์ลงไปในทางน้ําซ่ึงเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่

ได้ปิดประกาศห้ามไว้  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
ข้อ ๒๓ ผู้ใดเทหรือทิ้งกรวด  หิน  ดิน  เลน  ทราย  หรือเศษวัตถุก่อสร้างลงในทางน้ําหรือ

กองไว้หรือกระทําด้วยประการใด ๆ  ให้วัตถุดังกล่าวไหลหรือตกลงในทางน้ํา  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งพันบาท 

ข้อ ๒๔ ผู้ใดทิ้งส่ิงปฏิกูล  มูลฝอย  หรือเท  หรือกองกรวด  หิน  ดิน  เลน  ทราย  หรือส่ิงอ่ืนใด  
ในบริเวณที่ได้ปลูกหญ้าหรือต้นไม้ซ่ึงราชการส่วนท้องถิ่น  ราชการส่วนอ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

ข้อ ๒๕ ผู้ใดโค่นต้นไม้  ตัด  เด็ด  หรือกระทําด้วยประการใด ๆ  ให้เกิดความเสียหายหรือ
น่าจะเป็นอันตรายแก่ต้นไม้  หรือใบ  ดอก  ผลหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นไม้ที่ปลูกไว้หรือขึ้นเอง 
ตามธรรมชาติในที่สาธารณะ  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

ข้อ ๒๖ ผู้ใดถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะลงในที่สาธารณะหรือสถานที่สาธารณะ  ซ่ึงมิใช่สถานที่
ที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจได้จัดไว้เพื่อการนั้น  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 



 หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗ 
 

 

ข้อ ๒๗ ผู้ใดเท  ปล่อยหรือระบายอุจจาระหรือปัสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะลงในทางน้ํา  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

ข้อ ๒๘ ผู้ใดบ้วนหรือถ่มน้ําลาย  เสมหะ  บ้วนน้ําหมาก  ส่ังน้ํามูก  เทหรือทิ้งส่ิงใด ๆ  ลงบนถนน
หรือที่สาธารณะ  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

ผู้ใดทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่สาธารณะ  หรือนอกภาชนะที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้จัดไว้  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

ข้อ ๒๙ ผู้ใดทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
ข้อ ๓๐ ผู้ใดปล่อยปละละเลยให้มีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตนในสถานที่ประชาชน

อาจเห็นได้จากที่สาธารณะ  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
ข้อ ๓๑ ผู้ใดเท  หรือระบายอุจจาระ  หรือปัสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะลงในที่สาธารณะ  

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
ข้อ ๓๒ ผู้ใดกระทําด้วยประการใด ๆ  ให้โคมไฟ  ป้าย  ศาลาที่พัก  ม้านั่ง  ส้วม  หรือส่ิงอ่ืนใด 

ที่ราชการส่วนท้องถิ่น  ได้จัดทําไว้เพื่อสาธารณชนเกิดความเสียหายหรือใช้ประโยชน์ไม่ได้  ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  และต้องดําเนินการซ่อมแซม  หรือจัดหาของใหม่มาทดแทน  ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

ข้อ ๓๓ ค่าธรรมเนียมและค่าปรับทีเ่ก็บได้ตามข้อบัญญัตินี ้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนาเคียน 

ข้อ ๓๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาเคียน  รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
และให้มีอํานาจออกคําส่ัง   ประกาศ  ข้อบังคับ  หรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
จรรยา  ตัดสายชล 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาเคียน 



คําร้องขออนุญาตโฆษณา 
-------------------------------------------- 

เขียนที่........................................................ 
วัน..........เดือน..............................................พ.ศ. ..... 
 

ข้าพเจ้า....................................................................................... อายุ...........ปี  สญัชาติ................ 
อยู่บ้านเลขที่......................... ตรอก/ซอย....................................................ถนน............................. 
ตําบล/แขวง..................................................................อําเภอ/เขต........................................................ 
จังหวัด..................................................................... โทรศัพท์.................................................................. 
ขอย่ืนคําร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  ขออนุญาตทําการโฆษณาโดยปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรอืใบปลิว  ณ  
ที่    ................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................จํานวน.................ป้าย 
ซึ่งต้ังอยู่เลขที่...........................ตรอก/ซอย.......................................................ถนน
..................................................... 
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด
.......................................... 
 พร้อมน้ี   ได้เสนอแผนผงัของเขตที่ปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวทีจ่ะโฆษณา  จํานวน ๑ ชุด
มาด้วยแล้ว 

 ขอรับรองว่าเมื่อครบกําหนดเวลาในหนังสอือนุญาตแล้ว  จะเก็บ  ปลด  รื้อถอน ขูดลบหรือล้างแผ่น
ประกาศหรอืใบปลิวออกจากบรเิวณดังกล่าว 
 

(ลงช่ือ) ผู้ขออนุญาต 
                (....................................................) 

 
ความเห็นของเจ้าหน้าที ่
................................................................................................................................................................ 

(ลงช่ือ)..................................................... 
 
ความเห็นของผู้อํานวยการกอง 
................................................................................................................................................................... 

(ลงช่ือ)...................................................... 
 
ความเห็นของปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบล 
...................................................................................................................................................................... 

(ลงช่ือ)..................................................... 
ปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบลนาเคียน 

คําสั่งของพนักงานทอ้งถ่ิน 
........................................................................................................................................................................ 

(ลงช่ือ).................................................... 
นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลนาเคียน 



ตราท้องถ่ิน 
หนังสืออนุญาต 

เล่มที่................................... 
เลขที่.................................... 

สํานักงานองค์การบรหิารส่วนตําบลนาเคียน 
 

(๑)  อนุญาตให้........................................................ อายุ..............ปี  สัญชาติ................................ 
 อยู่บ้านเลขที.่....................................ตรอก/ซอย............................................ ถนน.................................. 
 ตําบล/แขวง................................................................... อําเภอ/เขต........................................................ 
 จังหวัด..................................................................... 

(๒)  โฆษณาด้วยการปิด  ทิ้ง  หรือโปรยประกาศหรือใบปลิวได้ 
 ณ  ที่......................................................................................................................................................... 
 ตรอก/ซอย........................................ ถนน................................................... ตําบล/แขวง....................... 
 อําเภอ/เขต................................................................. จังหวัด.................................................................... 

(๓)  ต้ังแต่วันที่.............................................................. ถึงวันที่........................................................................ 
รวมกําหนดเวลาอนุญาต...............................วัน 

(๔)  ได้รับเงินค่าธรรมเนียม  จํานวน.......................บาท  (.............................................................................) 
 ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.............................. เลขที่.................................. 

(๕)  หนังสืออนุญาตให้ไว้  ณ  วันที่.................. เดือน..................................................... พ.ศ. ................. 
 
 
 

(ลงช่ือ)........................................................ 
(.............................................................) 

                 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาเคียน 
เจา้พนักงานท้องถ่ิน 

 
 
 
(ลงช่ือ)........................................................ 
(.............................................................) 

ผู้รับเงิน 
 
 
 
 


