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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลภารแอ่น
เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลภารแอ่น ว่าด้วยการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตําบลภารแอ่น
โดยความเห็ น ชอบของสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลภารแอ่ น และนายอํ า เภอพยั ค ฆภู มิ พิ สั ย
จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลภารแอ่ น เรื่ อ ง
การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลภารแอ่น ตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้
“ที่ ส าธารณะ” หมายความว่ า สาธารณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น นอกจากที่ ร กร้ า งว่ า งเปล่ า
และหมายความรวมถึงถนนและทางน้ําด้วย
“สถานสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้เป็นสาธารณะสําหรับประชาชนใช้เพื่อการบันเทิง
การพักผ่อนหย่อนใจ หรือการชุมนุม
“ถนน” หมายความรวมถึง ทางเดินรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทาง ทางข้ามตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือถนนส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชน
ใช้เป็นทางสัญจรได้
“ทางน้ํา” หมายความว่า ทะเล ทะเลสาบ หาดทรายชายทะเล อ่างเก็บน้ํา แม่น้ํา ห้วย
หนอง คลอง คันคลอง บึง คู ลําราง และหมายความรวมถึงท่อระบายน้ําด้วย
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“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน เรือ แพ ตลาด คลังสินค้า สํานักงาน
หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึงอัฒจันทร์ เขื่อน
ประตูน้ํา อุโมงค์ หรือป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระ ปัสสาวะ รวมตลอดถึงวัตถุอื่นใดซึ่งเป็นของโสโครก
หรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะ
ที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์
หรือที่อื่น
“ซากรถยนต์ ” หมายความว่ า รถยนต์ รถจั ก รยายนต์ เครื่ อ งจั ก รกล เรื อ ล้ อ เลื่ อ น
ยานพาหนะอื่น ๆ ที่เสื่อมสภาพจนไม่อาจใช้การได้ และหมายความรวมถึงชิ้นส่วนของรถ เครื่องจักรกล
หรือยานพาหนะ
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลภารแอ่น
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๔ ให้ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลภารแอ่ น รั ก ษาการให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้
และให้มีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง หรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
หมวด ๑
การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ
__________________
ข้อ ๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือบริเวณของอาคารที่ติดอยู่กับทางเท้า มีหน้าที่
ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้าที่อยู่ติดกับอาคารหรือบริเวณของอาคาร
ถ้าละเลยไม่กระทําการดังกล่าว และได้รับคําเตือนเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว
ไม่ปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่กําหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข้อ ๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ดินผู้ใดวางกระถางต้นไม้บนทางเท้าหรือปลูกต้นไม้
บริเวณภายนอกอาคารที่ตนเป็นเจ้าของครอบครอง และปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ในกระถางต้นไม้หรือที่บริเวณภายนอกอาคาร ต้องวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
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ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดอาบน้ําหรือซักล้างสิ่งใด ๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณะซึ่งมิได้จัดไว้
เพื่อการนั้น หรือในบริเวณทางน้ําที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประกาศห้ามไว้ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าร้อยบาท
ข้อ ๘ การโฆษณาด้ ว ยการปิ ด ทิ้ ง หรื อ โปรยแผ่ น ประกาศหรื อ ใบปลิ ว ในที่ ส าธารณะ
จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาตด้วย
ความในวรรคหนึ่ ง มิ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ก ารกระทํ า ของส่ ว นองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลภารแอ่ น
ราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานที่มีอํานาจกระทําได้ หรือเป็นการโฆษณาด้วยการปิดแผ่นประกาศ
ณ สถานที่ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลภารแอ่นจัดไว้เพื่อการนั้น หรือเป็นการโฆษณาในการเลือกตั้งตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาท้องถิ่น และการโฆษณาด้วยการปิดประกาศ
ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือต้นไม้ เพียงเพื่อให้ทราบชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
ชื่ออาคาร เลขที่อาคาร หรือข้อความอื่นเกี่ยวแก่การเข้าไปและออกจากอาคารนั้น
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาตตามความในวรรคหนึ่ง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
ข้อ ๙ การโฆษณาตามข้อ ๘ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้โฆษณาปลด รื้อ ถอน ขูด ลบหรือ ล้างข้อความ
หรือภาพนั้นในเวลาที่กําหนด
ถ้าการโฆษณาดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง มีข้อความหรือภาพที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือลามกอนาจาร พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ
หรือล้างข้อความหรือภาพนั้นได้เองโดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้โฆษณาตามที่ได้ใช้จ่ายไปจริง
ข้อ ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใดขูด กะเทาะ ขีด เขียน พ่นสี หรือ ทําให้ปรากฏด้วยประการใด ๆ
ซึ่งข้อความ ภาพ หรือรูปรอยใด ๆ ที่กําแพงที่ติดกับถนน บนถนนที่ต้นไม้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร
ที่อยู่ติดกับถนนหรืออยู่ในที่สาธารณะ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท เว้นแต่เป็นการกระทํา
ของส่วนราชการ
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ข้อ ๑๑ ผู้ใดขับขี่รถซึ่งบรรทุกมูลสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย มูลฝอยหรือมีน้ํามัน
และวัตถุดังกล่าวได้ตกหล่น ปลิว ฟุ้งกระจาย หรือรั่วไหลลงบนถนน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามพันบาท
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานจราจร หรือตํารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจรมีอํานาจ
สั่งให้ผู้ขับขี่นํารถไปที่สถานีตํารวจ ที่ทําการขนส่ง หรือ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลภารแอ่น
และยึดรถนั้นไว้จนกว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถจะชําระค่าปรับ
ข้อ ๑๒ ห้ามมิให้ผู้ใด
(๑) ปล่อยสัตว์ นําสัตว์ หรือจูงสัตว์ไปตามถนนหรือเข้าไปในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้
ประกาศห้ามไว้
(๒) ปล่อยให้สัตว์ถ่ายมูลบนถนนและมิได้ขจัดมูลดังกล่าวให้หมดไป
หากฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้นําขบวนสัตว์
หรื อ ฝู ง สั ต ว์ หรื อ จู ง สั ต ว์ ไ ปตามถนนและได้ เ สี ย ค่ า ธรรมเนี ย มรั ก ษาความสะอาดตามข้ อ บั ญ ญั ติ ข อง
องค์การบริหารส่วนตําบลภารแอ่น
ข้อ ๑๓ ห้ามมิให้ผู้ใดล้างรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนถนนหรือสถานสาธารณะ
และทําให้ถนนหรือสถานสาธารณะสกปรกเลอะเทอะ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
ข้อ ๑๔ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของถนนเป็นสถานที่ซ่อ ม เปลี่ยนแปลง ต่อเติม
หรือติดตั้งอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับแก่การแก้ไขรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนที่เครื่องยนต์ขัดข้อง
หรืออุปกรณ์ชํารุดขณะใช้ถนนเพื่อให้รถหรือล้อเลื่อนดังกล่าวใช้การได้ต่อไป
ข้อ ๑๕ ห้ามมิให้ผู้ใด
(๑) กระทําด้วยประการใด ๆ ให้ทางเท้าชํารุดเสียหาย
(๒) จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนทางเท้า เว้นแต่เป็นการจอด
หรือขับขี่เพื่อเข้าไปในอาคารหรือมีประกาศของเจ้าพนักงานจราจรผ่อนผันให้จอดหรือขับขี่ได้
หากฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง

หน้า ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ข้อ ๑๖ ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานสาธารณะ หากฝ่าฝืน
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
ข้อ ๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนถนน เว้นแต่เป็นการกระทําในบริเวณ
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกําหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร
หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ข้อ ๑๘ ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดจู ง ไล่ หรื อ ต้ อ นสั ต ว์ ล งไปในทางน้ํ า ซึ่ ง เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น หรื อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปิดประกาศห้ามไว้ ณ บริเวณดังกล่าว หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
ข้อ ๑๙ ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือเศษวัตถุก่อสร้างลงในทางน้ํา
หรือกองไว้ หรือทําด้วยประการใด ๆ ให้วัตถุดังกล่าวไหลหรือตกลงในทางน้ํา หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งให้ผู้กระทําการตามวรรคหนึ่ง จัดการขนย้าย
วัตถุดังกล่าวออกไปให้ห่างจากทางน้ําภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด
และถ้าการกระทําผิดดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ําหรือทําให้ท่อระบายน้ํา คู คลอง ตื้นเขิน
ให้มีอํานาจสั่งให้ผู้กระทําการตามวรรคหนึ่ง แก้ไขให้ทางน้ําดังกล่าวคืนสู่สภาพเดิม ถ้าละเลยเพิกเฉย
ถือเป็นความผิดฐานขัดคําสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ข้อ ๒๐ เจ้าของสถานีบริการการจําหน่ายเชื้อเพลิงหรือก๊าซสําหรับยานพาหนะ ต้องจัดให้มีส้วม
ที่ต้องด้วยสุขลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
หากละเลยหรือไม่ปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท และปรับอีกวันละ
หนึ่งร้อยบาทเรียงรายวันจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
หมวด ๒
การดูแลรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ในถนนและสถานสาธารณะ
__________________
ข้อ ๒๑ ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย หรือเท หรือกองกรวด หิน ดิน เลน ทราย
หรือสิ่งอื่นใดในบริเวณที่ได้ปลูกหญ้าหรือต้นไม้ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลภารแอ่น ราชการส่วนอื่น
หรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง

หน้า ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ข้อ ๒๒ ห้ามมิให้ผู้ใดโค่นต้นไม้ ตัด เด็ด หรือกระทําด้วยประการใด ๆ ให้เกิดความเสียหาย
หรือน่าจะเป็นอันตรายแก่ต้นไม้ หรือใบ ดอก ผลหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นไม้ที่ปลูกไว้หรือขึ้นเองตามธรรมชาติ
ในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับแก่การกระทําของผู้ได้รับมอบหมายจากพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือผู้ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือให้โค่นหรือตัดต้นไม้จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๒๓ ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยหรือจูงสัตว์เข้าไปในบริเวณที่องค์การบริหารส่วนตําบลภารแอ่น
ราชการส่วนอื่น หรือรัฐวิสาหกิจได้ปลูกหรืออนุญาตให้ผู้อื่นปลูกหญ้าหรือต้นไม้ไว้ และได้ปิดประกาศ
หรือปักป้ายห้ามไว้ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
หมวด ๓
การห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ
__________________
ข้อ ๒๔ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะลงในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะซึ่งมิใช่
สถานที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลภารแอ่นได้จัดไว้เพื่อการนั้น หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
ข้อ ๒๕ ห้ามมิให้ผู้ใดเท ปล่อยหรือระบายอุจจาระหรือปัสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะ
ลงในทางน้ํา หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ข้อ ๒๖ ห้ามมิให้ผู้ใด
(๑) บ้วนหรือถ่มน้ําลาย เสมหะ บ้วนน้ําหมาก สั่งน้ํามูก เทหรือทิ้งสิ่งใด ๆ ลงบนถนน
(๒) ทิ้ ง สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอยในสถานสาธารณะนอกภาชนะหรื อ ที่ ที่ อ งค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตําบลภารแอ่นได้จัดไว้
หากฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
ข้อ ๒๗ ห้ามมิให้ผู้ใด
(๑) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ
(๒) ปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตนในสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จาก
ที่สาธารณะ
หากฝ่าฝืนหรือละเลยความในวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง

หน้า ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ข้อ ๒๘ ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดเท หรื อ ทิ้ ง สิ่ ง ปฏิ กู ล มู ล ฝอย น้ํ า โสโครกหรื อ สิ่ ง อื่ น ใดลงบนถนน
หรือในทางน้ํา หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ข้อ ๒๙ ห้ามมิให้ ผู้ใดเท หรื อระบายอุจจาระ หรือ ปั สสาวะจากอาคารหรื อยานพาหนะ
ลงในที่สาธารณะหรือในสถานสาธารณะ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หมวด ๔
การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
__________________
ข้อ ๓๐ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําด้วยประการใด ๆ ให้โคมไฟ ป้าย ศาลาที่พัก ม้านั่ง ส้วม
หรื อ สิ่ ง อื่ น ใดที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลภารแอ่ น ราชการส่ ว นอื่ น หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ได้ จั ด ทํ า ไว้
เพื่อสาธารณชนเกิดความเสียหายหรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
ข้อ ๓๑ ห้ามมิให้ผู้ใดปีนป่าย นั่ง หรือขึ้นไปบนรั้ว กําแพง ต้นไม้หรือสิ่งค้ํายันต้นไม้ในที่สาธารณะ
หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
ข้อ ๓๒ ห้ามมิให้ผู้ใดยืน นั่ง หรือนอนบนราวสะพานสาธารณะ หรือนอนในที่สาธารณะ
หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
ข้อ ๓๓ ห้ามมิให้ผู้ใดเล่นว่าว ฟุตบอล ตะกร้อ หรือกีฬาใด ๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณะ
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสถานสาธารณะที่มีประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศห้ามไว้ หากฝ่าฝืน
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
ข้อ ๓๔ ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดติ ด ตั้ ง ตาก วาง หรื อ แขวนสิ่ ง ใด ๆ ในที่ ส าธารณะ หากฝ่ า ฝื น
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท เว้นแต่ได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
หรื อ เป็ น การกระทํ า ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลภารแอ่ น ราชการส่ ว นอื่ น หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
ของหน่วยงานที่มีอํานาจกระทําได้ หรือเป็นการวางไว้เพียงชั่วคราว
การติ ด ตั้ ง ตาก วาง หรื อ แขวนสิ่ ง ใด ๆ ในที่ ส าธารณะโดยมิ ไ ด้ มี ห นั ง สื อ อนุ ญ าตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในการอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งให้ผู้กระทําตามวรรคหนึ่งปลด
หรือรื้อถอนภายในเวลาที่กําหนด ถ้าผู้นั้นละเลย เพิกเฉย ถือเป็นความผิดฐานขัดคําสั่งเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง

หน้า ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ข้อ ๓๕ ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ที่อาคารในลักษณะที่สกปรกรกรุงรัง
หรือไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองพันบาท
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือเตือนให้เก็บหรือจัดทําให้เป็นที่เรียบร้อย
ถ้าผู้ติดตั้ง เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารละเลย เพิกเฉย ถือเป็นความผิดฐานขัดคําสั่งเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๕
อํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
__________________
ข้อ ๓๖ นอกจากอํ า นาจหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) โฆษณาให้ประชาชนได้ทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้
(๒) สอดส่องและกวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนตามข้อบัญญัตินี้โดยเคร่งครัด
(๓) ตั ก เตื อ นผู้ ก ระทํ า ความผิ ด หรื อ สั่ ง ให้ ผู้ ก ระทํ า ความผิ ด แก้ ไ ขหรื อ ขจั ด ความสกปรก
หรือความไม่เป็นระเบียบหรือความไม่เรียบร้อยให้หมดไป
(๔) จับกุมผู้กระทําความผิดซึ่งไม่เชื่อฟังคําตักเตือนและดําเนินคดีตามข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๓๗ เมื่อมีการกระทําความผิดตามข้อบัญญัตินี้เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลภารแอ่น
และพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ไ ม่ อ าจทราบตั ว ผู้ ก ระทํ า ความผิ ด ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ข องท้ อ งถิ่ น นั้ น
ทุกคนร่วมกันขจัดหรือแก้ไขไม่ให้สิ่งที่ผิดกฎหมายปรากฏอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะอีกต่อไป
ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น จั ด หาอุ ป กรณ์ แ ละอํ า นวยความสะดวกให้ แ ก่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ในการปฏิบัติการ
ข้อ ๓๘ ในกรณีที่ได้จับกุมผู้กระทําความผิดตามข้อบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้
ผู้กระทําความผิดจัดการลบ ล้าง กวาด เก็บ ตกแต่ง ปรับปรุงสิ่งที่เป็นความผิดมิให้ปรากฏอีกต่อไป
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ถ้าผู้กระทําความผิดยินยอมปฏิบัติตามให้คดีเป็นอันเลิกกัน ถ้าผู้กระทําความผิด
ไม่ปฏิบัติตาม พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจจัดทําหรือมอบหมายให้ผู้อื่นจัดทําให้เกิดความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และให้ผู้กระทําความผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเข้าจัดทําความสะอาดหรือ
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ความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่ได้ใช้จ่ายไปจริงให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่การชดใช้ค่าใช้จ่ายไม่ลบล้าง
การกระทําความผิดหรือระงับการดําเนินคดีแก่ผู้กระทําความผิด
ข้อ ๓๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจประกาศกําหนดเวลาห้ามเข้าหรืออยู่ในสถานสาธารณะ
ประกาศนั้นให้ติดตั้งหรือแขวนไว้ในบริเวณสถานสาธารณะที่หา้ มนั้นซึ่งเห็นได้ง่าย
ข้อ ๔๐ บรรดาความผิดตามข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง
และพนักงานสอบสวนมีอํานาจเปรียบเทียบได้ เมื่อผู้ต้องหาชําระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสิบห้าวันแล้ว
ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชําระค่าปรับภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ให้ดําเนินคดีฟ้องร้องต่อไป
ค่าปรับตามที่ได้เปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ให้แบ่งแก่ผู้แจ้งตามข้อ ๔๒ กึ่งหนึ่ง
ข้อ ๔๑ ภายใต้บังคับข้อ ๔๐ วรรคสาม ค่าธรรมเนียมและค่าปรับที่เปรียบเทียบตามข้อบัญญัตินี้
ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลภารแอ่น
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคล
ที่เกี่ยวข้องร้องขอ
ข้อ ๔๒ ในกรณีที่มีผู้กระทําความผิดตามข้อบัญญัตินี้ ประชาชนผู้พบเห็นอาจแจ้งความต่อ
พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน้ า ที่ โ ดยไม่ ชั ก ช้ า และให้ ถื อ ว่ า ประชาชนผู้ พ บเห็ น
การกระทําความผิดดังกล่าวเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ พนักงานเจ้าหน้ าที่ผู้ใดไม่ปฏิบั ติตามวรรคหนึ่ ง
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทําความผิดตามที่มีการแจ้งความนั้น
หมวด ๖
ใบอนุญาต หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาต
__________________
ข้อ ๔๓ ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตกระทําการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ
หรือใบปลิวในที่สาธารณะ ให้ยื่นคําร้องตามแบบ ร.ส. ๑ ท้ายข้อ บัญญัตินี้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยตัวอย่างของแผ่นประกาศหรือใบปลิวที่จะโฆษณา จํานวน ๒ ชุด
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ข้อ ๔๔ การขออนุญาตกระทําการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิว
ตามข้อ ๔๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อความหรือภาพในแผ่นประกาศหรือใบปลิวไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๒) มีคํารับรองของผู้ขออนุญาตว่าจะเก็บ ปลด รื้อถอน ขูด ลบ หรือล้างแผ่นประกาศหรือ
ใบปลิวเมื่อหนังสืออนุญาตหมดอายุ
(๓) ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้การโฆษณาเรื่องใดต้องได้รับอนุมัติข้อความหรือภาพที่ใช้
ในการโฆษณา หรือต้องปฏิบัติตามกฎหมายใด ต้องได้รับอนุมัติหรือได้ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแล้ว
(๔) ในกรณีที่เป็นการโฆษณาด้วยการติดตั้งป้ายโฆษณา ต้องไม่อยู่ในบริเวณห้ามติดตั้งป้ายโฆษณา
ตามข้อ ๔๕
ข้อ ๔๕ บริเวณที่ไม่อนุญาตให้ติดตั้งป้ายโฆษณา ได้แก่ บริเวณคร่อมถนนหรือทางสาธารณะ
วงเวียน อนุสาวรีย์ สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดินข้ามเกาะกลางถนน สวนหย่อม สวนสาธารณะ
ถนน ต้นไม้ และเสาไฟฟ้า ซึ่งอยู่ในที่สาธารณะ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการติดตั้งเพื่องานพระราชพิธี รัฐพิธี
หรือการต้อนรับราชอาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาล
ข้อ ๔๖ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าแผ่นประกาศหรือ
ใบปลิวที่จะโฆษณานั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะอนุญาตได้ตามข้อ ๔๔ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ออกหนังสืออนุญาตให้โฆษณาได้ตามแบบ ร.ส. ๒ ท้ายข้อบัญญัตินี้ภายในเจ็ดวันนับแต่วันยื่นคําร้อง
ในกรณีที่มีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตซึ่งจะต้องมีการแก้ไขคําร้องข้อความหรือ
ภาพในแผ่นประกาศหรือใบปลิว หรือต้องดําเนินการตามกฎหมายอื่นก่อนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งข้อขัดข้องหรือเหตุผลที่ไม่สามารถออกหนังสืออนุญาตได้ให้ผู้ขออนุญาตทราบ
ภายในสามวันนับแต่วันตรวจพบข้อขัดข้อง แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันยื่นคําร้อง
การแจ้งข้อขัดข้องตามวรรคสอง ให้กระทําได้เพียงครั้งเดียว เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจแจ้ง
เพียงครั้งเดียวได้ ให้ระบุเหตุจําเป็นนั้นไว้ด้วย
ข้อ ๔๗ ในการอนุญ าต เจ้า พนักงานท้ องถิ่น หรือ พนักงานเจ้ าหน้า ที่ต้อ งแสดงเขตท้อ งที่
ที่อนุญาตไว้ในหนังสืออนุญาต และต้องกําหนดอายุของหนังสืออนุญาตภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) การโฆษณาที่เป็นการค้า ครั้งละไม่เกินหกสิบวัน
(๒) การโฆษณาที่ไม่เป็นการค้า ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน
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ข้อ ๔๘ เมื่อได้รับอนุญาตตามข้อ ๔๖ แล้ว ให้ผู้รับอนุญาตแสดงข้อความว่าได้รับอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยแสดงเลขที่ และวัน เดือน ปีที่ได้รับหนังสืออนุญาต
ลงในแผ่นประกาศหรือใบปลิวด้วย
ข้อ ๔๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต
ตามอัตรา ดังต่อไปนี้
(๑) หนังสืออนุญาตให้ปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาที่เป็นการค้า
ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(๒) หนั ง สื อ อนุ ญ าตให้ ปิ ด ทิ้ ง หรื อ โปรยแผ่ น ประกาศหรื อ ใบปลิ ว เพื่ อ การโฆษณาอื่ น ๆ
ที่ไม่เป็นการค้า ฉบับละ ๑๐๐ บาท
แผ่นประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งที่มีการโฆษณาที่เป็นการค้าหรือโฆษณาอื่น ๆ รวมอยู่ด้วย
ให้ขออนุญาตตามข้อ ๔๔ และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตาม (๑)
หรือ (๒) แล้วแต่กรณี
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
สุพิน ปาละโค
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลภารแอ่น

แบบ ร.ส. ๑

คําขออนุญาตโฆษณา
__________________

เขียนที่………………………………………………….
วันที่……………เดือน……………………………………พ.ศ. ………………..
ขาพเจา………………………………………………………………………………อายุ……………….สัญชาติ………………….
อยูบานเลขที่…………………………ตรอก/ซอย…………………………………………ถนน…………………………………………….
ตําบล/แขวง………………………………………………………………อําเภอ/เขต……………………………….…………………………
จังหวัด……………………………………………..………………โทรศัพท………………………………………………………………………
ขอยื่นคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ ขออนุญาตทําการโฆษณาโดยปด ทิ้ง หรือ
โปรยแผนประกาศหรือใบปลิว ณ ที่…………………………………………………………………………………………………………
ซึ่งตั้งอยูเลขที่…………..…………….ตรอก/ซอย…………………………………………….ถนน…………….………………………….
ตําบล/แขวง………………………………………….อําเภอ/เขต……………………………………..จังหวัด…………………………….
ไดเสนอแผนผังแสดงเขตที่จะปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวและบริเวณใกลเคียงและ
ตัวอยางของแผนประกาศหรือใบปลิวที่จะโฆษณาจํานวน ๒ ชุดมาดวยแลว
ขอรับรองวาเมื่อครบกําหนดเวลาในหนังสืออนุญาตแลว จะเก็บ ปลด รื้อถอน ขูด ลบ หรือลางแผน
ประกาศหรือใบปลิวออกจากบริเวณดังกลาว
(ลงชื่อ)…………………………………………………
ผูขออนุญาต
หมายเหตุ ขอความใดไมใชใหขีดฆาออก

ความเห็นของเจาหนาที่
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)…………………………………………………
ตําแหนง…………………………………………….

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)…………………………………………………
ตําแหนง…………………………………………….

แบบ ร.ส. ๒

แบบ ร.ส. ๒

ตราทองถิ่น

ตราทองถิ่น

หนังสืออนุญาต

หนังสืออนุญาต

เลมที่……………………..
เลขที่……………………..

เลมที่……………………..
เลขที่……………………..

สํานักงาน………………………………………………

สํานักงาน………………………………………………

(๑) อนุญาตให…………………………………………..อายุ………………ป สัญชาติ………………..
อยูบานเลขที่………………..ตรอก/ซอย…………………………ถนน…………………………..
ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต…………………………………………….
จังหวัด…………………………………………………..
(๒) โฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนกระดาษหรือใบปลิวได
ณ ที…่ ……………………………………………………………………..เลขที่…………….……………
ตรอก/ซอย………………….....ถนน………………………..ตําบล/แขวง…..……………………
อําเภอ/เขต……………………………………………จังหวัด………………………………………….
(๓) ตั้งแตวันที่…………………………………………..ถึงวันที่…………………………………………..
รวมกําหนดเวลาอนุญาต………………………………….วัน
(๔) ไดรับเงินคาธรรมเนียม จํานวน………………บาท(ตัวอักษร..………………….………….)
(๕) หนังสืออนุญาตนี้ใหไว ณ วันที่……………เดือน……………………….พ.ศ. ……………….

(๑) อนุญาตให…………………………………………..อายุ………………ป สัญชาติ………………..
อยูบานเลขที่………………..ตรอก/ซอย…………………………ถนน…………………………..
ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต…………………………………………….
จังหวัด…………………………………………………..
(๒) โฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนกระดาษหรือใบปลิวได
ณ ที…่ ……………………………………………………………………..เลขที่…………….……………
ตรอก/ซอย………………….....ถนน………………………..ตําบล/แขวง…..……………………
อําเภอ/เขต……………………………………………จังหวัด………………………………………….
(๓) ตั้งแตวันที่…………………………………………..ถึงวันที่…………………………………………..
รวมกําหนดเวลาอนุญาต………………………………….วัน
(๔) ไดรับเงินคาธรรมเนียม จํานวน………………บาท(ตัวอักษร..………………….………….)
(๕) หนังสืออนุญาตนี้ใหไว ณ วันที่……………เดือน……………………….พ.ศ. ……………….

ลงชื่อ
(……………………………………………..)
ผูรับเงิน

ลงชื่อ
(……………………………………………..)
ผูรับเงิน

ลงชื่อ
(……………………………………………..)
เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่
ผูออกหนังสืออนุญาต

ลงชื่อ
(……………………………………………..)
เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่
ผูออกหนังสืออนุญาต

หมายเหตุ
เงื่อนไขในการอนุญาต

๑. หนังสืออนุญาตนี้ใหใชเฉพาะผูไดรับอนุญาตเทานั้น
๒. ใหกระทําการโฆษณาเฉพาะภายในสถานที่ที่ระบุไวในหนังสืออนุญาต
๓. ผูไดรับอนุญาตตองควบคุมแผนประกาศ หรือใบปลิวใหอยูในบริเวณที่
ไดรับอนุญาต
๔. ผูไดรับอนุญาตตองเก็บ ปลด รื้อถอน ขูด ลบ หรือลางแผนประกาศหรือ
ใบปลิวเมื่อหนังสืออนุญาตหมดอายุ
๕. หากฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหนังสืออนุญาตนี้ตองระวางโทษ ปรับไมเกิน
๕,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ
เงื่อนไขในการอนุญาต

๑. หนังสืออนุญาตนี้ใหใชเฉพาะผูไดรับอนุญาตเทานั้น
๒. ใหกระทําการโฆษณาเฉพาะภายในสถานที่ที่ระบุไวในหนังสืออนุญาต
๓. ผูไดรับอนุญาตตองควบคุมแผนประกาศ หรือใบปลิวใหอยูในบริเวณที่
ไดรับอนุญาต
๔. ผูไดรับอนุญาตตองเก็บ ปลด รื้อถอน ขูด ลบ หรือลางแผนประกาศหรือ
ใบปลิวเมื่อหนังสืออนุญาตหมดอายุ
๕. หากฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหนังสืออนุญาตนี้ตองระวางโทษ ปรับไมเกิน
๕,๐๐๐ บาท

