
 
 

ขนาดปาย 

 

บริเวณที่ใหติดตั้ง 

1.  ในจุดทําการโฆษณา     (ตามตารางท่ี 1) 
2.  นอกจุดทําการโฆษณา  (ไมเกินรายละ 50 ปาย) 

หมายเหต ุ  บริเวณที่หามติดตั้ง!! 
    บริเวณครอมถนนหรือทางสาธารณะ  วงเวียน 
อนุสาวรีย  สะพาน สวนหยอม สวนสาธารณะ  
ตนไม   ถนน  เสาไฟฟา  ซึ่ งอยู ในท่ีสาธารณะ      
เวนแต.. เปนการติดตั้งงานพิธี รัฐพิธีหรือตอนรับ
พระราชอาคันตุกะหรือแขกเมือง 

ระยะเวลาการติดตั้ง 
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ที่ ขนาดปาย คาธรรมเนียม 

1  ไมเกิน  1.2 x 1.2  ม. 100  บาท 
2  ไมเกิน  1.2 x 2.4  ม. 200  บาท 

ที่ บริเวณที่ติดตั้ง จํานวนวัน 

1 ในจุดทําการโฆษณา 60  วัน 
2 นอกจุดทําการโฆษณา 15  วัน 

การขออนุญาตทําการโฆษณา 
ตารางที่ 1  บริเวณในจุดทําการโฆษณา  

 

                     

ที่ บริเวณ หมายเหต ุ

1 ขางสถานีวิทยุ FM ถ.บุลําดวน โครงปาย 
2 สระหนองปรือ โครงปาย 
3 สามแยกถนนหนาวัดปา          

ธรรมธีราราม 
โครงปาย 

4 ขางสามแยกวงเวียนหนา 
บุรีรัมยพิทยาคม ถ.นิวาศ 

โครงปาย 

5 หนาสระวายน้ํา ถ.ปลัดเมือง โครงปาย 
6 ริมฝงละลม  สะพานยาว โครงปาย 
7 ขางสามแยกโรงสูบน้ําเสีย         

ถ.หลักเมือง 
โครงปาย 

8 หนาพระพรหม ตลาดไนทฯ โครงปาย 
9 ทิศใตหองน้ําสาธารณะ           

ตลาดไนทบาซาร 
โครงปาย 

10 สนามกีฬาชุมชนวัดอิสาณ โครงปาย 
11 สามแยกหนาวัดอิสาณ - 
12 สี่แยก ถ.จิระ ตัด ถ.คูเมือง - 
13 ถ.อินทรจันทรณรงคริมร้ัว 

สนง. กกท. จังหวัดบุรีรัมย 
- 

14 สามแยก ถ.สันติประชา ตัด   
ถ.อินทรจันทรณรงค 

- 

15 แยก ถ.พิทักษ ตัด ถ.ปลัดเมือง 
(ขางบานพักอัยการ) 

- 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                      
 
 
 
 
 

โทร. 044-602345 



 

 
 หลักฐาน 
 

1. รูปถาย 1”  จํานวน  2  รูป 
2. สําเนาบัตรประชาชน 
3. สําเนาทะเบียนบาน 
4. ใบรับรองแพทย 

 
อัตราคาธรรมเนียมการออกหนังสือรับรอง 

 
อัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

 

 
 

คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยรายเดือน 
สําหรับอาคารหรือเคหะสถาน 

 

สําหรับตลาด โรงงานหรือสถานที่ซึ่งมมีูลฝอยมาก 
 

 

 

คาเก็บขนมูลฝอยเปนคร้ังคราว 

คาเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล คร้ังหนึ่งๆ 
 

 
 
 
 

 

 

ที่ พื้นที่ประกอบการ คาธรรมเนียม
(บาท/ป) 

1 ไมเกิน  10  ตร.ม. 100 
2 10  ตร.ม. แตไมเกิน 25 ตร.ม. 200 
3 25  ตร.ม. แตไมเกิน 50 ตร.ม. 300 
4 50  ตร.ม. แตไมเกิน 100 ตร.ม. 500 
5 100 ตร.ม. แตไมเกิน 200 ตร.ม. 700 

ที่ พื้นที่ประกอบการ คาธรรมเนียม
(บาท/ป) 

1 200 ตร.ม. แตไมเกิน 400 ตร.ม. 1,000 
2 เกิน  400  ตร.ม. ขึ้นไป 2,000 

ที่ รายการ บาท 

1 วันหนึ่งไมเกิน  20  ลิตร 15 
2 เกิน 20 ลิตร  แตไมเกิน  40 ลิตร 40 
3 เกิน 40 ลิตร  แตไมเกิน  60 ลิตร 60 
4 เกิน 60 ลิตร  แตไมเกิน  80 ลิตร 80 
5 เกิน 80 ลิตร  แตไมเกิน  100 ลิตร 100 
6 เกิน 100 ลิตร  แตไมเกิน  200 ลิตร 200 
7 เกิน 200 ลิตร  แตไมเกิน  300 ลิตร 300 
8 เกิน 300 ลิตร  แตไมเกิน  400 ลิตร 400 
9 เกิน 400 ลิตร  แตไมเกิน  500 ลิตร 500 

ที่ รายการ บาท 

1 วันหนึ่งไมเกิน  1  ลบ.ม. 1,000 
  
2 

เกิน 1 ลบ.ม. คาเก็บขนทุกๆ ลบ.ม.
หรือเศษ ลบ.ม. 

1,000 

ที่ รายการ บาท 

1 ครั้งหนึ่งๆ ไมเกิน  1  ลบ.ม. 150 
2 ครั้งหนึ่งๆ เกิน 1 ลบ.ม. คาเก็บขน

ทุกๆ ลบ.ม.หรือเศษ ลบ.ม. 
150 

ที่ รายการ บาท 

1 ลูกบาศกเมตรละ 150 
2 เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 100 
3 เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 150 

ที่ รายการ บาท 

   จําหนายโดยการตั้งวางที่ใดที่หนึ่งเปน
ปกติ 

 

1 พื้นท่ีประกอบการ ตั้งแต 5 - 11 ตร.ม. 100 
2 พื้นท่ีประกอบการ ตั้งแต 11 - 20 ตร.ม. 200 
3 พื้นท่ีประกอบการ ตั้งแต 20 ตร.ม. ขึ้นไป 300 
   จําหนายโดยการเรขาย (แผงลอย 

ลอเลื่อน) 
50 

   จําหนายโดยการตั้งวางเปนครั้งคราว  
ครั้งละไมเกิน 30 วัน 

 

1 พื้นท่ีประกอบการ ตั้งแต 10 - 20 ตร.ม. 100 
2 พื้นท่ีประกอบการ ตั้งแต 21 - 30 ตร.ม. 200 
3 พื้นท่ีประกอบการ ตั้งแต 30 ตร.ม. ขึ้นไป 300 

การขออนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหนายหรือ
สะสมอาหาร 

การเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

การขออนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือ
ทางสาธารณะ 

 


