ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2008/2554)
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ ติดตั้งข้อความ ป้ายโฆษณา
หรือการโฆษณาโดยวิธีอื่น ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
..................................................
เพื่ อ ให้ ก ารปิ ด ประกาศ ติ ด ตั้ ง ข้ อ ความ ป้ า ยโฆษณาหรื อ การโฆษณาโดยวิ ธี อื่ น ใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสม บังเกิดผลดีต่อทางราชการ ฉะนั้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23 (1) แห่ ง พระราช บั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ประกอบกับมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 21
ตุลาคม 2554 จึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ ติดตั้งข้อความ ป้ายโฆษณา หรือการ
โฆษณาโดยวิธีอื่นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้
ข้อ 1. ผู้ใดมีความประสงค์จะติดประกาศ ติดตั้งข้อความ ป้ายโฆษณา หรือการโฆษณาโดย
วิธีอื่นในมหาวิทยาลัย จะต้องยื่นคาขออนุญาตตามแบบพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกาหนด พร้อม
แจ้ ง ข้อ ความและรายละเอีย ดประกอบ โดยต้อ งได้รับ อนุ ญาตเป็ นลายลั กษณ์ อัก ษรก่ อน จึ งจะ
ดาเนินการได้
ข้อ 2. การขออนุญาตปิดประกาศ ติดตั้งข้อความ ป้ายโฆษณาหรือการโฆษณาโดยวิธีอื่นให้
ทาได้ กรณีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาของกิจการต่าง ๆ โดยหากไม่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยหรือนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้
ข้อ 3. การขออนุญาตปิดประกาศ ติดตั้งข้อความ ป้ายโฆษณาหรือการโฆษณาโดยวิธีอื่น
ให้ยื่นคาขออนุญาตที่ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย และให้อธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มี
อานาจพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 4. สถานที่อนุญาตให้ปิดประกาศ ติดตั้งข้อความ ป้ายโฆษณาหรือการโฆษณาโดยวิธีอื่น
ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกาหนด โดยการติดตั้งป้ายบริ เวณเส้นทางสัญจรให้ใช้โครง
มาตรฐานของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
ป้ายโฆษณาที่ติดตั้งอยู่ก่อนที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะทาการรื้อ
ถอนภายในกาหนด 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ โดยผู้ใดจะใช้สิทธิโต้แย้งหรือ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

-2ส าหรั บ การขอติ ด ตั้ ง ป้ า ยโฆษณาภายในสถานที่ ข องคณะ หรื อ หน่ ว ยงานที่ ไ ม่ ไ ด้ สั ง กั ด
สานั กงานอธิการบดี ให้ คณบดีห รื อหั ว หน้าหน่ว ยงานเป็นผู้ พิจารณาอนุญาต โดยให้ ติดตั้งป้าย
โฆษณาในบริเวณที่ใกล้เคียงคณะหรือหน่วยงาน และแจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายทราบเพื่อ
ทราบ
ข้อ 5. ค่าธรรมเนียมการปิดประกาศ ติดตั้งข้อความ ป้ายโฆษณาหรือการโฆษณาโดยวิธีอื่น
เกี่ยวกับธุรกิจเชิงพาณิชย์ต่อสถานที่ 1 แห่ง ให้อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามรายละเอียดในแนบ
ท้ายประกาศนี้
ข้อ 6. การประกันป้ายโฆษณา
6.1 กรณีเป็นธุรกิจเชิงพาณิชย์ ผู้ได้รับอนุญาตต้องชาระเงินประกันในอัตรา ร้อยละ 20
ของราคาการติดตั้งป้ายโฆษณาต่อครั้ง และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะคืนเงินประกันให้เมื่อพ้น
ภาระผูกพัน และไม่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น
6.2 กรณีไม่ใช่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ ผู้ได้รับอนุญาตต้องชาระเงินประกัน ป้ายทั่วไป จุดละ
500 บาท และป้ ายขนาดใหญ่จุ ดละ 1,000 บาท กรณีป้ายโฆษณากิจกรรมของนักศึกษาให้
ประกันในราคาครึ่งหนึ่ง
ในระหว่างการได้รับอนุญาตให้ปิดประกาศ ติดตั้งข้อความ หรือป้ายโฆษณา หากมีการ
ชารุดเสียหาย ให้รีบดาเนินการซ่อมแซม และหากมีการสูญหายมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบไม่ว่า
กรณีใด ๆ
ข้อ 7. ผู้ได้รับอนุญาตต้องปิ ดประกาศ ติดตั้งข้อความ หรือป้ายโฆษณา ณ สถานที่ที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่นกาหนดไว้ตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น เมื่อครบกาหนดเวลาที่ได้รับอนุญาตแล้ว
ให้ผู้ได้รับอนุญาตดาเนินการจัด เก็บหรือรื้อถอนทันที และผู้ได้รับอนุญาตต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การติดตั้งและรื้อถอนเอง หากไม่ทาการภายในระยะเวลาที่กาหนด มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะทาการ
รื้อถอนทันที โดยค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนจะใช้เงินค่าประกันในการดาเนินการและขอสงวนสิทธิที่จะ
เรียกร้องค่าเสียหายอันพึงมีอีกด้วย ทั้งนี้ผู้ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถปฏิเสธได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
กรณีที่ป้ายโฆษณาที่ติดตั้งไว้ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของ
บุคคลอื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น
ข้อ 8. การลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียม ค่าปรับ หรื อเงินอื่นใดตามประกาศฉบับนี้ ให้
เป็นดุลยพินิจของอธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติตามความเหมาะสมและ
สมควรแก่กรณี
ข้อ 9. การปิดประกาศ ติดตั้งข้อความ ป้ายโฆษณาหรือการโฆษณาโดยวิธีอื่น โดยไม่ได้รับ
อนุญาต หรือกรณีได้รับอนุญาตแต่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข จะถูกรื้อถอนทันที หรืออาจถูกดาเนินคดี
ตามกฎหมายตามสมควรแก่กรณี และมหาวิทยาลัยขอนแก่น สงวนสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอัน
พึงมีอีกด้วย
ข้อ 10.ให้ ห น่ ว ยงานที่ ได้ รั บ มอบหมาย เป็ น หน่ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบควบคุม ดู แ ล การปิ ด
ประกาศติดตั้งข้อความ ป้ายโฆษณาหรือการโฆษณาโดยวิธีอื่น ให้เป็นไปตามประกาศนี้

-3ข้อ 11. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป บรรดาประกาศ
หรือคาสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ 12. ให้อธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

(รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

อัตราค่าธรรมเนียมในการปิดประกาศ
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2008/2554) ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554
1. การติดตั้งป้ายโฆษณาในอัตรา 250 บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ต่อพื้นที่ 1 ตาราง
เมตร ส าหรั บ ระยะเวลา 7 วั น ต่ อ ครั้ ง ส่ ว นระยะเวลาที่ เ กิ น ก าหนด 7 วั น ให้ คิ ด
ค่าธรรมเนียม ในอัตราวันละ 125 บาท ต่อตารางเมตร เศษของตารางเมตรให้คิดเป็น 1
ตารางเมตร
2. การแจกแผ่นปลิว หรือสื่อโฆษณาอย่างอื่นให้คิดค่าธรรมเนี ยมครั้งละ 1,000 บาท (หนึ่ง
พันบาทถ้วน) โดยให้แจกได้ตามสถานที่ผู้อนุญาตกาหนดให้เท่านั้น
3. การแจกตัวอย่างสินค้า ครั้งละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อครั้ง โดยให้แจกได้ตาม
สถานที่ผู้อนุญาตกาหนดให้เท่านั้น และห้ามจาหน่ายสินค้าไปด้วยไม่ว่ากรณีใด ๆ
ค่าธรรมเนียมการปิดประกาศ ติดตั้งข้อความ ป้ายโฆษณาหรือการโฆษณาโดยวิธีอื่น
นอกเหนือจากข้อ 2. และ 3. หากคานวณแล้วต่ากว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) ต่อครัง้ ให้
คิดอัตราค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) ต่อครั้ง

