(แบบ ข.2)

แบบคําขออนุญาตระบายน้ําและติดตั้งปายแนะนําสถานที่ในเขตทางหลวงทองถิ่น
เขียนที…
่ …………………………………………………
วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. ..............
เรื่อง ขออนุญาตกระทําการในเขตทางหลวงทองถิ่น
เรียน ........................................................................
สิ่งที่แนบมาดวย 1. □ แบบแปลนทางระบายน้ํา
□ แบบแปลนปายและแผนทีส่ าํ หรับแสดงเสนทางหลวง และที่ตงั้ ของปาย
2. □ สําเนาบัตรประชาชน □ สําเนาทะเบียนบาน
3. □ สําเนาโฉนดที่ดิน
□ หนังสือยินยอมจากผูร ับจํานอง
4. □ หนังสือมอบอํานาจ □ หนังสือรับรองของสํานักทะเบียนหางหุนสวน บริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการคา
ขาพเจา.....................................................................โดย.....................................................................................
ตําแหนง.................................................สํานักงานเลขที่/บานเลขที่.................ถนน............................................................................
ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด...........................................................................
โทรศัพทหมายเลข.....................................................................................................................................มีความประสงคขออนุญาต

O

ระบายน้ําลงในเขตทางหลวงทองถิ่น ตามมาตรา 39/1 แหงพระราชบัญญัติ ทางหลวง พ.ศ.2535
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 โดยจะปฏิบัติ ตามเงื่อนไขตามเอกสาร ง.2

O

ติ ด ตั้ ง ป า ยแนะนํ า สถานที่ ใ นเขตทางหลวงท อ งถิ่ น ตามมาตรา 47 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
ทางหลวง พ.ศ.2535 แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ท างหลวง (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2549 โดยจะปฏิ บั ติ
ตามเงื่อนไขตามเอกสาร ง.3
ถนนสาย......................................................................................................................................................................
ระหว า ง กม. ที่ …………………………………………………………..ถึ ง กม. ที่ . ........................................................................
เพื่อ.......................................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ)..................................................ผูขออนุญาต
(...................................................)
ตําแหนง....................................................
วันที่......................................................
หมายเหตุ

1. “ขาพเจา” หมายถึง บุคคลทั่วไปหรือสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ขออนุญาต
2. “โดย” หมายถึง ชือ่ -นามสกุล ของผูรับมอบอํานาจ หรือตัวแทนนิติบุคคล แลวแตกรณี
3. “ตําแหนง” หมายถึง หุนสวนผูจัดการหรือกรรมการผูจัดการใหญ หัวหนาสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจทีข่ ออนุญาต

(เอกสาร ล.2)

หลักเกณฑการขออนุญาตระบายน้ําลงในเขตทางหลวงทองถิ่น
1 คุณสมบัตรของผูยื่นคําขออนุญาต
ตองเปนเจาของในที่ดินที่ประสงคจะระบายน้ําลงในเขตทางหลวงทองถิ่น หากเปนนิติบุคคลใหผู
ที่มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลเปนผูยื่นคําขอ
2 หลักฐานประกอบการขออนุญาต
2.1 แบบฟอรมคําขออนุญาตกระทําการใดๆ ในเขตทางหลวงทองถิ่น (ตามแบบ ข.2)
2.2 แบบแปลนแผนผังพรอมรูปตัดแสดงการเดินทอน้ําทิ้งภายในที่ดินของผูขออนุญาตจนกระทั่งมา
บรรจบทอระบายน้ําทางหลวงหรือทางระบายน้ําทางหลวง จํานวน 4 ชุด
2.3 แสดงระบบการจัดน้ําเสียใหไดคุณภาพน้ําทิ้งตามประเภทอาคาร ที่ระบุไวตามกฎกระทรวง ฉบับที่
44 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบั ญญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. 2522 หรื อ ตามประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจาก
แหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมหรือตามกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง
กําหนดมาตรฐานการระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ซึ่งมีสถาบันทางราชการ หรือ
วิศวกรรมควบคุมรับรอง
2.4 สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต จํานวน 3 ฉบับ
2.5 สําเนาโฉนดที่ดิน จํานวน 3 ฉบับ (กรณีที่ที่ดินติดจํานองจะตองมีหนังสือยินยอมจากผูรับจํานอง)
2.6 หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่มอบอํานาจใหผูอื่นทําการขออนุญาตแทน ติดอากรแสตมป 10 บาท
2.7 กรณีเปนนิติบุคคลจะตองมีหนังสือมี่ลงนามโดยกรรมการผูมีอํานาจพรอมตราประทับของนิติบุคคล
นั้นๆ และต องมี หนั งสื อรั บรองของสํ านั กงานทะเบี ยนหางหุ นส วน บริ ษัท กรมพั ฒนาธุ รกิจการค า กระทรวง
พาณิชย ระบุชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
3 การตรวจสอบสถานที่
เจาหนาที่จะนัดหมายกับผูขออนุญาตเพื่อทําการตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาตทําทางระบายน้ําในเขต
ทางหลวงทองถิ่นกอนที่จะอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตใหทําทางระบายน้ําแลวผูขออนุญาตจึงจะสามารถทําทาง
ระบายน้ําในเขตทางหลวงทองถิ่นได โดยตองทําตามเงื่อนไขตามที่กําหนด
4 สถานที่ยื่นคําขออนุญาต
ผูขออนุญาตสามารถขอรับแบบคําขออนุญาตฯ ไดที่องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย ฝายกอสรางและ
ซอมบํารุง สวนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สํานักการชางองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย โทร.044-614368

(เอกสาร ง.2)

เงื่อนไขการอนุญาตระบายน้ําลงในเขตทางหลวงทองถิ่น
1. การขออนุญาตระบายน้ําลงในเขตทางหลวงทองถิ่น จะขอไดเฉพาะบริเวณที่ทอระบายน้ําหรือคูระบายน้ําของ
องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมยมีความจุหรือมีความสามารถเพียงพอที่จะรับปริมาณน้ําดังกลาวได
2. กอนที่ผูไดรับอนุญาตจะลงมือกระทําการกอสราง ตองแจงเปนหนังสือใหเจาหนาที่หรือองคการบริหารสวน
จังหวัดบุรีรัมยทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน
3. เมื่อไดรับอนุญาตแลว จะดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน.......วัน เมื่อครบกําหนดแลว ปรากฏวาผูไดรับอนุญาต
ยังไมทําการใหแลวเสร็จ เนื่องจากผูไดรับอนุญาตละทิ้งงานหรือหลีกเลี่ยงไมทําตามแบบที่กําหนด หรือมีเหตุผลที่
ไม ควรให ตอเวลาการทํ างานอี กต อไป ผู ได รับอนุ ญาตยิ นยอมให องค การบริ หารส วนจั งหวั ดบุ รี รัมย เ พิ กถอน
การอนุญาต โดยไมเรียกคาเสียหายใดๆทั้งสิ้น
4. ผูไดรับอนุญาตจะทําการกอสรางตามแบบและรายละเอียดที่ไดกําหนดไว
5. ผูไดรับอนุญาตยินยอมใหองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย มีสิทธิที่จะออกแบบ เปลี่ยนแปลง แกไขเพิ่มเติม
แบบใหเหมาะสมกั บสภาพการเปลี่ ยนแปลงของทาง หรื อเพื่ อความปลอดภั ยแก ผูใชทาง หรือเพื่อบํารุงรั กษา
ประการใดก็ได และหากมีการแกไขเปนหนาที่ของผูไดรับอนุญาตที่จะตองปฏิบัติตามโดยออกคาใชจายเองทั้งสิ้น
6. ผูไดรับอนุญาตจะหาวัสดุมาดําเนินการกอสรางตามแบบ และรายละเอียดที่องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย
อนุญาตจะไมใชวัสดุในเขตทางหลวงขององคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย
7. ผูไดรับอนุญาตตองติดตั้งปายจราจรตลอดจนเครื่องหมายควบคุมการจราจรอื่นๆ ในระหวางการกอสรางตาม
มาตรฐานทางหลวง และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ หากจําเปนตองทําการกอสราง
ในเวลากลางคืน หรือสวนของงานกอสรางหรือวัสดุอุปกรณของงานกอสรางอาจเปนอันตรายตอผูใชทางในเวลา
กลางคื น ผู ไ ด รั บอนุ ญาตจะต องจั ด ให มีไฟฟ าแสงสว างอย างเพี ย งพอและป ายจราจรที่ ติด ตั้ งต องเป นชนิ ด
สะทอนแสง (Reflective) ดวย
8. ผู ได รับอนุ ญาตจะต องยินยอมใหเจาหน าที่ องคการบริหารสวนจั งหวัดบุรีรัมยเขาตรวจสอบการทํางานได
ตลอดเวลาเพื่อเปนการปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตอทางหลวง
9. เจาหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย มีอํานาจสั่งใหหยุดการกอสรางในกรณีที่การกอสรางนั้นจะทํา
ความเสียหายใหแกทางหลวงหรือเปนอันตรายตอผูใชทาง
10. ผูไดรับอนุญาตจะตองรับผิดชอบ และชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการกอสรางทางระบายน้ําที่มีตอทางหลวง
หรือผูใชทาง
-2-/11. ในระหวางการใชสถานที่ที่ไดรับอนุญาต

-๒11. ในระหวางการใชสถานที่ที่ไดรับอนุญาต ผูไดรับอนุญาตจะตองควบคุมการใชสถานที่ใหมีความเปนระเบียบ
เรียบรอย และมีการรักษาความสะอาดสถานที่และเมื่อครบกําหนดการไดรับอนุญาตจะตองดําเนินการทําความ
สะอาด เก็บเศษวัสดุอุปกรณ อันเกิดจากกิจกรรมที่ใชสถานที่ใหเรียบรอย และแจงใหองคการบริหารสวนจังหวัด
บุรีรัมย ตรวจสอบจนเปนที่พอใจ พรอมทั้งจัดทําแบบตามที่ไดกอสรางจริง (Asbuilt Plan) จํานวน 2 ชุด มอบให
เจาหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมยที่รับผิดชอบทางหลวงนั้นดวย
12. ในกรณีที่การขออนุญาตตองทําการขุดรื้อผิวจราจร ทางเทา หรือสวนอื่นใดในโครงสรางถนน ผูไดรับอนุญาต
ตองซอมแซมใหอยูในสภาพเดิม ตามมาตรฐานและวิธีการตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมยกําหนด และ
ตองรับผิดชอบความชํารุดเสียหายที่เกิดขึ้น ภายในเวลา 2 ป
13. เมื่อองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย ตองสรางหรือขยายทางหลวง หรือซอมแซมบํารุงทางหลวง ถาตองรื้อ
ถอนเคลื่อนยายสิ่งที่ไดรับอนุญาตเปนภาระของผูไดรับอนุญาตตองดําเนินการภายในกําหนดที่ไดรับแจง และหาก
เกิ ด ความเสี ย หายต อ ทรั พย สิ น ของผู ไ ด รั บ อนุ ญาต ผู ไ ด รั บ อนุ ญาตจะไม เ รี ย กร อ งค า เสี ย หายใดๆจาก
องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย
14. เมื่อผูไดรับอนุญาตไดรับแจงเปนหนังสือจากองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายใหรื้อ
ยายทางระบายน้ําที่ไดรับอนุ ญาตให พนเขตการก อสรางทางภายในเวลาที่ องคการบริหารสวนจั งหวั ดบุ รีรัมย
กําหนดผูไดรับอนุญาต จะทําการรื้อยายทันที และใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาที่ไดรับแจงโดยจะเปนผูจัดหา
สถานที่จัดเก็บและเสียคาใชจายเองทั้งสิ้น ถาหากผูไดรับอนุญาตรื้อยายไมทันกําหนดระยะเวลาและเกิดความ
เสียหายขึ้นกับองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย ไมวากรณีใดๆก็ตามผูไดรับอนุญาตยินยอมชดใชคาเสียหายใหแก
องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย
15. ในกรณีที่การกอสรางตามคําขอนี้จําเปนจะตองตัดกิ่งไมในเขตทางผูไดรับอนุญาตจะตองไดรับอนุญาตจาก
องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมยกอน และมีสิทธิที่จะกําหนดเงื่อนไขประการใดก็ได
16. ผูไดรับอนุญาตจะซอมแซมสวนที่ชํารุดเสียหายใหอยูในสภาพเดิม ใหไดมาตรฐานไมต่ํากวามาตรฐานงาน
กอสรางเดิมของสิ่งกอสรางนั้น
17. หากเกิดความเสียหายตอถนนหรือทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย ขึ้นในภายหลังจากผูไดรับ
อนุญาตไดดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตแลว โดยความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุอันมาจากทางระบายน้ําที่ไดรับ
อนุญาตผูไดรับอนุญาตจะซอมแซม จัดหาใหมใหดีเชนเดิม ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมยกําหนดในกรณี
เรงดวน
-3-/18. ใหกอสรางบอพักไขมันในที่ดิน

-318. ใหกอสรางบอพักไขมันในที่ดินของผูขออนุญาตบริเวณริมเขตทางขององคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมยกอน
เชื่อมทอระบายน้ําลงสูทางระบายน้ําในเขตทางขององคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย และใหผูขออนุญาตจัดทํา
ประตูน้ําสําหรับเปดปดเพื่อควบคุมการระบายน้ําไวดวย ในกรณีที่น้ําระบายออกมาสกปรกจะสามารถปดกั้นน้ํา
ดังกลาวไวได
19. น้ําที่ระบายออกมาจะตองเปนน้ําที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียจนมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งที่กําหนด
ไวตามกฎกระทรวงฉบับที่ 44 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
หรือตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ฉบับที 3 (พ.ศ.2539) เรื่องกําหนดมาตรฐาน
ควบคุ มการระบายน้ํ าทิ้ งจากแหล งกํ าเนิ ดประเภทโรงงานอุ ตสาหกรรมและนิ คมอุ ตสาหกรรม หรื อประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรร
(พ.ศ.2548) หามระบายน้ําเนาสกปรกลงสูทางระบายน้ําเขตทางขององคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย
20. ผูไดรับอนุญาตจะตองดูแลทางระบายน้ําในเขตทางขององคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย ใหน้ําที่ระบาย
ออกมาสามารถไหลผานลงสูคลองสาธารณะไดไมใหเกิดน้ําทวมขังมีผลกระทบตอโครงสรางทางหลวง และความ
เสียหายของผูอื่น ในกรณีที่มีปญหาผูไดรับอนุญาตตองรับผิดชอบแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตามที่องคการบริหาร
สวนจังหวัดบุรีรัมยกําหนด โดยผูไดรับอนุญาตเปนผูจายคาใชจายเองทั้งสิ้น
21. ผูที่ไดรับอนุญาตจะตองยินยอมใหเจาหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย เขาตรวจสอบการระบายน้ํา
และยินยอมปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําแนะนําของเจาหนาที่ทุกประการ
22. หากปรากฏหรือพบวาผูไดรับอนุญาตไมปฏิบัติตามเงื่อนไขขอหนึ่งขอใดหรือน้ําที่ปลอยออกมามีผลกระทบตอ
สิ่งแวดล อม องคการบริหารส วนจั งหวัดบุ รีรัมย จะเพิกถอนการอนุ ญาตทันที โดยผูได รับอนุญาตจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมยไมได และจะตองรับผิดชอบความเสียหายดังกลาวที่เกิดขึ้น

(เอกสาร ล.3)

หลักเกณฑการขออนุญาตติดตั้งปายแนะนําสถานที่ในเขตทางหลวงทองถิ่น
1 คุณสมบัติของผูยื่นคําขออนุญาต
บุคคลทั่วไป หรือหากเปนนิติบุคคลใหผูที่มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลเปนผูยื่นคําขอ
2 หลักฐานประกอบการขออนุญาต
2.1 แบบฟอรมคําขออนุญาตกระทําการใด ๆ ในเขตทางหลวงทองถิ่น (ตามแบบ ข.2)
2.2 แบบแปลนแผนที่ สังเขปมาตราส วนไม นอยกว า 1:500 แสดงเส นทางหลวง ที่ ตั้งของสถานที่
ที่ขออนุญาต และตําแหนงของปายที่ไดรับอนุญาตที่มีอยูเดิมภายในรัศมี 200 เมตร จากตําแหนงที่จะขออนุญาต
ติดตั้งปายแนะนํา จํานวน 4 ชุด
2.3 รู ป แบบของป า ย ขนาด ข อ ความ หรื อ สั ญลั ก ษณ ในป า ย จํ า นวน 4 ชุ ด (ในกรณี ของป า ย
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวจะตองแนบสําเนาใบอนุญาตของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมรวมทั้งรายการ
ดําเนินการความมั่นคงแข็งแรงมาประกอบการพิจารณาดวย)
2.4 สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาตแทน จํานวน 3 ฉบับ
2.5 หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่มอบอํานาจใหผูอื่นทําการขออนุญาตแทน ติดอากรแสตมป 10 ฉบับ
2.6 กรณีเปนนิติบุคคลจะตองมีหนังสือที่ลงนามโดยกรรมการผูมีอํานาจพรอมตราประทับของนิติบุคคล
นั้น ๆ และตองมีหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหางหุนสวน บริษัท กรมพัฒนาธุรการคา กระทรวงพาณิชย
ระบุชื่อกรรมการผูมีอาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
3 การตรวจสอบถานที่
เจาหนาที่จะนัดหมายกับผูขออนุญาตเพื่อทําการตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตติดตั้งปายแนะนําสถานที่ใน
เขตทางหลวงทองถิ่นกอนที่จะอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตใหติดตั้งปายแนะนําสถานที่แลว ผูขออนุญาตจึงจะ
สามารถติดตั้งปายแนะนําสถานที่ ในเขตทางหลวงทองถิ่นได โดยตองทําตามเงื่อนไขที่กําหนด
4 สถานที่ยื่นคําขออนุญาต
ผูขออนุญาตสามารถขอรับแบบคําขออนุญาตฯ ไดที่องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย ฝายกอสรางและ
ซอมบํารุง สวนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สํานักการชางองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย โทร.044-614368

(เอกสาร ง.3)

เงื่อนไขการอนุญาตติดตั้งปายแนะนําสถานที่ในเขตทางหลวงทองถิ่น
1 จะอนุญาตใหปลูกสรางไดเฉพาะปายแนะนําสถานที่
2 ประเภทของสถานที่
สถานที่ราชการ หรือสถานที่เอกชน หรือสถานที่ทีสําคัญอื่น ๆ ที่มีประชาชนเดินทางมาติดตอจํานวนมาก แตมิใช
การเดินทางมาเปนประจํา ลงซึ่งผูใชทางอาจหลวงทางหรือเขาออกบริเวณนั้นไมคลองตัว อันเปนสาเหตุทําใหเกิด
การจราจรติดขัดหรือเกิดอุบัติเหตุได อาทิเชน สถานที่ราชการตาง ๆ สนามกีฬา ศูนยการคา ตลาดนัดขนาดใหญ
สถานที่ จําหน ายสิ นค าหนึ่ งตํ าบลหนึ่ งผลิ ตภั ณฑ (OTOP) สถานที่ พัก แรม แหล งท อ งเที่ ย ว สวนสาธารณะ
สถานศึกษา โรงพยาบาล ศาสนสถานทุกศาสนา นิคมอุตสาหกรรม มูลนิธิและองคกรการกุศล หมูบานจัดสรร
คอนโดมิเนียม สํานักงานพรรคการเมือง
3 มาตรฐานและการติดตั้งปายแนะนําสถานที่
3.1 ปายแนะนําสถานที่ เปนการติดตั้งเพื่อใหผูใชทางเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางของสถานที่ได
ถูกตอง รวดเร็ว มี 3 ประเภท คือ
3.1.1 ปายบอกจุดหมายปลายทาง
3.1.2 ปายชี้ทาง
3.1.3 ปายประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
3.2 หามมิใหติดตั้งปายแนะนําสถานที่บริเวณทางแยกทางหลวง ซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย
ไดติดตั้งปายแนะนําตามาตรฐานไวแลว
3.3 รายละเอียดการใช การติดตั้ง และมาตรฐานรูปแบบของปายแนะนําสถานที่ มีดังตอไปนี้
3.3.1 ปายบอกจุดหมายปลายทาง

