
  

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขติดตั้งปายโฆษณาในที่สาธารณะ 

*********************** 
 

  ดวยคณะรัฐมนตรี  ไดมีมติเมื ่อวันที ่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒  เรื ่อง มาตรการปองกันและละเวน         

การปฏิบัติหนาที่ ในการบังคับบัญชาใชกฎหมายเกี่ยวกับปายโฆษณาบนทางสาธารณะตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

เสนอเพื่อเปนการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน โดยใหความสำคัญกับเรื่องการแกไข

ปญหาการติดตั้งปายโฆษณาบนทางสาธารณะ ที่ทำใหบานเมืองดูไมสะอาด และขาดความเปนระเบียบเรียบรอย    

อีกทั้ง ยังสงผลกระทบตอความปลอดภัยของประชาชน 

  องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ในฐานะราชการสวนทองถ่ินมีอำนาจหนาท่ีในการรักษาความเปน

ระเบียบเรียบรอยและดูแลรักษาที่สาธารณะ ตามมาตรา ๖๗(๒) แหงพระราชบัญญัติที่สภาตำบลและองคการบรหิาร

สวนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๑๖ (๑๗)  แหงพระราชบัญญัติ

กำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๒๑          

แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการติดตั้งปายโฆษณาในที่สาธารณะ 

ในเขตพ้ืนที่ตำบลโคงยาง ดังนี้ 

  ขอ ๑ หามมิใหติดตั้งปายโฆษณาในที่สาธารณะ เวนแตกรณดีงัน้ี 

   ๑.๑  เปนการติดตั้งในบริเวณหรือสถานที่ที่องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง อนุญาตหรือ

จัดไวให 

   ๑.๒  การติดตั้งปายบอกทาง และปายบอกสถานที่ 

   ๑.๓  การติดตั้งปายเพ่ืองานรัฐพิธี หรือการตอนรับบุคคลสำคัญ 

   ๑.๔  การติดตั้งปายสำหรับงานจัดสรางหรือซอมถนน และงานสาธารณูปโภคของสวน

ราชการ หนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ โดยใหรวมถึงการจัดสรางหรือซอมที ่ดำเนินการโดยผูรับจางของสวน

ราชการ หรือหนวยงานของรัฐ 

  ขอ ๒ การติดตั้งปายโฆษณา ตามขอ ๑ จะตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี ้

   ๒.๑  ตองเปนปายที่มั่นคงแข็งแรงและไมมีลักษณะที่นาจะกอใหเกิดอันตราย 

   ๒.๒ ไมปด หรือบังเครื่องหมาย หรือสัญญาณที่เก่ียวกับการจราจร 

   ๒.๓  ตองติดตั้งในที่ที่ไมเปนอุปสรรคแกการจราจร 

   ๒.๔  ผูไดรับอนุญาต จะตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากปาย 

หรือการติดตั้ง หรือจากการรื้อถอนปายนั้น 

   ๒.๕  ขอความและภาพที่ใชตองไมขัดตอศีลธรรมอันดีงาม 

   ๒.๖  ปายท่ีติดตั้งในท่ีสาธารณะ ตอไมมีลักษณะเปน “อาคาร” ตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

  ขอ ๓  การติดตั้งปายโฆษณาในบริเวณหรือสถานที่ที่องคการบริหารสวนตำบลโคงยางอนุญาตหรือ

จัดไวให ตามขอ ๑.๑ จะตองเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข ระยะเวลา และรูปแบบ ดังนี ้

๓.๑  มิใหติดตั้ง... 
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   ๓.๑  มิใหติดตั้งในบริเวณดังนี้ เกาะกลางบนถนน ตนไม รั้ว และแผงกั้นเหล็กริมถนน ปาย

จราจร และสัญญาณไฟจราจร ปายประกาศของทางราชการ รั้ว หรือกำแพง หรือผนังอาคารของทางราชการ ศาลา    

ที่พักผูโดยสาร 

   ๓.๒  ตองทำหนังสือเพื่อขออนาตตอนายกองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ลวงหนาไม

นอยกวา ๗ วัน และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต ตองจัดเก็บใหเสร็จสิ้นเรียบรอย ภายในเวลาไมเกิน      

๓ วัน 

   ๓.๓  ตองติดต้ังหางจากพื้นที่ทางเทาไมนอยกวา ๑ เมตร โดยกรณวีัสดุเปนโครงไมหรือแผน

พลาสติกแข็งตองมีขนาดปายไมเกิน ๑ เมตร และสูงไมเกิน ๑.๒ เมตร กรณีเปนผาหรือรูปแบบธงตองมีขนาดปายไม

เกิน ๐.๖๐ เมตร และสูงไมเกิน ๑.๒ เมตร 

  ขอ ๔  การติดตั้งปายบอกสถานที่ ตามขอ ๑.๒  ตองไดรับอนุญาตจากนายกองคการบริหารสวน

ตำบลโคงยางกอน โดยองคการบริหารสวนตำบลโคงยางอนุญาตใหเฉพาะปายบอกทาง และปายบอกสถานที่ของทาง

ราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา วัด หรือศาสนสถานอ่ืนเทานั้น 

  ขอ ๕  การติดตั้งปายสำหรับงานจัดสราง หรือซอมถนน หรืองานสาธารณูปโภค ตามขอ ๑.๔  ให

ติดตั้งไดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ไดตกลงไวกับสวนราชการหรือหนวยงานของ

รัฐวิสาหกิจ ดังกลาว 

  ขอ ๖  หลักฐานและเอกสารการยื่นขออนุญาตติดตั้งปาย ดังนี ้

   ๖.๑  บัตรประจำตัวประชาชน 

   ๖.๒  สำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน 

   ๖.๓  หนังสือยินยอม (กรณีที่ไมใชเจาของสถานที่) 

  ขอ ๗  ปายโฆษณาที่มีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ำหนักรวมทั้งโครงสรางเกินสิบกิโลกรัมติดตั้ง

ไวอยางถาวร มีลักษณธเปนอาคาร จะตองปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

  ขอ ๘  การขออนุญาตติดตั้งปายโฆษณาชั่วคราว และปายนั้นทำดวยผาหรือกระดาษ หรือวัสดุอื่น

ทำนองเดียวกัน ซึ ่งไมเปนอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหยื ่นคำขอรับอนุญาตตาม

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยใชคำรองขอ

อนุญาตทำโฆษณา ตามแบบ ร.ส.๑ และใหย ื ่นที ่องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง โดยแจงรายละเอียดเพ่ือ

ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

   ๘.๑  ใหยื่นคำขอรับอนุญาตกอนกำหนดวันติดตั้งปายโฆษณาไมนอยกวา ๗ วัน 

   ๘.๒  ใหแจงวัตถุประสงคของการติดตั้ง สถานที่ และจุดที่จะติดตั้งปายโฆษณาโดยละเอียด 

   ๘.๓  ใหแจงจำนวนปายโฆษณา ลักษณะ ขนาด และการยึดเหนี่ยวในการติดตั้งปาย 

   ๘.๔  ใหแจงระยะเวลาการติดตั้งปายโฆษณา และการรื้อถอนหรือปลดออก 

   ๘.๕  ใหแจงขอความหรือภาพที่โฆษณาโดยละเอียด และชัดเจน 

   ๘.๖  ในกรณีที ่ติดตั ้งในที่ดิน หรืออาคารของเอกชน หรือมีหนังสือยินยอมจากเจาของ

สถานที ่

   ๘.๗  ขอความหรือภาพโฆษณาตองไมขัดตอกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีงาม 

  ขอ ๙  ปายโฆษณาที่ติดตั้งใกลสายไฟฟาตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

  ขอ ๑๐  ผูที่ไดรับอนุญาตตองเขียนเลขที่ และวันที่ของหนังสืออนุญาตขององคการบริหารสวนตำบล

โคงยาง แสดงไวท่ีปายที่ไดรับอนุญาต 

/ขอ ๑๑ ในกรณี... 
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  ขอ ๑๑  ในกรณีที่สมควรปฏิบัติเปนอยางอื่น หรือที่ไมกำหนดไวในระเบียบนี้ใหเสมอนายกองคการ

บริหารสวนตำบลโคงยาง เพ่ือสั่งการอนุญาตเปนกรณีๆ  ไป 

  ขอ ๑๒  หากปรากฏวาปายที่ติดตั้งในที่สาธารณะ ผูติดตั้งปายโฆษณาไมไดดำเนินการขออนุญาต

ติดตั้ง เจาพนักงานทองถิ่นมีอำนาจรื้อ ถอน ขูด ลบ หรือลางขอความหรือภาพนั้นไดเอง โดยคดิคาใชจายจากผูโฆษณา

ตามที่ไดจายไปจริง 

  ขอ ๑๓  ใหผูขออนุญาตชำระคาธรรมเนียมติดตั้งปายชั่วคราว ดังนี้ 

   ๑๓.๑  คาธรรมเนียมปายโฆษณากรณีที่เปนการคา  ปายละ ๒๐๐ บาท ระยะเวลาติดตั้งไม

เกิน ๖๐ วัน 

   ๑๓.๒  คาธรรมเนียมปายกรณีไมเปนการคา ปายละ ๑๐๐ บาท ระยะเวลาติดตั้งไมเกิน ๓๐ 

วัน 

   ๑๓.๓  กรณีโฆษณาประเภทใบปล ิว โปรยในที ่สาธารณะ จำนวน ๕๐๐ แผน ตอ

คาธรรมเนียม ๒๐๐ บาท 

  ขอ ๑๔  หากผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ ผูนั้นจะมีความผิดและตองรับโทษตามที่กำหนด

ไวในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศ ณ วันที่  ๑   เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

ลงชื่อ 

    (นายณรงค  เตี้ยงสูงเนิน) 

           นายกองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 


