
 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการติดตั้งปายโฆษณาในท่ีสาธารณะ 
 

ดวยคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่องมาตรการปองกันการละเวนการ 
ปฏิบัติหนาที่ ในการบังคบับัญชาใชกฎหมายเก่ียวกับปายโฆษณาบนทางสาธารณะตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เสนอเพื่อเปนการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน โดยใหความสำคัญกับเรื่องการ 
แกไขปญหาการติดตั้งปายโฆษณาบนทางสาธารณะ ที่ทำใหบานเมืองดไูมสะอาด และขาดความเปนระเบียบ 
เรียบรอย อีกทั้ง ยังสงผลกระทบตอความปลอดภัยของประชาชน  

องคการบริหารสวนตำบลบานกาด ในฐานะราชการสวนทองถิ่นมีอำนาจหนาที่ในการรักษา 
ความเปนระเบียบเรียบรอยและดูแลรักษาที่สาธารณะ ตามมาตรา 67(2) แหงพระราชบัญญัติที่สภาตำบล
และ องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และมาตรา 16 
(17) แหง พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกำปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 มาตรา 10 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.
2535 และ มาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 จึงกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขใน
การติดตั้งปาย โฆษณาในที่สาธารณะ ในเขตพ้ืนที่ตำบลบานกาด ดังนี้  

ขอ 1 หามมิใหติดตั้งปายโฆษณาในที่สาธารณะ เวนแตกรณีดังน้ี 
1.1 เปนการติดตั้งในบริเวณหรือสถานที่ที่องคการบริหารสวนตำบลเขานอยอนุญาต หรือ 

จัดไวให  
1.2 การติดตั้งปายบอกทาง และปายบอกสถานที่  
1.3 การติดตั้งปายเพ่ืองานรัฐพิธี หรอืการตอนรับบุคคลสำคัญ  
1.4 การติดตั้งปายสำหรบังานจัดสรางหรือซอมถนน และงานสาธารณูปโภคของสวน 

ราชการ หนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ โดยใหรวมถึงการจัดสรางหรือซอมที่ดำเนนิการโดยผูรับจางของสวน 
ราชการ หรอืหนวยงานของรัฐ  

ขอ 2 การติดตั้งปายโฆษณา ตามขอ 1 จะตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี้ 
2.1 ตองเปนปายที่มั่นคงแข็งแรงและไมมีลักษณะที่นาจะกอใหเกิดอันตราย  
2.2 ไมปด หรอืบังเครื่องหมาย หรือสัญญาณท่ีเก่ียวกับการจราจร  
2.3 ตองติดตั้งในที่ท่ีไมเปนอุปสรรคแกการจราจร  
2.4 ผูไดรบัอนุญาต จะตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก ปาย 

 หรือการตดิตั้ง หรือจากการรื้อถอนปายนั้น  
2.5 ขอความและภาพที่ใชตองไมขัดตอศีลธรรมอันดีงาม  
2.6 ปายที่ติดตั้งในที่สาธารณะ ตองไมมีลักษณะเปน “อาคาร” ตามพระราชบัญญัติ ควบคุม 

อาคาร พ.ศ.2522  
ขอ 3 การติดตั้งปายโฆษณาในบริเวณหรือสถานท่ีที่องคการบริหารสวนตำบลเขานอย 

อนุญาต หรือจัดไวให ตามขอ 1.1 จะตองเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข ระยะเวลา และรูปแบบ ดังนี้ 
 



   3.1 มิใหติดตั้งในบริเวณดังนี้ เกาะกลางบนถนน ตนไม รั้ว และแผงก้ันเหล็กริมถนน ปาย
จราจร และสัญญาณไฟจราจร ปายประกาศของทางราชการ รั้ว หรือกำแพง หรอืผนังอาคารของทาง ราชการ 
ศาลาท่ีพักผูโดยสาร  

3.2 ตองทำหนังสือเพื่อขออนุญาตตอนายกองคการบริหารสวนตำบลบานกาด ลวงหนาไม 
นอยกวา 7 วัน และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต ตองจัดเก็บใหเสร็จสิ้นเรยีบรอย ภายในเวลาไม
เกิน 3 วัน 

3.3 ตองติดตั้งหางจากพ้ืนท่ีทางเทาไมนอยกวา 1 เมตร โดยกรณีวัสดุเปนโครงไม หรือแผน 
พลาสติกแข็งตองมีขนาดปายไมเกิน 1 เมตร และสูงไมเกิน 1.2 เมตร กรณีเปนผาหรอืรูปแบบธงตองม ีขนาด
ปายไมเกิน 0.60 เมตร และสูงไมเกิน 1.2 เมตร  

ขอ 4 การติดตั้งปายบอกสถานที่ ตามขอ 1.2 ตองไดรับอนุญาตจากนายกองคการบริหาร 
สวนตำบลบานกาดกอน โดยองคการบริหารสวนตำบลบานกาด อนุญาตใหเฉพาะปายบอกทาง และปายบอก
สถานที่ ของทางราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล สถาบันการศกึษา วัด หรือศาสนสถาน
อ่ืนเทานั้น  

ขอ 5 การติดตั้งปายสำหรบังานจัดสราง หรอืซอมถนน หรืองานสาธารณูปโภค ตามขอ 1.4 
 ใหติดตั้งไดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีองคการบริหารสวนตำบลเขานอย ไดตกลงไวกับสวนราชการ หรือ 
หนวยงานของรฐัวิสาหกิจ ดังกลาว  

ขอ 6 หลักฐานและเอกสารการยื่นขออนุญาตติดตั้งปาย ดังนี้  
6.1 บัตรประจำตัวประชาชน 

   6.2 สำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน  
6.3 หนังสือยินยอม (กรณีที่ไมใชเจาของสถานที่)  
ขอ 7 ปายโฆษณาที่มีขนาดเกิน 1 ตารางเมตร หรือมีน้ำหนักรวมทั้งโครงสรางเกินสิบกิโลกรัม 

 ติดตั้งไวอยางถาวร มีลักษณะเปนอาคาร จะตองปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร  
ขอ 8 การขออนญุาตติดตั้งปายโฆษณาชั่วคราว และปายนั้นทำดวยผาหรือกระดาษ หรอืวัสดุ 

อ่ืนทำนองเดยีวกัน ซึ่งไมเปนอาคารตามพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ.2522 ใหย่ืนคำขอรับอนญุาตตาม 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 โดยใชคำรองขอ 
อนุญาตทำโฆษณา ตามแบบ ร.ส.1 และใหยื่นที่องคการบริหารสวนตำบลเขานอย โดยแจงรายละเอียดเพื่อ 
ประกอบการพิจารณา ดังน้ี  

8.1 ใหยื่นคำขอรับอนุญาตกอนกำหนดวันติดตั้งปายโฆษณาไมนอยกวา 7 วัน  
8.2 ใหแจงวัตถุประสงคของการติดตั้ง สถานท่ี และจุดที่จะติดตั้งปายโฆษณาโดย ละเอียด 

   8.3 ใหแจงจำนวนปายโฆษณา ลักษณะ ขนาด และการยึดเหนี่ยวในการติดตั้งปาย  
8.4 ใหแจงระยะเวลาการติดต้ังปายโฆษณา และการรื้อถอนหรือปลดออก  
8.5 ใหแจงขอความหรือภาพที่โฆษณาโดยละเอียด และชัดเจน  
8.6 ในกรณทีี่ติดตั้งในที่ดิน หรืออาคารของเอกชน หรือมีหนังสือยินยอมจากเจาของ สถานท่ี 
8.7 ขอความหรือภาพโฆษณาตองไมขัดตอกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีงาม  
ขอ 9 ปายโฆษณาที่ตดิตั้งใกลสายไฟฟาตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ขอ 10 ผูท่ีไดรับอนุญาตตองเขียนเลขท่ี และวันท่ีของหนังสืออนุญาตขององคการบริหารสวน 

ตำบลเขานอย แสดงไวที่ปายที่ไดรับอนุญาต  
 



ขอ 11 ในกรณีที่สมควรปฎิบัติเปนอยางอื่น หรอืท่ีไมกำหนดไวในระเบียบนี้ใหเสนอนายก 
องคการบริหารสวนตำบลเขานอย เพอสั่งการอนุญาตเปนกรณีๆ ไป  

ขอ 12 หากปรากฏวาปายที่ติดตั้งในที่สาธารณะ ผูติดต้ังปายโฆษณาไมไดดำเนินการขอ 
 อนุญาตติดตั้ง เจาพนักงานทองถ่ินมีอำนาจรื้อ ถอน ขูด ลบ หรือลางขอความหรือภาพนั้นไดเอง โดยคิด 
คาใชจายจากผูโฆษณาตาที่ไดจายไปจริง  

ขอ 13 ใหผูขออนุญาตชำระคาธรรมเนียมติดตั้งปายชั่วคราว ดังนี้  
13.1 คาธรรมเนียมปายโฆษณากรณีที่เปนการคา ปายละ 200 บาท ระยะเวลา ติดตั้งไมเกิน 

 60 วัน  
13.2 คาธรรมเนียมปายกรณีไมเปนการคา ปายละ 100 บาท ระยะเวลาติดตั้งไม เกิน 30 

วัน  
13.3 กรณโีฆษณาประเภทใบปลิว โปรยในที่สาธารณะ จำนวน 500 แผน ตอ คาธรรมเนียม 

 200 บาท  
ขอ 14 หากผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ ผูนั้นจะมีความผิดและตองรบัโทษตามที่ 

กำหนดไวในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
 

 ประกาศ ณ วันท่ี 1 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2564  
 
 
      ลงชื่อ                       
                                                      (นายบัญชา  อุทาโย)  
          ปลัดองคการบริหารสวนตำบล ปฏิบัติหนาที่ 

           นายกองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 


