
 
 
  

 

ค ำสัง่องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลโคกกวำ้ง 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขติดตั้งป้ำยโฆษณำในสำธำรณะ 

................................................................................ 
 ด้วย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2562 เรื่อง มำตรกำรป้องกันและละเว้นกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ในกำรบังคับใช้กฎหมำยเกี่ยวกับกับป้ำยโฆษณำบนทำงสำธำรณะตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช.เสนอเพ่ือ
เป็นกำรรักษำควำและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน โดยให้ควำมส ำคัญกับเรื่ องกำรแก้ไขปัญหำกำร
ติดตั้งป้ำยโฆษณำบนทำงสำธำรณะที่ท ำให้บ้ำนเมืองดูไม่สะอำดและขำดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้ ง   
ยังส่งผลกระทบต่อควำมปลอดภัยของประชำชน 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง ในฐำนะรำชกำรส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรรักษำควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและดูแลรักษำที่สำธำรณะ ตำมมำตร 67 (2) แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และมำตรำ 16 (17) แห่ง
พระรำชบัญญัติก ำหนดและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มำตรำ 
10 พระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง พ.ศ. 2535 และมำตรำ 
21 แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 จึงก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรติดตั้งป้ำยโฆษณำ
ในที่ในเขตพ้ืนที่ต ำบลโคกกว้ำง ดังนี้ 
 ข้อ 1 ห้ำมมิให้ติดตั้งป่ำยโฆษณำในสำธำรณะ เว้นแต่กรณีดังนี้ 
  1.1 เป็นกำรติดตั้งในบริเวณหรือสถำนที่ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง อนุญำตหรือ
จัดไว้ให้ 
  1.2 กำรติดตั้งป้ำยนอกทำงและป้ำยบอกสถำนที่ 
  1.3 กำรติดตั้งป้ำยเพื่องำนรัฐพิธี รัฐพิธี หรือกำรต้อนรับบุคคลส ำคัญ 
  1.4 กำรติดตั้งป้ำยส ำหรับงำนจัดสร้ำงหรือซ่อมถนน และงำนสำธำรณูปโภคของส่วนรำชกำร 
หน่วยงำนของรัฐและรัฐวิสำหกิจ โดยให้รวมถึงกำรจัดสร้ำงหรือซ่อมที่ด ำเนินกำรโดยผู้รับจ้ำงของส่วนรำชกำร
หรือหน่วยงำนของรัฐ 
 ข้อ 2 กำรติดตั้งป้ำยโฆษณำ ตำมข้อ 1 จะต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 
  2.1 ต้องเป็นป้ำยที่มั่นคงแข็งแรงและไม่มีลักษณะที่น่ำจะก่อให้เกิดอันตรำย 
  2.2 ไม่ปิดหรือบังเครื่องหมำยหรือสัญญำณที่เก่ียวกับกำรจรำจร 
  2.3 ต้องติดตั้งในที่ที่ไม่เป็นอุปสรรคแก่กำรจรำจร 
  2.4 ผู้ได้รับอนุญำตจะต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมำจำกป้ำย   
หรือจำกกำรติดตั้ง หรือจำกกำรรื้อถอนป้ำยนั้น 
  2.5 ข้อควำมและภำพท่ีใช้ต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงำม 
  2.6 ป้ำยที่ติดตั้งในที่สำธำรณะ ต้องไม่มีลักษณะเป็น “อำคำร” ตำมพระรำชบัญญัติควบคุม
อำคำร พ.ศ. 2522 
 ข้อ 3 กำรติดตั้งป้ำยโฆษณำในบริเวณหรือสถำนที่ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง อนุญำตหรือ
จัดไว้ให้ ตำมข้อ 1.1 จะต้องเป็นตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระยะเวลำ และรูปแบบ ดังนี้ 
  3.1 มิให้ติดตั้งในบริเวณดังนี้ เกำะกลำงบนถนน ต้นไม้ รั้วและแผงเหล็กริมถนนป้ำยจรำจร 
และสัญญำณไฟจรำจร ป้ำยประกำศของทำงรำชกำร รั้ว หรือก ำแพง หรือผนังอำคำรของทำงรำชกำร ศำลำที่
พักผู้โดยสำร 
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  3.2 ต้องท ำหนังสือเพ่ือขออนุญำตต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง ล่วงหน้ำไม่
น้อยกว่ำ 7 วัน และเมื่อครบก ำหนดระยะเวลำที่ได้รับอนุญำต ต้องจัดเก็บให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภำยในเวลำไม่
เกิน 3 วัน 
  3.3 ต้องติดตั้งห่ำงจำกพ้ืนทำงเท้ำไม่น้อยกว่ำ 1 เมตร โดยกรณีวัสดุเป็นโครงไม้ หรือ แผ่น
พลำสติกแข็งต้องมีขำนป้ำยไม่เกิน 1 เมตร และสูงไม่เกิน 1.2 เมตร กรณีเป็นผ้ำหรือรูปแบบธงต้องมีขนำด
ป้ำยไม่เกิน 0.60 เมตร และสูงไม่เกิน 1.2 เมตร 
  3.4 วิธีกำรติดตั้งจะต้องไม่กระท ำโดยวิธีกำรทำกำว หรือทำแป้งเปียก หรือทำ พ่นระบำยสี 
ต้องไม่ติดลักษณะแขวนเป็นรำว และต้องไม่กระท ำกำรใดๆ ที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อพ้ืนผิวทำงเท้ำหรือผนัง 
 ข้อ 4 กำรติดตั้งป้ำยบอกสถำนที่ ตำมข้อ 1.2 ต้องได้รับอนุญำตจำกนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โคกกว้ำงก่อน  โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำงอนุญำตให้เฉพำะป้ำยบอกทำง และป้ำยบอกสถำนที่
ของทำงรำชกำร หน่วยงำนของรัฐหรือรัฐหรือรัฐวิสำหกิจ โรงพยำบำล สถำบันกำรศึกษำ วัด หรือศำสนสถำน
อ่ืนเท่ำนั้น 
 ข้อ 5 กำรติดตั้งป้ำยส ำหรับงำนจัดสร้ำงหรือซ่อมถนน หรืองำนสำธำรณูปโภค ตำมข้อ 1.4 ให้ติดตั้ง
ได้ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำงได้ตกลงไว้กับส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำน
ของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจดังกล่ำว 
 ข้อ 6 หลักฐำนและเอกสำรกำรยื่นค ำขออนุญำตติดตั้งป้ำย ดังนี้ 
  6.1 บัตรประจ ำตัวประชำชน 
  6.2 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน 
  6.3 หนังสือยินยอม (กรณีที่ไม่ใช่เจ้ำของสถำนที่) 
 ข้อ 7 ป้ำยโฆษณำที่มีขนำดเกิน 1 ตำรำงเมตร หรือมีน้ ำหนักรวมทั้งโครงสร้ำงเกินสิบกิโลเมตร ติดตั้ง
ไว้อย่ำงถำวร มีลักษณะเป็นอำคำร จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยควบคุมอำคำร 
 ข้อ 8 กำรขออนุญำตติดตั้งป้ำยโฆษณำชั่วครำว และป้ำยนั้นท ำด้วยผ้ำหรือกระดำษ หรือวัสดุอ่ืน
ท ำนองเดียวกัน ซึ่งไม่เป็นอำคำรตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 ให้ยื่นค ำขอรับอนุญำตตำม
พระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง พ.ศ. 2535 โดยใช้ค ำร้องขอ
อนุญำตท ำโฆษณำ ตำมแบบ ร.ส.1 และให้ยื่นที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง โดยแจ้งรำยละเอียดเพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้ 
  8.1 ให้ยื่นค ำขอรับอนุญำตก่อนก ำหนดวันติดตั้งป้ำยโฆษณำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน 
  8.2 ให้แจ้งวัตถุประสงค์ของกำรติดตั้ง สถำนที่และจุดที่จะติดตั้งป้ำยโฆษณำโดยละเอียด 
  8.3 ให้แจ้งจ ำนวนป้ำยโฆษณำ ลักษณะ ขนำด และกำรยึดเหนี่ยวในกำรติดตั้งป้ำย 
  8.4 ให้แจ้งระยะเวลำกำรติดตั้งป้ำยโฆษณำ และกำรรื้อถอนหรือปลดออก 
  8.5 ให้แจ้งข้อควำมหรือภำพที่โฆษณำโดยละเอียด และชัดเจน 
  8.6 ในกรณีที่ติดตั้งในที่ดิน หรืออำคำรของเอกชน ต้องมีหนังสือยินยอมจำกเจ้ำของสถำนที ่
  8.7 ข้อควำมหรือภำพโฆษณำต้องไม่ขัดต่อกฎหมำยหรือศีลธรรมอันดีงำม 
 ข้อ 9 ป้ำยโฆษณำท่ีติดตั้งใกล้สำยไฟฟ้ำต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
 ข้อ 10 ผู้ที่ได้รับอนุญำตต้องเขียนเลขที่ และวันที่ของหนังสืออนุญำตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โคกกว้ำง แสดงไว้ที่ป้ำยทีไ่ด้รับอนุญำต 
 ข้อ 11 ในกรณีที่สมควรปฏิบัติเป็นอย่ำงอ่ืน หรือที่ไม่ก ำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้เสนอนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง เพื่อสั่งกำรอนุญำตเป็นกรณีๆ ไป 
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 ข้อ 12 หำกปรำกฏว่ำป้ำยที่ติดตั้งในที่สำธำรณะ ผู้ติดตั้งป้ำยโฆษณำไม่ได้ด ำเนินกำรขออนุญำตติดตั้ง 
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจรื้อ ถอน ขูด ลบ หรือล้ำงข้อควำมหรือภำพนั้นได้เอง โดยคิดค่ำใช้จ่ำยจำกผู้
โฆษณำตำมทีไ่ด้จ่ำยไปจริง 
 ข้อ 13 ให้ผู้ขออนุญำตช ำระค่ำธรรมเนียมติดตั้งป้ำยชั่วครำว ดังนี้ 
  13.1 ค่ำธรรมเนียมป้ำยกรณีที่เป็นกำรค้ำ ป้ำยละ 200 บำท ระยะเวลำติดตั้งไม่เกิน      
60 วัน 
  13.2 ค่ำธรรมเนียมป้ำยกรณีไม่เป็นกำรค้ำ ป้ำยละ 100 บำท ระยะเวลำติดตั้งไม่เกิน      
30 วัน 
  13.3 กรณีโฆษณำประเภทใบปลิว โปรยในที่สำธำรณะ จ ำนวน 500 แผ่น ต่อค่ำธรรมเนียม 
200 บำท 
 ข้อ 14 หำกผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมระเบียบนี้ ผู้นั้นจะมีควำมผิดและต้องรับโทษตำมที่ก ำหนดไว้
ในพระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง พ.ศ. 2535  

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ประกำศ ณ วันที่  2 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 

 

                                            ลงชื่อ 
(นำงสำวอรสำ  นำชัยลำน) 

รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รักษำรำชกำรแทน 
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง 
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