
 
ประกาศองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ 

เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการติดตั้งปายโฆษณาในที่สาธารณะ 
---------------------------------------------- 

       ดวย คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่องมาตรการปองกันการละเวน 
การปฏิบัติหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับปายโฆษณาบนทางสาธารณะตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เสนอ เพื่อเปนการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน โดยใหความสำคัญกับเรื่อง 
การแกไขปญหาการติดตั้งปายโฆษณาบนทางสาธารณะที่ทำใหบานเมืองดูไมสะอาดและขาดความเปน 
ระเบียบเรียบรอย อีกทั้ง ยังสงผลกระทบตอความปลอดภัยของประชาชน องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ 
ในฐานะราชการสวนทองถิน่มีอำนาจหนาที่ในการรักษา ความเปนระเบียบเรียบรอยและดูแลรักษาที่สาธารณะ 
ตามมาตรา 67 (2) แหงพระราชบัญญัติสภาต าบล และองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 16 (17) แหงพระราชบัญญัติบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของ บานเมือง พ.ศ. 2535 และมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 จึงกำหนด หลักเกณฑและเงื่อนไขในการติดตั้งปายโฆษณาในที่สาธารณะในเขตพื้นที่องคการ
บริหารสวนตำบลบางโกระ ดังนี้  
  ขอ 1 หามมิใหติดตั้งปายโฆษณาในที่สาธารณะ เวนแตกรณี ดังนี้  
   1.1 เปนการติดตั้งในบริเวณหรือสถานที่ท่ีองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ   
อนุญาตหรือจัดไวให  
   1.2 การติดตั้งปายบอกทางและปายบอกสถานที ่ 
   1.3 การติดตั้งเพื่องานพระราชพิธี รัฐพิธี หรือการตอนรับบุคคลสำคัญ  
   1.4 การติดปายสำหรับการจัดสรางหรือซอมแซมถนน และงานสาธารณูปโภค    
ของ  สวนราชการ หนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ โดยใหรวมถึงการ จัดสรางหรือ   ซอมที่ดำเนินการโดยผู
รับจางของสวนราชการหรือหนวยงาน ของรัฐ  
  ขอ 2 การติดตั้งปายโฆษณาตาม ขอ 1. จะตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี้  
   2.1 ตองเปนปายที่มั่นคงแข็งแรงและไมมีลักษณะที่นาจะกอใหเกิดอันตราย  
   2.2 ไมปดหรือบังเครื่องหมายหรือสัญญาณที่เก่ียวของกับการจราจร  
   2.3 ตองติดตั้งในที่ท่ีไมเปนอุปสรรคแกการจราจร  
   2.4 ผูไดรับอนุญาตจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น อัน เนื่องมาจาก 
ปาย หรือจากการติดตั้ง หรือจาการรื้อถอนปายนั้น  
   2.5 ขอความและภาพท่ีใชตองไมขัดตอศีลธรรมอันดีงาม  
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  ขอ 3 การติดตั้งปายโฆษณาในบริเวณหรือสถานที่ที ่องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ 
อนุญาต จะตองเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข ระยะเวลา และรูปแบบ ดังนี้  
   3.1 มิใหติดตั้งบริเวณดังนี้ เกาะกลางถนน ตนไม รั้ว และแผงเหล็กริมถนนปาย 
จราจร และสัญญาณไฟจราจร ปายประกาศของทางราชการ รั้ว หรือกำแพง หรือผนังอาคารของ ทางราชการ 
ศาลาที่พักผูโดยสาร  
   3.2 ตองทำหนังสือเพื่อขออนุญาตตอนายกองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ 
ลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตตองจัดเก็บปายโฆษณา ใหเสร็จสิ้น
เรียบรอย ภายในระยะเวลาไมเกิน 3 วัน  
   3.3 ตองติดตั้งหางจากพื้นไมนอยกวา 1 เมตร โดยกรณีวัสดุเปนโครงไม หรือ เปน
แผนพลาสติกแข็งตองมีขนาดปายกวางไมเกิน 1 เมตร และสูงไมเกิน 1.2 เมตร กรณีวัสดุเปน ผาหรือแบบธง
ตองมีขนาดปายไมเกิน 0.60 เมตร และสูงไมเกิน 1.2 เมตร 3.4 วิธีการติดตั้งจะตองไมกระทำโดยวิธีทากาว 
หรือทาแปงเปยก หรือทา พน ระบายสี ตองไมมีลักษณะแขวนเปนราว และตองไมกระทำการใดๆที่กอความ
เสียหายตอพ้ืนผิว ทางเทา หรือผนัง  
  ขอ 4 การติดตั้งปายบอกทางและปายบอกสถานที่ ตามขอ 1.2 ตองไดรับอนุญาตจาก นายก
องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ โดยนายกองคการบริหารสวนตำบลบางโกระอนุญาตเฉพาะ ปายบอกทาง
และปายบอกสถานที่ของทางราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา วัด
หรือ ศาสนสถานอ่ืนเทานั้น  
  ขอ 5 การติดตั้งปายสำหรับงานจัดสรางหรือซอมแซมถนนหรืองานสาธารณูปโภคตามขอ 
1.4 ใหติดตั้งไดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่องคการบริหารสวนตำบลบางโกระไดตกลงไวกับสวน ราชการ 
หรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจดังกลาว  
  ขอ 6 หลักฐานและเอกสารการยื่นคำขออนุญาตติดตั้งปาย ดังนี้  
   6.1 บัตรประชาชน  
   6.2 สำเนาทะเบียนบาน  
   6.3 หนังสือยินยอม (กรณีที่ไมใชเจาของสถานที่)  
  ขอ 7 ปายโฆษณาที่มีขนาด 1 ตารางเมตร หรือมีน้ำหนักรวมทั้งโครงสรางเกินสิบกิโลกรัม 
ติดตั้งไวอยางถาวร มีลักษณะเปนอาคาร จะตองปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร  
  ขอ 8 การอนุญาตติดตั้งปายโฆษณาชั่วคราว และปายนั้นทำดวยผาหรือกระดาษ ซึ่งไม เปน
อาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใหยื่นคำขอรับอนุญาตตาม พระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 โดย ใชคำรองขออนุญาตทำการโฆษณา
ตามแบบ ร.ส.1 และยื่นที่องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ โดย แจงรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา 
ดังนี้  
   8.1 ยื่นคำขอรับอนุญาตกอนกำหนดวันติดปายโฆษณาไมนอยกวา 5 วัน  
   8.2 ใหแจงวัตถุประสงคของการติดตั้ง สถานที่ และจุดที่จะตั้งปายโฆษณาโดย 
ละเอียด  
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   8.3 ใหแจงจำนวนปายโฆษณา ลักษณะ ขนาด และการยึดเหนี่ยวในการติดตั้ง ปาย       
   8.4ใหแจงระยะเวลาการติดตั้งปายโฆษณาและการรื้อถอน หรือปลดออก  
   8.5 ใหแจงขอความหรือภาพโฆษณาโดยละเอียด และชัดเจน  
   8.6 ในกรณีที ่ติดตั ้งในที ่ดิน หรืออาคารของเอกชน ตองมีหนังสือยินยอมจาก 
เจาของสถานที ่ 
   8.7 ขอความหรือภาพที่จะโฆษณา ตองไมขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีงาม  
  ขอ 9 ปายโฆษณาที่ติดใกลสายไฟตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของการไฟฟาสวนภูมิภาค  
  ขอ 10 ผูที่ไดรับอนุญาตตองเขียนเลขที่ และวันที่ของหนังสืออนุญาตขององคการบริหาร 
สวนตำบลบางโกระ แสดงไวที่ปายที่ไดรับอนุญาต  
  ขอ 11 ในกรณีที่สมควรปฏิบัติเปนอยางอื่น หรือที่ไมก าหนดไวในระเบียบนี้ใหเสนอนายก 
องคการบริหารสวนตำบลบางโกระสั่งการอนุญาตเปนกรณีๆไป  
  ขอ 12 หากปรากฏวาปายที่ติดตั้งในที่สาธารณะ ผูติดตั้งปายโฆษณาไมไดดำเนินการขอ 
อนุญาตติดตั ้ง เจาพนักงานทองถิ่นมีอำนาจรื้อ ถอน ขูด ลบ หรือลางขอความหรือภาพนั้นเอง โดย คิด
คาใชจายจากผูโฆษณาตามท่ีไดจายไปจริง  
  ขอ 13 ใหผูขออนุญาตชำระคาธรรมเนียมติดตั้งปายชั่วคราว ดังนี้  
   13.1 คาธรรมเนียมปายกรณีที่เปนการคา ปายละ 100 บาท ระยะเวลาติดตั้ง ไม
เกิน 60 วัน  
   13.2 คาธรรมเนียมปายกรณีที่ไมเปนทางการ ปายละ 50 บาท ระยะเวลา ติดตั้ง 
ไมเกิน 30 วัน  
  ขอ 14 หากผู ใดพบเห็นปายโฆษณาหรือสิ ่งอื ่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ หรือไมชอบดวย 
กฎหมาย สามารถแจงเบาะแสใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการตรวจสอบ โดยผาน ชองทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสE-mail : bangkro2558l@gmail.com หรือเบอรโทรศัพท 073-432823  
  ขอ 15 หากผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ ผูนั้นจะมีความผิดและตองไดรับโทษ 
ตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 
2535  
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562  
 
 
 
                   ลงชื่อ  
     (นางภิรมย  สิตตหิรัญ)  
    นายกองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ 
 

 

 

 

 


