
 
 
 
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกาลอ 
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการติดตั้งปายโฆษณาในท่ีสาธารณะ พ.ศ.๒๕๖๐ 

................................................................... 
องคการบริหารสวนตําบลกาลอในฐานะราชการสวนทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีในการรักษาความ

เปนระเบียบเรียบรอยและดูแลรักษาท่ีสาธารณะในเขตพ้ืนท่ีตําบลกาลอ 
องคการบริหารสวนตําบลกาลอ  ในฐานะราชการสวนทองถ่ิน  มีอํานาจหนาท่ีในการรักษา

ความเปนระเบียบเรียบรอยและดูแลรักษาท่ีสาธารณะ  ตามมาตรา  67 (2) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.  2537  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2562 มาตรา ๑๖ (๑๗) 
แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน และกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขใน
การติดตั้งปายโฆษณาในท่ีสาธารณะ ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลกาลอใหเหมาะสมยิ่งข้ึน ดังตอไปนี้  

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศองคการบริหารสวนกาลอ วาดวยหลักเกณฑและเง่ือนไขการ
ติดตั้ง ปายโฆษณาในท่ีสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๐”  

ขอ ๒ ประกาศนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป  
ขอ ๓ ในประกาศนี้  

“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบลกาลอ 
“นายกองคการบริหารสวนตําบล” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลกาลอ 
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบรหิารสวนตําบลและ

ใหหมายความรวมถึงผูซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ินแตงตั้ง  
“ปาย” หมายความวา ปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายท่ีใชประกอบการคาหรือ 

ประกอบกิจการอ่ืน ไมวาจะเปนการเพ่ือหารายได หรือไมก็ตาม ซ่ึงจะแสดงหรือโฆษณาไวท่ีวัตถุใด ๆ ดวย
อักษรภาพหรือเครื่องหมายท่ีเขียน แกะสลัก จารึกหรือทาใหปรากฏดวยวิธีอ่ืน  

ขอ ๔ หามมิใหติดตั้งปายโฆษณาในท่ีสาธารณะ เวนแตกรณีดังนี้  
๔.๑ เปนการติดตั้งในบริเวณหรือสถานท่ีท่ีเทศบาลอนุญาตหรือจัดไวให  
๔.๒ การติดตั้งปายบอกทางและปายบอกสถานท่ี  
๔.๓ การติดตั้งปายเพ่ืองานพระราชพิธี รัฐพิธีหรือการตอนรับบุคคลสําคัญ  
๔.๔ การติดตั้งปายสําหรับงานจัดสรางหรือซอมถนนและงานสาธารณูปโภคของสวน 

ราชการ หนวยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ โดยใหรวมถึงการจัดสรางหรือซอมท่ีดําเนินการ โดยผูรับจางของ
สวนราชการ หนวยงานของรัฐ  
 
 
 

 
-2- 

 



ขอ ๕ การติดตั้งปายโฆษณาตามขอ ๔ จะตองเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไข ดังนี้  
๕.๑ ตองเปนปายท่ีม่ันคงแข็งแรงและไมมีลักษณะท่ีนาจะกอใหเกิดอันตราย 
๕.๒ ไมปดหรือบังเครื่องหมายหรือสัญญาณท่ีเก่ียวกับการจราจร  
๕.๓ ตองติดตั้งในท่ีท่ีไมเปนอุปสรรคแกการจราจร  
๕.๔ ผูไดรับอนุญาตจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน อันเนื่องมาจาก 

ปายหรือ จากการติดตั้ง หรือจากการรื้อถอนปายนั้น  
๕.๕ ขอความและภาพท่ีใชตองไมขัดตอศีลธรรมอันดีงาม  
๕.๖ ปายท่ีติดตั้งในท่ีสาธารณะ ตองไมมีลักษณะเปน “อาคาร” ตามพระราชบัญญัติ 

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
ขอ ๖ การติดตั้งปายโฆษณาในบริเวณหรือสถานท่ีท่ีเทศบาลอนุญาตหรือจัดไวใหตามขอ ๔.๑ จะตอง

เปนไปตาม หลักเกณฑ เง่ือนไข ระยะเวลาและรูปแบบ ดังนี้  
๖.๑ มิใหติดตั้งในบริเวณดังนี้ เกาะกลางบนถนน ตนไม สะพานลอยคนเดินขาม รวมท้ัง 

สวนประกอบของ สะพาน รั้วและแผงเหล็กริมถนน ปายจราจร และสัญญาณไฟจราจร ปายประกาศของทาง
ราชการ รั้ว หรือกําแพง หรือผนัง อาคารของทางราชการ ศาลาท่ีพักผูโดยสาร  

๖.๒ ตองทําหนังสือเพ่ือขออนุญาตตอนายกเทศมนตรีลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน และ 
เม่ือครบกําหนดระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาต ตองจัดเก็บใหเสร็จสิ้นเรียบรอยภายในเวลาไมเกิน ๓ วัน  

๖.๓ วิธีการติดตั้งจะตองไมกระทําโดยวิธีการทากาวหรือทาแปงเปยก หรือใชวัสดุอ่ืน 
ใดในการผนึกแนน หรือทา พน ระบายสี ตองไมติดลักษณะ แขวนเปนราว และตองไมกระทําการใดๆ ท่ี
กอใหเกิดความเสียหายตอพ้ืนผิวทางเทาหรือผนัง  

ขอ ๗ การติดตั้งปายบอกทางหรือปายบอกสถานท่ี ตามขอ ๔.๒ ตองไดรับอนุญาตจากนายกองคการ
บริหารสวนตําบลกอน โดยองคการบริหารสวนตําบลจะอนุญาตใหเฉพาะปายบอกทางและปายบอกสถานท่ี
สําหรับสถานท่ีของสวนราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา วัด หรือ   
ศาสนสถานอ่ืนเทานั้น  

ขอ ๘ การติดตั้งปายสําหรับงานจัดสรางหรือซอมถนนหรืองานสาธารณูปโภคตามขอ ๔.๔ ใหติดตั้ง
ไดตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดตกลงไวกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจดังกลาว  

ขอ ๙ ผูยื่นคําขออนุญาตติดตั้งปายจะตองจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพ่ือ ประกอบการพิจารณาดังนี้ 
 ๙.๑ สําเนาบัตรประจาตัวประชาชน จํานวน ๑ ชุด  
 ๙.๒ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ชุด  
 ๙.๓ หนังสอืยินยอม (กรณีท่ีไมใชเจาของสถานท่ี)  

ขอ ๑๐ การขออนุญาตติดตั้งปายโฆษณา ซ่ึงไมเปนอาคารตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร        
พ.ศ.๒๕๒๒ ใหยื่นคําขอรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน โดยใชคํารองขออนุญาตทําการ 
โฆษณา ตามแบบ ร.ส.๑ และใหยื่นท่ีกองชางเทศบาล โดยแจงรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้  

๑๐.๑ ใหยื่นคําขอรับอนุญาตกอนกําหนดวันติดตั้งปายโฆษณาไมนอยกวา ๗ วัน  
๑๐.๒ ใหแจงวัตถุประสงคของการติดตั้ง สถานท่ีและจุดท่ีจะติดตั้งปายโฆษณาโดย 

ละเอียด  
๑๐.๓ ใหแจงจํานวนปายโฆษณา ลักษณะ ขนาด และการยึดเหนี่ยวในการติดตั้งปาย  
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๑๐.๔ ใหแจงระยะเวลาการติดตั้งปายโฆษณาและการรื้อถอนหรือปลดออก พรอมท้ัง 
มีคํารับรองวาหากพนกําหนดในการอนุญาต ยินยอมใหองคการบริหารสวนตําบลรื้อ ถอน หรือปลดออก โดยผู
ขออนุญาตตองชําระคาใชจายในการรื้อถอน ภายใน ๓ วันนับจากวันท่ีไดรับแจง หากพนกําหนดยินยอมให
วัสดุ อุปกรณ ปายนั้นเปนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลกาลอ 

๑๐.๕ ใหแจงขอความหรือภาพท่ีโฆษณาโดยละเอียดและชัดเจน พรอมตัวอยาง  
๑๐.๖ ขอความหรือภาพท่ีจะโฆษณาตองไมขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีงาม  

ขอ ๑๑ ปายโฆษณาท่ีติดตั้งใกลสายไฟฟาตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของการไฟฟาสวนภูมิภาค และ
หรือการไฟฟาฝายผลิตแลวแตกรณี  

ขอ ๑๒ ผูท่ีไดรับอนุญาตตองเขียนเลขท่ีและวันท่ีของหนังสืออนุญาตของเทศบาล แสดงไวท่ีปายท่ี
ไดรับอนุญาต  

ขอ ๑๓ ในกรณีท่ีสมควรปฏิบัติเปนอยางอ่ืนหรือท่ีไมมีกําหนดไวในระเบียบนี้ใหเสนอนายกเทศมนตรี 
เพ่ือสั่งการ อนุญาตเปนกรณี ๆ ไป  

ขอ ๑๔ หากปรากฏวาปายท่ีติดตั้งในท่ีสาธารณะ ผูติดตั้งปายโฆษณาไมไดดําเนินการขออนุญาต
ติดตั้ง เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจรื้อ ถอน ขูด ลบ หรือลางขอความหรือภาพนั้นไดเอง โดยคิดคาใชจายจาก
ผูโฆษณาตามท่ีไดจายไปจริง  

ขอ ๑๕ ใหผูขออนุญาตชําระคาธรรมเนียมติดตั้งปายชั่วคราว ดังนี้  
๑๕.๑ กรณีปายโฆษณา  
     ๑๕.๑.๑ คาธรรมเนียมปายกรณีท่ีเปนการคา ปายละ ๒๐๐ บาท ระยะเวลาติดตั้ง 

ไมเกิน ๖๐ วัน  
     ๑๕.๑.๒ คาธรรมเนียมปายกรณีไมเปนการคา ปายละ ๑๐๐ บาท ระยะเวลาติดตั้ง 

ไมเกิน ๓๐ วัน  
         ๑๕.๒ กรณีแผนประกาศหรอืใบปลิว  
           ๑๕ .๒ .๑ ค าธรรมเนี ยมแผนประกาศหรือ ใบปลิ วกรณี ท่ี เป นการค า จํ านวน                  

๕๐๐ แผน ตอคาธรรมเนียม ๒๐๐ บาท  
   ๑๕ .๑ .๒ ค าธรรมเนี ยมแผนประกาศหรือ ใบปลิวกรณี ไม เป นการค า จํ านวน           

๕๐๐ แผน ตอคาธรรมเนียม ๑๐๐ บาท  
 ขอ ๑๖ หากผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศนี้ ผูนั้นมีความผิดและตองรับโทษตามท่ีกําหนดไว 
ในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน 

  
ประกาศ ณ วันท่ี   ๒๗    เดือน  มีนาคม    พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
       ลงชื่อ     
                    (นายอาแว  ซงตายา) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลกาลอ 

 
 
 



 


