
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลประสาทสิทธิ์ 
เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขการติดตั้งปายโฆษณาในท่ีสาธารณะ 

…………………………………………… 
  ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เม่ือวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการปองกันการละเวนการ
ปฏบิัติหนาท่ีในการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับปายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.เสนอ
เพ่ือเปนการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน โดยใหความสําคัญกับเรื่องการแกไข
ปญหาการติดตั้งปายโฆษณาบนทางสาธารณะท่ีทําใหบานเมืองดูไมสะอาด และขาดความเปนระเบียบเรียบรอย
อีกท้ังยังสงผลกระทบตอความปลอดภัยของประชาชนเทศบาลตําบลประสาทสิทธิ์ ในฐานะราชการสวนทองถ่ิน 
มีอํานาจหนาท่ีในการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยและดูแลรักษาท่ีสาธารณะ ตามมาตรา ๖๗ (๒) แหง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ 
มาตรา ๑๖(๑๗)แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑ แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง พ.ศ.๒๕๓๕แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ และมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๕๘ จึงกําหนหลักเกณฑและเง่ือนไขในการติดตั้งปาย
โฆษณาในท่ีสาธารณะ ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลประสาทสิทธิ์ ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑. หามมิใหติดตั้งปายโฆษณาในท่ีสาธารณะ เวนแตกรณี ดังนี้ 
๑.๑ เปนการติดตั้งในบริเวณหรือสถานท่ี ท่ีเทศบาลตําบลประสาทสิทธิ์ อนุญาตหรือจัดไวให 
๑.๒ การติดตั้งปายบอกทางและปายบอกสถานท่ี 
๑.๓ การติดตั้งปายเพ่ืองานพระราชพิธี รัฐพิธีหรือการตอนรับบุคคลสําคัญ 
๑.๔ การติดตั้งปายสําหรับงานจัดสรางหรือซอมถนนและงานสาธารณูปโภคของสวนราชการ 

หนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ โดยใหรวมถึงการจัดสรางหรือซอมท่ีดําเนินการ โดยผูรับจางของสวนราชการ
หรือหนวยงานของรัฐ 

ขอ ๒. การติดตั้งปายโฆษณาตามขอ ๑ จะตองเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไข ดังนี้ 
๒.๑ ตองเปนปายท่ีม่ันคงแข็งแรงและไมมีลักษณะท่ีนาจะกอใหเกิดอันตราย 
๒.๒ ไมปดหรือบังเครื่องหมายหรือสัญญาณท่ีเก่ียวของกับการจราจร 
๒.๓ ตองติดตั้งในท่ีท่ีไมเปนอุปสรรคแกการจราจร 
๒.๔ ผูไดรับอนุญาตจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึน อันเนื่องมาจากปายหรือ 

จากการติดตั้ง หรือจาการรื้อถอนปายนั้น 
๒.๕ ขอความและภาพท่ีใชตองไมขัดตอศีลธรรมอันดีงาม 
๒.๖ ปายท่ีติดตั้งในท่ีสาธารณะ ตองไมมีลักษณะเปน "อาคาร" ตามพระราชบัญญัติควบคุม 

อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
ขอ ๓. การติดตั้งปายโฆษณาในบริเวณหรือสถานท่ี ท่ีเทศบาลตําบลประสาทสิทธิ์อนุญาตหรือ

จัดไวให ตามขอ ๑.2 จะตองเปนไปตามหลักเกณฑ เง่ือนไข ระยะเวลา และรูปแบบ ดังนี้ 



  

 

๓.๑. มิใหติดตั้งในบริเวณดังนี้  เกาะกลางถนน ตนไม สะพานลอยคนเดินขามรวมท้ัง
สวนประกอบของสะพาน รัว้และแผงเหล็กริมถนน ปายจราจร และสัญญาณไฟจราจร ปายประกาศของทาง 
ราชการ รั้ว หรือกําแพง หรือผนังอาคารของทางราชการ ศาลาท่ีพักผูโดยสาร 

๓.๒ ตองทําหนังสือเพ่ือขออนุญาตตอนายกเทศมนตรีตําบลประสาทสิทธิ์ ลวงหนาไม 
นอยกวา ๗ วัน และเม่ือครบกําหนดระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาต จองจัดเก็บใหเสร็จสิ้นเรียบรอยภายในเวลาไม 
เกิน ๓ วัน 

๓.๓ ตองติดตั้งหางจากพ้ืนทางเทาไมนอยกวา ๑ เมตร โดยกรณีวัสดุเปนโครงไมหรือแผนฟว 
เจอรบอรด ตองมีขนาดปายกวางไมเกิน ๑ เมตรและสูงไมเกิน ๑.๒ เมตร กรณีวัสดุเปนผาหรือแบบธงตองมี 
ขนาดปายไมเกิน 6 เมตรและสูงไมเกิน ๑.๒ เมตร 

๓.๔ วิธีการติดตั้งจะตองไมกระทําโดยวิธีการทากาว หรือทาแปงเปยก หรือทา พนระบายสี 
ตองไมติดลักษณะแขวนเปนราว และตองไมกระทําการใดๆ ท่ีกอเกิดความเสียหายตอพ้ืนผิวทางเทาหรือผนัง 

ขอ 4. การติดตั้งปายบอกทางและปายบอกสถานท่ี ตามขอ ๑.๒ ตองไดรับอนุญาตจาก 
นายกเทศมนตรีตําบลประสาทสิทธิ์กอน โดยนายกเทศมนตรีตําบลประสาทสิทธิ์ อนุญาตใหเฉพาะปายบอกทาง
และปายบอกสถานท่ีของทางราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาลสถาบันการศึกษา วัด หรือ 
ศาสนสถานอ่ืนเทานั้น 

ขอ ๕. การติดตั้งปายสําหรับงานจัดสรางหรือซอมแซมถนนหรืองานสาธารณูปโภคตามขอ 
๑.๔ ใหติดตั้งไดตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม ไดตกลงไวกับสวนราชการ 
หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจดังกลาว 

ขอ ๖. หลักฐานและเอกสารท่ีตองเตรียมไป ผูยื่นคําขออนุญาตติดตั้งปายจะตองจัดเตรียม 
เอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

๖.๑ บัตรประจําตัวประชาชน 
๖.๒ สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน 
๖.๓ หนังสือยินยอม (กรณีไมใชเจาของสถานท่ี) 
ขอ ๗. ปายโฆษณาท่ีมีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมท้ังโครงสรางเกินสิบ 

กิโลกรัม ติดตั้งไวอยางถาวร มีลักษณะเปนอาคาร จะตองปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
ขอ ๘. การอนุญาตติดตั้งปายโฆษณาชั่วคราว และปายนั้นทาดวยผาหรือกระดาษ ซ่ึงไมเปน 

อาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ใหยื่นคํารองขออนุญาตตามพระราชบัญญัติรักษาความ 
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.6๕๓4 โดยใชคํารองขออนุญาตทําการโฆษณาตาม 
แบบ ร.ส.๑ และยื่นท่ีกองชาง องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม โดยแจงรายละเอียดเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 

๘.๑ ใหยื่นคําขอรับอนุญาตกอนกําหนดวันติดตั้งปายโฆษณาไมนอยกวา ๕ วัน 
๘.๒ ใหแจงวัตถุประสงคของการติดตั้ง สถานท่ีและจุดท่ีจะตั้งปายโฆษณาโดยละเอียด 
๘.๓ ใหแจงจํานวนปายโฆษณา ลักษณะ ขนาด และการยึดเหนี่ยวในการติดตั้งปาย 
๘.๔ ใหแจงระยะเวลาการติดตั้งปายโฆษณาและการรื้อถอนหรือปลดออก 
๘.๕ ใหแจงขอความหรือภาพโฆษณาโดยละเอียดและชัดเจน 
8.๖ ในกรณีท่ีติดตั้งในท่ีดินหรืออาคารของเอกชน ตองมีหนังสือยินยอมจากเจาของสถานท่ี 
๘.๗ ขอความหรือภาพท่ีจะโฆษณาตองไมขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีงาม 



  

 

ขอ ๙. ปายโฆษณาท่ีติดใกลสายไฟฟาตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ขอ ๑0 ผูท่ีไดรับอนุญาตตองเขียนเลขท่ีและวันท่ีของหนังสืออนุญาตของเทศบาลตําบล

ประสาทสิทธิ์แสดงไวท่ีปายท่ีไดรับอนุญาต 
ขอ ๑๑ ในกรณีท่ีสมควรปฏิบัติเปนอยางอ่ืนหรือไมมีกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหเสนอนายก 

เทศมนตรีตําบลประสาทสิทธิ์ เพ่ือสั่งการอนุญาตเปนกรณีๆไป  
ขอ ๑๒ หากปรากฏวาปายท่ีติดตั้งในท่ีสาธารณะ ผูติดตั้งปายโฆษณาไมไดดําเนินการขอ 

อนุญาตติดตั้ง เจาหนักงานทองถ่ินมีอํานาจรื้อ ถอน ขูด ลบ หรือลางขอความหรือภาพนั้นเอง โดยคิดคาใชจาย
จากผูโฆษณาตามท่ีไดจายไปจริง 

ขอ ๑๓ ใหผูขออนุญาตชําระคาธรรมเนียมติดตั้งปายชั่วคราว ดังนี้ 
๑๓.๑ คาธรรมเนียมปายกรณีท่ีเปนการคา ปายละ ๒0๐บาท ระยะเวลาติดตั้งไมเกิน ๖๐ วัน 
๑๓.๒ คาธรรมเนียมปายกรณีท่ีไมเปนทางการ ปายละ ๑0๐ บาท ระยะเวลาติดตั้งไมเกิน 
๑๓.๓ กรณีโฆษณาประเภทใบปลิวโปรยในท่ีสาธารณะ จํานวน ๕00 แผน ตอคาธรรมเนียม 

๒๐๐ บาท  
ขอ ๑๔ หากผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ผูนั้นจะมีความผิดและตองรับโทษตามท่ี 

กําหนดไวในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

      สั่ง ณ  วันท่ี 29 กันยายน  พ.ศ. 2563 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


