
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ 

…………………………………….. 

 ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  พระราชบัญญัติ
ทางหลวง พ.ศ.2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยให้ความส าคัญในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองทั้งในชุมชน เส้นทางคมนาคม สถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว การจัดการขยะ ป้าย
โฆษณาท่ีไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและเรื่องผังเมือง ตลอดจนการปลูกฝังวินัยให้คน
ในชาติช่วยกันรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง นั้น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอในฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการรักษา
ความเป็นเรียบร้อยและดูแลรักษาที่สาธารณะ ตามมาตรา 67(2) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 16 (17) แห่งพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 10 แห่ง 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบีบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และมาตรา 21 แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 จึงก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่
สาธารณะในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ห้ามมิให้ติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ เว้นแต่กรณีดังนี้ 

1.1 เป็นการติดตั้งในบริเวณหรือสถานที่ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวออนุญาตหรือ 
จัดไว้ให้ 

1.2 การติดตั้งป้ายบอกทางและป้ายบอกสถานที่ 
1.3 การติดตั้งป้ายเพ่ืองานพระราชพิธี รัฐพิธีหรือการต้อนรับบุคคลส าคัญ 
1.4 การติดตั้งป้ายส าหรับงานจัดสร้างหรือซ่อมถนนและงานสาธารณูปโภคของส่วน

ราชการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจโดยให้รวมถึงการจัดสร้ างหรือซ่อมที่
ด าเนินการ โดยผู้รับจ้างของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 

 ข้อ 2 การติดตั้งป้ายโฆษณาตามข้อ 1 จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 
  2.1 ต้องเป็นป้ายที่มั่นคงแข็งแรงและไม่มีลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตราย 
  2.2 ไม่ปิดหรือบังเครื่องหมายหรือสัญญาณที่เก่ียวข้องกับการจราจร 
  2.3 ต้องติดตั้งในที่ที่ไม่เป็นอุปสรรคแก่การจราจร 
  2.4 ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากป้าย 
    หรือจากติดตั้งหรือจากการรื้อถอนป้ายนั้น 
                                                                            /2.5 ข้อความและภาพ… 
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  2.5 ข้อความและภาพท่ีใช้ต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม 
  2.6 ป้ายที่ติดตั้งในที่สาธารณะต้องไม่มีลักษณะเป็น “อาคาร” ตามพระราชบัญญัติ 
    ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
 ข้อ 3 การติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณหรือสถานที่ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวออนุญาต
หรือจัดไว้ให้ตามข้อ 1.1 จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระยะเวลา และรูปแบบ ดังนี้ 
  3.1 มิให้ติดตั้งในบริเวณดังนี้ เกาะกลางบนถนน ต้นไม้ สะพานลอยคนเดินข้ามรวมทั้ง 
    ส่วนประกอบของสะพาน รั้วและแผงเหล็กริมถนน ป้ายจราจร และสัญญาณไฟ 
    จราจรป้ายประกาศของทางราชการ รั้วหรือก าแพง หรือผนังอาคารของทาง 
    ราชการ ศาลาที่พักผู้โดยสาร 
  3.2 ต้องท าหนังสือเพ่ือขออนุญาตต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ล่วงหน้าไม่ 

   น้อยกว่า 7 วัน และเม่ือครบก าหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตต้องจัดเก็บให้เสร็จสิ้น 
       เรียบร้อยภายในเวลาไม่เกิน 3 วัน 
  3.3 ตั้งห่างจากพ้ืนทางเท้าไม่น้อยกว่า 1 เมตรโดยกรณีวัสดุเป็นโครงไม้หรือแผ่น 
    ฟิวเจอร์บอร์ด ต้องมีขนาดป้ายกว้างไม่เกิน 1 เมตร และสูงไม่เกิดน 1.2 เมตร  
    กรณีวัสดุเป็นผ้าหรือแบบธงต้องมีขนาดป้ายไม่เกิน 0.60  เมตร และสูงไม่เกิน 
    1.2 เมตร 
  3.4 วิธีการติดตั้งจะต้องไม่กระท าโดยวิธีการทากาวหรือทาแป้งเปียกหรือทาพ่นระบายสี 
    ต้องไม่ติดลักษณะแขวนเป็นราว และต้องไม่กระท าการใด ๆ ที่เกิดก่อความเสียหาย 
    ต่อพ้ืนผิวทางเท้าหรือผนัง 
 ข้อ 4 การติดตั้งป้ายบอกทางและป้ายบอกสถานที่ ตามข้อ 1.2 ต้องได้รับอนุญาตจากนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอก่อน โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ อนุญาตให้เฉพาะป้าย
บอกทางและป้ายบอกสถานที่ของทางราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล 
สถาบันการศึกษา วัด หรือศาสนสถานอื่นเท่านั้น 
 ข้อ 5 การติดตั้งป้ายส าหรับงานจัดสร้างหรือซ่อมถนนหรืองานสาธารณูปโภคข้อ 1.4 ให้ติดตั้ง
ได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอได้ตกลงไว้กับส่วนราชการ หน่วยงานของ
รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจดังกล่าว 
 ข้อ 6 หลักฐานและเอกสารที่ต้องเตรียมไป ผู้ยื่นค าขออนุญาตติดตั้งป้ายจะต้องจัดเตรียมเอกสา
หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
  6.1 บัตรประจ าตัวประชาชน 
  6.2 ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
  6.3 หนังสือยินยอม (กรณีที่ไม่ใช่เจ้าของสถานที่) 
                                                                                      /ข้อ 7 ป้ายโฆษณาท่ีมีขนาดเกิน… 
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 ข้อ 7 ป้ายโฆษณาที่มีขนาดเกิน 1 ตารางเมตร หรือมีน้ าหนักรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม
ติดตั้งไว้อย่างถาวร มีลักษณะเป็นอาคาร จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
 ข้อ 8 การอนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาชั่วคราว และป้ายนั้นท าด้วยผ้าหรือกระดาษ ซึ่งไม่เป็น
อาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  ให้ยื่นค าขอรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 โดยใช้ค าร้องขออนุญาตท าการ
โฆษณาตามแบบ  ร.ส. 1 และยื่นที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ โดยแจ้งรายละเอียดเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
  8.1 ให้ยื่นค าขอรับอนุญาตก่อนก าหนดวันติดตั้งป้ายโฆษณาไม่น้อยกว่า 5 วัน 
  8.2 ให้แจ้งวัตถุประสงค์ของการติดตั้ง สถานที่และจุดทีจะตั้งป้ายโฆษณาโดยละเอียด 
  8.3 ให้แจ้งจ านวนป้ายโฆษณา ลักษณะ ขนาด และการยึดเหนี่ยวในการติดตั้งป้าย 
  8.4 ให้แจ้งระยเวลาการติดตั้งป้ายโฆษณาและการรื้อถอนหรือปลดออก 
  8.5 ให้แจ้งข้อความหรือภาพโฆษณาโดยละเอียดและชัดเจน 
  8.6 ในกรณีที่ติดตั้งในที่ดินหรืออาคารของเอกชน ต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของ 
                             สถานที ่
  8.7 ข้อความหรือภาพที่จะโฆษณาต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีงาม 
 ข้อ 10 ผู้ทีได้รับอนุญาตต้องเขียนเลขที่และวันที่ของหนังสืออนุญาตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกะลุวอ แสดงไว้ที่ป้ายที่ได้รับอนุญาต 
 ข้อ 11 ในกรณีที่สมควรปฏิบัติเป็นอย่างอ่ืนหรือที่ไม่มีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ให้เสนอนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอเพ่ือสั่งการอนุญาตเป็นกรณีๆ ไป 
 ข้อ 12 หากปรากฏว่าป้ายที่ติดตั้งในที่สาธารณะ ผู้ติดตั้งป้ายโฆษณาไม่ได้ด าเนินการขอ
อนุญาตติดตั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอาจรื้อ ถอน ขูด ลบ หรือล้างข้อความหรือภาพนั้นเอง โดยคิดค่าใช้จ่าย
จากผู้โฆษณาตามที่ได้จ่ายไปจริง 
 ข้อ 13 ให้ผู้ขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียมติดตั้งป้ายชั่วคราว ดังนี้ 
   13.1 ค่าธรรมเนียมป้ายกรณีท่ีเป็นการค้า ป้ายละ 200 บาท ระยะเวลาติดตั้งไม่เกิน  
         60 วัน 
   13.2 ค่าธรรมเนียมป้ายกรณีท่ีไม่เป็นทางการ ป้ายละ 100  บาท ระยะเวลาติดตั้งไม่ 
         เกิน 30 วัน 
   13.3 กรณีโฆษณาประเภทใบปลิวโปรยในที่สาธารณะ จ านวน 500  แผ่น ต่อค่า 
         ธรรมเนียม 200  บาท 
 
 
                                                                                                 /ข้อ 14 หากผู้ใดฝ่าฝืน… 
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 ข้อ 14 หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ผู้นั้นจะมีความผิดและต้องรับโทษตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535  

     ประกาศ  ณ  วันที่  10  พฤศจิกายน  2559 
 
 
 
 
                                                         (นายรอมือลี  หะยีและ) 
                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 แบบ ร.ส.1 
ค าร้องขออนุญาตโฆษณา 

                                                                  เขียนที…่………………………………………………………….. 

                                วันที่……………เดือน…………..…………….พ.ศ………………… 

 ข้าพเจ้า………………………………………………………….อายุ………………ปี สัญชาติ…………………………. 

อยู่บ้านเลขท่ี………………………………….ตรอก/ซอย……………………………………….ถนน……………………………………….. 

ต าบล/แขวง…………………………………………………………………………อ าเภอ/เขต………………………………………………… 

จังหวัด…………………………………………………………………โทรศัพท์……………………………………………………………………. 

 ขอยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ขออนุญาตท าการโฆษณาโดยปิดทิ้ง
หรือโปรดแผ่นประกาศหรือใบปลิว ณ ที่…………………………………………………………………………………………………….. 

ซ่ึงต้ังอยู่ท่ีเลขท่ี……………………………ตรอก/ซอย…………………………………………ถนน………………………………………… 

ต าบล/แขวง………………………………..อ าเภอ/เขต…………………………………………จังหวัด…………………………………….. 

 ได้เสนอแผนผังแสดงเขตที่จะปิด ทิ้ง หรือไปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวและบริเวณใกล้เคียง
และตัวอย่าของแผ่นประกาศหรือใบปลิวที่จะโฆษณา จ านวน  2 ชุด มาด้วยแล้ว 

 ขอรับรองว่าเมื่อครบก าหนดเวลาในหนังสืออนุญาตแล้ว จะเก็บ ปลด รื้อถอน ขูด ลบ หรือล้าง
แผ่นประกาศหรือใบปลิวออกจากบริวณดังกล่าว 
 

     (ลงชื่อ)…………………………………………………………………. 
                                                                                             ผู้ขออนุญาต 
หมายเหตุ  ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่าออก 

ความเห็นของเจ้าหน้าที่…………………………………………………………………………………………………………….……………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     (ลงชื่อ)…………………………………………………………………. 
                                                                            (………………………………………………………………) 
ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                    (ลงชื่อ)……………………….………………………………………… 
                                                                            (………………………………………………………………) 



 

 

 
   
 
 

 

     
   


