
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ 

************************* 
                      ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ  หน้าที่
ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.เสนอเพ่ือเป็นการรักษา  ความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน โดยให้ความส าคัญกับเรื่องการแก้ไขปัญหาการติดตั้งป้ายโฆษณา  บนทาง
สาธารณะที่ท าให้บ้านเมืองดูไม่สะอาด และขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกทั้งยังส่งผลกระทบ ต่อความปลอดภัยของ
ประชาชน 
                      องค์การบริหารส่วนต าบลสีดาในฐานะราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการรักษาความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยและดูแลรักษาที่สาธารณะ ตามมาตรา 67 (2) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 16(17)แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 จึงก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่
สาธารณะ ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้ 
                    ข้อ 1. ห้ามมิให้ติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ เว้นแต่กรณี ดังนี้ 
                          1.1 เป็นการติดตั้งในบริเวณหรือสถานที่ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา อนุญาตหรือจัดไว้ให้ 
                          1.2 การติดตั้งป้ายบอกทางและป้ายบอกสถานที่ 
                          1.3 การติดตั้งป้ายเพื่องานพระราชพิธี รัฐพิธีหรือการต้อนรับบุคคลส าคัญ 
                          1.4 การติดตั้งป้ายส าหรับงานจัดสร้างหรือซ่อมถนนและงานสาธารณูปโภคของส่วนราชการหน่วยงาน 
ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ โดยให้รวมถึงการจัดสร้างหรือซ่อมที่ด าเนินการ โดยผู้รับจ้างของส่วนราชการหรือ หน่วยงานของรัฐ 
                   ข้อ 2. การติดตั้งป้ายโฆษณาตามข้อ 1 จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 
                          2.1 ต้องเป็นป้ายที่มั่นคงแข็งแรงและไม่มีลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตราย 
                          2.2 ไม่ปิดหรือบังเครื่องหมายหรือสัญญาณท่ีเกี่ยวข้องกับการจราจร 
                          2.3 ต้องติดตั้งในที่ที่ไม่เป็นอุปสรรคแก่การจราจร 
                          2.4 ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากป้ายหรือจากการ 
ติดต้ัง  หรือจาการรื้อถอนป้ายนั้น 
                          2.5 ข้อความและภาพที่ใช้ต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม 
                          2.6 ป้ายที่ติดตั้งในที่สาธารณะ ต้องไม่มีลักษณะเป็น “อาคาร” ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
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                          ข้อ 3. การติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณหรือสถานที่ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลสีดาอนุญาตหรือจัดไว้ให ้ 
ตามข้อ 1.1 จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระยะเวลา และรูปแบบ ดังนี้ 
                            3.1. มิให้ติดตั้งในบริเวณดังนี้ เกาะกลางถนน ต้นไม้ สะพานลอยคนเดินข้ามรวมทั้งส่วนประกอบของ
สะพาน รั้วและแผงเหล็กริมถนน ป้ายจราจร และสัญญาณไฟจราจร ป้ายประกาศของทาง 
ราชการ รั้ว หรือก าแพง หรือผนังอาคารของทางราชการ ศาลาที่พักผู้โดยสาร 
                           3.2 ต้องท าหนังสือเพ่ือขออนุญาตต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 
และเม่ือครบก าหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต จ้องจัดเก็บให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายในเวลาไม่เกิน 3 วัน 
                           3.3 ต้องติดตั้งห่างจากพ้ืนทางเท้าไม่น้อยกว่า 1 เมตร โดยกรณีวัสดุเป็นโครงไม้หรือแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด 
ต้องมีขนาดป้ายกว้างไม่เกิน 1 เมตรและสูงไม่เกิน 1.2 เมตร กรณีวัสดุเป็นผ้าหรือแบบธงต้องมีขนาดป้ายไม่เกิน 06.0 เมตร
และสูงไม่เกิน 1.2 เมตร 
                         3.4 วิธกีารติดตั้งจะต้องไม่กระท าโดยวิธีการทากาว หรือทาแป้งเปียก หรือทา พ่นระบายสีต้องไม่ติด
ลักษณะแขวนเป็นราว และต้องไม่กระท าการใดๆ ที่ก่อเกิดความเสียหายต่อพ้ืนผิวทางเท้าหรือผนัง 
                 ข้อ 4. การติดตั้งป้ายบอกทางและป้ายบอกสถานที่ ตามข้อ 1.2 ต้องได้รับอนุญาตจากนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสีดาก่อน โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา อนุญาตให้เฉพาะป้ายบอกทางและป้ายบอกสถานที่ของทาง
ราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา วัด หรือ ศาสนสถานอ่ืนเท่านั้น 
                 ข้อ 5. การติดตั้งป้ายส าหรับงานจัดสร้างหรือซ่อมแซมถนนหรืองานสาธารณูปโภคตามข้อ 1.4 ให้ติดตั้งได้ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ได้ตกลงไว้กับส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจดังกล่าว 
                 ข้อ 6. หลักฐานและเอกสารที่ต้องเตรียมไป ผู้ยื่นค าขออนุญาตติดตั้งป้ายจะต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
                      6.1 บัตรประจ าตัวประชาชน 
                      6.2 ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
                      6.3 หนังสือยินยอม (กรณีไม่ใช่เจ้าของสถานที่) 
                ข้อ 7. ป้ายโฆษณาท่ีมีขนาดเกิน 1 ตารางเมตร หรือมีน้ าหนักรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม 
 ติดตั้งไว้อย่างถาวร มีลักษณะเป็นอาคาร จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
                    ข้อ 8. การอนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาชั่วคราว และป้ายนั้นทาด้วยผ้าหรือกระดาษ ซึ่งไม่เป็นอาคาร 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ให้ยื่นค าร้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 โดยใช้ค าร้องขออนุญาตท าการโฆษณาตามแบบ ร.ส.1 และ 
ยื่นที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา โดยแจ้งรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
                      8.1 ให้ยื่นค าขอรับอนุญาตก่อนก าหนดวันติดตั้งป้ายโฆษณาไม่น้อยกว่า 5 วัน 
                      8.2 ให้แจ้งวัตถุประสงค์ของการติดตั้ง สถานที่และจุดที่จะตั้งป้ายโฆษณาโดยละเอียด 
                      8.3 ให้แจ้งจ านวนป้ายโฆษณา ลักษณะ ขนาด และการยึดเหนี่ยวในการติดตั้งป้าย 
                      8.4 ให้แจ้งระยะเวลาการติดตั้งป้ายโฆษณาและการรื้อถอนหรือปลดออก 
                      8.5 ให้แจ้งข้อความหรือภาพโฆษณาโดยละเอียดและชัดเจน 
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8.6 ในกรณีที่ติดตั้งในที่ดินหรืออาคารของเอกชน ต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของสถานที่ 
                      8.7 ข้อความหรือภาพที่จะโฆษณาต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีงาม 
                ข้อ 9. ป้ายโฆษณาท่ีติดใกล้สายไฟฟ้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
                ข้อ 10. ผู้ที่ได้รับอนุญาตต้องเขียนเลขที่และวันที่ของหนังสืออนุญาตขององค์การบริหารส่วนต าบล 
สีดาแสดงไว้ที่ป้ายที่ได้รับอนุญาต 
               ข้อ 11. ในกรณีที่สมควรปฏิบัติเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่มีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอนายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบลสีดา เพ่ือสั่งการอนุญาตเป็นกรณี ๆไป 
               ข้อ 12. หากปรากฏว่าป้ายที่ติดตั้งในที่สาธารณะ ผู้ติดตั้งป้ายโฆษณาไม่ได้ด าเนินการขออนุญาตติดตั้ง  
เจ้าหนักงานท้องถิ่นมีอ านาจรื้อ ถอน ขูด ลบ หรือล้างข้อความหรือภาพนั้นเอง โดยคิด 
ค่าใช้จ่ายจากผู้โฆษณาตามที่ได้จ่ายไปจริง 
               ข้อ 13. ให้ผู้ขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียมติดตั้งป้ายชั่วคราว ดังนี้ 
                    13.1 ค่าธรรมเนียมป้ายกรณีท่ีเป็นการค้า ป้ายละ 200บาท ระยะเวลาติดตั้งไม่เกิน 60 วัน 
                    13.2 ค่าธรรมเนียมป้ายกรณีท่ีไม่เป็นทางการ ป้ายละ 100 บาท ระยะเวลาติดตั้งไม่เกิน 30 วัน 
                    13.3 กรณีโฆษณาประเภทใบปลิวโปรยในที่สาธารณะ จ านวน 500 แผ่น ต่อค่าธรรมเนียม 200บาท 
              ข้อ 14. หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ผู้นั้นจะมีความผิดและต้องรับโทษตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2560 
                           
                         ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน   ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 
 

(นายครรชิต  ต่อเงิน) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา 

 
 


