
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ 

*********************** 

  ด้วย  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๖๒  เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้น

การปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

เสนอ  เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน  โดยให้ความสำคัญเกี่ยวกั บ

เรื่องการแก้ไขปัญหาการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่ทำให้บ้านเมืองดูไม่สะอาดและขาดความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย  อีกทั้ง  ยังส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน 
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  ในฐานะราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรักษาความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยและดูแลรักษาที่สาธารณะ  ตามมาตรา  ๖๗ (๑/๑) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๗)  พ.ศ. ๒๕๖๒  ประกอบ  พระราชบัญญัติ

ร ักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. ๒๕๓๕  และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม  

พระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชี

บน  ดังนี้ 
   

  ข้อ  ๑  ห้ามมิให้ติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ  เว้นแต่กรณีดังนี้ 

   ๑.๑  เป็นการติดตั้งในบริเวณหรือสถานที่ท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลชีบนอนุญาตหรือ

จัดไว้ให้ 

   ๑.๒  การติดตั้งป้ายบอกทางและป้ายบอกสถานที่ 

   ๑.๓  การติดตั้งเพ่ืองานพระราชพิธี  รัฐพิธี  หรือการต้อนรับบุคคลสำคัญ 

   ๑.๔  การติดป้ายสำหรับการจัดสร้างหรือซ่อมแซมถนน  และงานสาธารณูปโภคของ

ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ  โดยให้รวมถึงการ  จัดสร้างหรือซ่อมแซมที่ดำเนินการโดยผู้

รับจ้างของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 

  ข้อ  ๒  การติดตั้งป้ายโฆษณาตามข้อ  ๑  จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี ้

   ๒.๑  ต้องเป็นป้ายที่มั่นคงแข็งแรงและไม่มีลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตราย 

   ๒.๒  ไม่ปิดหรือบังเครื่องหมายหรือสัญญาณที่เก่ียวข้องกับการจราจร 

   ๒.๓  ต้องติดตั้งในที่ท่ีไม่เป็นอุปสรรคแก่การจราจร 

 

/๒.๔... 
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   ๒.๔  ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจาก

ป้าย  หรือจากการติดตั้ง  หรือจากการรื้อถอนป้ายนั้น 

   ๒.๕ ข้อความและภาพท่ีใช้ต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม 

  ข้อ  ๓  การติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณหรือสถานที่ที่องค์การบริการส่วนตำบลชีบน  อนุญาต

จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  ระยะเวลา  และรูปแบบดังนี้ 

   ๓.๑  มิให้ติดตั้งบริเวณดังนี้  เกาะกลางถนน ต้นไม้  รั้ว  และแผงเหล็กริมถนน  ป้าย

จราจรและสัญญาณไฟจราจร  ป้ายประกาศของทางราชการ รั้ว  หรือกำแพง  หรือผนังอาคารของทางราชการ  

ศาลาที่พักผูโ้ดยสาร 

   ๓.๒  ต้องทำหนังสือเพ่ือขออนุญาตต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  ล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า  ๗  วัน และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตต้องจัดเก็บป้ายโฆษณาให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย

ภายในระยะเวลาไม่เกิน  ๓  วัน 

   ๓.๓  ต้องติดตั้งห่างจากพื้นไม่น้อยกว่า  ๑  เมตร  โดยกรณีวัสดุเป็นโครงไม้หรือเป็น

แผ่นพลาสติกแข็งต้องมีขนาดป้ายกว้างไม่เกิน  ๑  เมตร  และสูงไม่เกิน  ๑.๒  เมตร  กรณีวัสดุเป็นหรือแบบธง

ต้องมีขนาดป้ายไม่เกิน  ๐.๖๐  เมตร  และสูงไม่เกิน  ๑.๒  เมตร 

   ๓.๔  วิธีการติดตั้งต้องไม่กระทำโดยวิธีการทากาว  หรือทาแป้งเปียก  หรือทา  พ่น  

ระบายสี  ต้องไม่มีลักษณะแขวนเป็นราว  และต้องไม่กระทำการใดๆที่ก่อความเสียหายต่อพื้นผิวทางเท้าหรือ

ผนัง 

  ข้อ  ๔  การติดตั้งป้ายบอกทางและป้ายบอกสถานที่  ตามข้อ  ๑.๒  ต้องได้รับอนุญาตจาก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีบนอนุญาตเฉพาะป้ายบอกทางและ

ป้ายบอกสถานที่ของทางราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  โรงพยาบาลสถาบันการศึกษา  วัดหรือ

ศาสนาสถานอ่ืนเท่านั้น 

  ข้อ  ๕  การติดตั้งป้ายสำหรับงานจัดสร้างหรือซ่อมแซมถนนหรืองานสาธารณูปโภคตามข้อ  

๑.๔  ให้ติดตั้งได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนตำบลชีบนได้ตกลงไว้กับส่วนราชการ  หรือ

หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจดังกล่าว 

  ข้อ  ๖  หลักฐานและเอกสานการยื่นคำขออนุญาตติดตั้งป้าย  ดังนี้ 

   ๖.๑  บัตรประชาชน 

   ๖.๒  สำเนาทะเบียนบ้าน 

   ๖.๓  หนังสือยินยอม(กรณ)ีท่ีไม่ใช่เจ้าของสถานที ่

  ข้อ  ๗  ป้ายโฆษณาท่ีติดตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร  หรือมีน้ำหนัก

รวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัมติดตั้งไว้อย่างถาวรมีลักษณะเป็นอาคารจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายควบคุม

อาคาร 

/ข้อ  ๘... 
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  ข้อ  ๘  การอนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาชั่วคราว  และป้ายนั้นทำด้วยผ้าหรือกระดาษซึ่งไม่เป็น

อาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒  ให้ยื่นคำขอรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติรักษาความ

สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. ๒๕๓๕  โดยใช้คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาตาม

แบบ  ร.ส.๑  และยื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  โดยแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

   ๘.๑  ยื่นคำขอรับอนุญาตก่อนกำหนดวันติดป้ายโฆษณาไม่น้อยกว่า  ๕  วัน 

   ๘.๒  ให้แจ้งวัตถุประสงค์ของการติดตั้ง  สถานที่  และจุดที่ที่จะตั้ งป้านโฆษณาโดย

ละเอียด 

   ๘.๓  ให้แจ้งจำนวนป้ายโฆษณา  ลักษณะ  ขนาด  และการยึดเหนี่ยวในการติดตั้งป้าย 

   ๘.๔  ให้แจ้งระยะเวลาการติดตั้งป้ายโฆษณาและการรื้อถอน  หรือปลดออก 

   ๘.๕  ให้แจ้งข้อความหรือภาพโฆษณาโดยละเอียดและชัดเจน 

   ๘.๖  ในกรณีที่ติดตั้งในที่ดิน  หรืออาคารของเอกชนต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของ

สถานที ่

   ๘.๗  ข้อความหรือภาพที่โฆษณาต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีงาม 

  ข้อ  ๙  ป้ายโฆษณาท่ีติดใกล้สายไฟต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

  ข้อ  ๑๐  ผู้ที่ได้รับอนุญาตต้องเขียนเลขที่   และวันที่ของหนังสืออนุญาตขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลชีบนแสดงไว้ที่ป้ายที่ได้รับอนุญาต 

  ข้อ  ๑๑  ในกรณีที่สมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น  หรือที่ไม่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้เสนอนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลชีบนสั่งการอนุญาตเป็นกรณีๆไป 

  ข้อ  ๑๒  หากปรากฏว่าป้ายที่ติดตั้งในที่สาธารณะ  ผู้ติดตั้งป้ายโฆษณาไม่ได้ดำเนินการขอ

อนุญาตติดตั้ง  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจรื้อ  ถอน  ขูด  ลบ  หรือล้างข้อความหรือภาพนั้นเอง  โดยคิด

ค่าใช้จ่ายจากผู้โฆษณาตามท่ีได้จ่ายไปจริง 

  ข้อ  ๑๓  ให้ผู้ขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียมติดตั้งป้ายชั่วคราว  ดังนี้ 

   ๑๓.๑  ค่าธรรมเนียมป้ายกรณีท่ีเป็นการค้า  ป้ายละ  ๑๐๐  บาท  ระยะเวลาติดตั้งไม่

เกิน  ๖๐  วัน 

   ๑๓.๒  ค่าธรรมเนียมป้ายกรณีท่ีไม่เป็นทางการ  ป้ายละ  ๕๐  บาท  ระยะเวลาติดตั้ง

ไม่เกิน  ๓๐  วัน 

   ๑๓.๓  ค่าธรรมเนียมแผ่นประกาศหรือใบปลิวกรณีที่เป็นการค้า  จำนวน  ๕๐๐  แผ่น

ต่อค่าธรรมเนียม  ๒๐๐  บาท 

   ๑๓.๔  ค่าธรรมเนียมแผ่นประกาศหรือใบปลิวกรณีที่ไม่เป็นการค้า  จำนวน  ๕๐๐  

แผ่นต่อค่าธรรมเนียม  ๒๐๐  บาท 

/ข้อ ๑๔... 
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  ข้อ  ๑๔  หากผู้ใดพบเห็นป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื ่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ  หรือไม่ชอบด้วย

กฎหมาย  สามารถแจ้งเบาะแสให้องค์การบริหารส่วนตำบลชีบนดำเนินการตรวจสอบ  โดยผ่านช่องทางเว็บไซด์  

www.cheebon.org.th  หรือ หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๔-๐๕๖๐๐๘ 

  ข้อ  ๑๕  หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้  ผู้นั้นจะมีความผิดและต้องได้รับโทษ

ตามท่ีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. ๒๕๓๕  

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน   

 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๓  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

        (ลงชื่อ)  

          (นายสุวิทย์   หาญใจ) 

                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน 

    


