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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตะเคียน 
เรื่อง   การจัดระเบียบการตดิตัง้ปาย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตะเคียน  วาดวยการจัดระเบียบ

การติดตั้งปายในเขตองคการบริหารสวนตําบลตะเคียน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๗  (๒)  และมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล

และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล  (ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๑๐  แหงพระราชบัญญัติรักษา 

ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และมาตรา  ๑๖  (๑๗)   

แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น   

พ.ศ.  ๒๕๔๒  องคการบริหารสวนตําบลตะเคียนโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลตะเคียน

และนายอําเภอกาบเชิง  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตะเคียน  เรื่อง  การจัด

ระเบียบการติดตั้งปาย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลตะเคียนตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลตะเคียน 

“พนักงานเจาหนาที”่  หมายความวา  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลตะเคียน  รองปลัดองคการ

บริหารสวนตําบลตะเคียน  หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลตะเคียน  ผูอํานวยการกอง   

หรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาท่ีตามขอบัญญัตินี้ 
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“ที่สาธารณะ”  หมายความวา  สาธารณสมบัติของแผนดินนอกจากที่รกรางวางเปลาและให  

หมายความรวมถึงถนน  และทางน้ําดวย 

“ปาย”  หมายความวา  ปายแสดงชื่อ  ย่ีหอ  หรือเครื่องหมายท่ีใชประกอบการคาหรือ 

ประกอบกิจการอื่น  เพ่ือหารายไดหรือโฆษณาทางการคาหรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได  ไมวาจะไดแสดง

หรือโฆษณาไวที่วัตถุใด ๆ  ดวยอักษร  ภาพ  หรือเครื่องหมายท่ีเขียน  แกะสลัก  จารึก  หรือทําใหปรากฏ

ดวยวิธีอื่น 

“ถนนสาธารณะ”  หมายความวา  ทางสาธารณะประเภทถนน  ซอย  หรือทางที่ เปด   

หรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือใชเปนทางสัญจรได  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม   

“สะพาน”  หมายความวา  สะพานที่เปด  หรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือใชเปนทางสัญจรได  

ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม 

“พ้ืน”  หมายความวา  พ้ืนที่ของอาคารที่บุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยไดภายในขอบเขตของคาน  

หรือตรงที่รับพ้ืน  หรือภายในพ้ืนที่นั้น  หรือภายในขอบเขตของผนังอาคารรวมทั้งเฉลียงหรือระเบียงดวย 

“หลังคา”  หมายความวา  ส่ิงปกคลุมสวนบนของอาคารสําหรับการปองกันแดด  และฝน  

รวมทั้งโครงสรางหรือส่ิงใดท่ีประกอบขึ้นเพ่ือยึดเหนี่ยวส่ิงปกคลุมนี้ใหมั่นคง  แข็งแรง 

“ดาดฟา”  หมายความวา  พ้ืนที่สวนบนสุดของอาคารที่ไมมีหลังคาคลุม  และบุคคลสามารถขึ้น

ไปใชสอยได 

“วัสดุทนไฟ”  หมายความวา  วัสดุกอสรางที่ไมเปนเชื้อเพลิง 

“การจัดระเบียบ”  หมายความวา  การดําเนินการอื่นใดโดยผูมีอํานาจตามกฎหมายท่ีวาง

กฎเกณฑใหเปนไปในแนวเดียวกันโดยอาศัยหลักแหงความถูกตองและชอบธรรม 

ขอ  ๕  หามผูใดปดหรือติดตั้งปายในบริเวณสถานที่สาธารณะ  หรือถนนสาธารณะ  สะพาน  

และภายในระยะ  ๑๐๐  เมตร  จากทางรวม  ทางแยก  เวนแตปายบอกทาง 

ความในวรรคหนึ่ง  มิใหใชบังคับแกองคการบริหารสวนตําบลตะเคียน  หรือสวนราชการอื่นหรือ

ผูที่ไดรับอนุญาตจากนายกองคการบริหารสวนตําบลตะเคียน 

ขอ  ๖  เจาพนักงานทองถิ่น  และพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑)  โฆษณาใหประชาชนไดทราบถึงหนาท่ีที่ตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ 

(๒)  สอดสอง  ดูแล  และกวดขันไมใหมีการฝาฝนขอบัญญัตินี้โดยเครงครัด 
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(๓)  ตักเตือนผูกระทําผิดและรายงานตอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณาส่ังการตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๗  เมื่อมีการกระทําความผิดตามขอบัญญัตินี้เกิดขึ้นและไมปรากฏตัวผูกระทําความผิดให

เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตะเคียนรวมขจัด  หรือดําเนินการแกไขเพ่ือไมใหปายที่ได 

กระทําการฝาฝนขอบัญญัตินี้   

องคการบริหารสวนตําบลตะเคียนมีอํานาจยึดปายท่ีติดตั้งฝาฝนขอบัญญัตินี้ตามความในวรรคกอน  

จนกวาจะปรากฏตัวเจาของปายที่ไดกระทําการฝาฝนขอบัญญัติ  และไดมีการขอคืนปายนั้นจากองคการ

บริหารสวนตําบลตะเคียน 

เมื่อปรากฏตัวผูกระทําผิดกอนท่ีผูกระทําความผิดจะรับคืนปายเชนวานั้นผูกระทําความผิด 

ตองเสียคาใชจาย  หรือคาเสียหายอยางใด ๆ  แกองคการบริหารสวนตําบลตะเคียนที่ไดจายไปสืบเนื่อง

จากการที่ไดกระทําการตามวรรคหนึ่งไปจนครบจํานวน  ถาหากชําระยังไมครบจํานวนองคการบริหาร 

สวนตําบลตะเคียนมีอํานาจยึดปายไวจนกวาจะไดชําระเต็มตามจํานวนคาใชจายหรือคาเสียหายอยางใด ๆ   

ในการนั้น 

การกระทําของเจาหนาที่ ในขอนี้ถาไดกระทําโดยสุจริตและโดยชอบดวยขอบัญญัตินี้   

เจาหนาที่ผูกระทําการนั่นไมตองรับผิดตอผูที่ไดกระทําการฝาฝนขอบัญญัตินี้แตประการใด 

ขอ  ๘  ปายหรือส่ิงที่กอสรางขึ้นสําหรับติด  หรือติดตั้งปายท่ีอาคารตองไมบังชองระบายอากาศ  

หนาตาง  ประตูหรือทางหนีไฟ 

ขอ   ๙  ป าย ท่ี ย่ืนจากผนั งอาคารให ย่ืน ได ไม เกินแนวกันสาด  และให สู งได ไม เกิน   

๖๐  เซนติเมตร  หรือมีพ้ืนที่ปายไดไมเกิน  ๒  ตารางเมตร 

ขอ  ๑๐  ปายที่ติดตั้งเหนือกันสาดและไมไดย่ืนจากผนังอาคาร  ใหติดตั้งไดโดยมีความสูงของปาย 

ไมเกิน  ๖๐  เซนติเมตร  วัดจากขอบบนของปลายกันสาดนั้น  หรือมีพ้ืนที่ปายไมเกิน  ๒  ตารางเมตร 

ขอ  ๑๑  ปายที่ติดตั้งใตกันสาดใหติดตั้งแนบผนังอาคาร  และตองสูงจากพ้ืนทางเทานั้น 

ไมนอยกวา  ๒.๕๐  ตารางเมตร 

ขอ  ๑๒  ปายหรือส่ิงกอสรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายบนหลังคาหรือดาดฟาของอาคาร 

ตองไมลํ้าออกนอกแนวผนังรอบนอกของอาคาร  และสวนบนสุดของปายหรือส่ิงกอสรางขึ้นสําหรับติด  

หรือตั้งปายตองสูงไมเกิน  ๖  เมตร  จากสวนบนสุดของหลังคาหรือดาดฟาของอาคารท่ีติดตั้งปายนั้น 
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ขอ  ๑๓  ปายโฆษณาสําหรับโรงมโหรสพใหติดตั้งขนานกับผนังอาคารโรงมหรสพ  แตจะย่ืน 

หางจากผนังไดไมเกิน  ๕๐  เซนติเมตร  หรือหากติดตั้งปายบนกันสาดจะตองไมย่ืนลํ้าแนวปลายกันสาดนั้น

และความสูงของปายทั้งสองกรณีตองไมเกินความสูงของอาคาร 

ขอ  ๑๔  ปายท่ีติดตั้งอยูบนพ้ืนโดยตรงตองมีความสูงไมเกินระยะที่วัดจากจุดที่ติดตั้งปาย 

ไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะที่อยูใกลปายนั้นที่สุด  และมีความยาวของปายไมเกิน  ๓๒  เมตร 

ขอ  ๑๕  ส่ิงที่กอสรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายที่ติดตั้งบนพ้ืนดินโดยตรงใหทาดวยวัสดุทนไฟทั้งหมด 

ขอ  ๑๖  ผูขอรับใบอนุญาตติดตั้งปายตองย่ืนคําขอตอพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีกําหนด   

โดยตองนําเอกสารหลักฐานมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ดังตอไปนี้ 

(๑)  สําเนาบัตรประชาชน  หรือบัตรเจาหนาที่ของรัฐ 

(๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

(๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับกิจการนั้น ๆ 

ขอ  ๑๗  เจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาต  และมีหนังสือแจงใหทราบภายใน  

๑๕  วันนับแตวันที่ไดรับคําขอ  และเอกสารหลักฐานครบถวนตามขอ  ๑๕ 

ขอ  ๑๘  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษปรับไมเกิน  ๑,๐๐๐  บาท   

ผูที่ตองชําระคาปรับตามวรรคหนึ่งตองนําเงินมาชําระคาปรับภายในกําหนดเวลาสามสิบวันตั้งแต

วันที่ไดรับแจงจากเจาพนักงานเจาหนาที่  และเมื่อไดชําระคาปรับแลวภายในระยะเวลาแลวใหถือวา

คดีอาญาเลิกกันตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

หากไมชําระคาปรับตามกําหนดเวลาในวรรคสองพนักงานเจาหนาที่หรือผูซึ่งพนักงานเจาหนาที่

มอบหมายมีอํานาจดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป 

ขอ  ๑๙ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลตะเคียนเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และมีอํานาจออกระเบียบ  ขอกําหนด  ขอบังคับ  ประกาศ  และคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตาม

ขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓  มถินุายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ทองคํา  เฉลิมรัมย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลตะเคียน 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตะเคียน 

เรื่อง  การจัดระเบียบการติดตั้งปาย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี ประเภท จํานวนเงิน  (บาท) 

๑ คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตติดตั้งปาย ๒๐๐ 
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