ระเบียบเทศบาลตาบลห้วยกะปิ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
...................................................................
เทศบาลตาบลห้วยกะปิในฐานะราชการส่วนท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และดูแลรักษาที่สาธารณะ ตามมาตรา ๕๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ (๑๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒ และ มาตรา ๑๖ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้ อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงกาหนด หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ในเขตพื้นที่เทศบาล
ตาบลห้วยกะปิให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบเทศบาลตาบลห้วยกะปิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้ง ป้าย
โฆษณาในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“เทศบาล” หมายความว่า เทศบาลตาบลห้วยกะปิ
“นายกเทศมนตรี” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกะปิ
“พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และให้หมายความรวมถึงผูซ้ ึ่ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง
“ป้าย” หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการ
อื่น ไม่ว่าจะเป็นการเพื่อหารายได้ หรือไม่ก็ตาม ซึ่งจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่
เขียน แกะสลัก จารึกหรือทาให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
ข้อ ๔ ห้ามมิให้ติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ เว้นแต่กรณีดังนี้
๔.๑ เป็นการติดตั้งในบริเวณหรือสถานที่ที่เทศบาลอนุญาตหรือจัดไว้ให้
๔.๒ การติดตั้งป้ายบอกทางและป้ายบอกสถานที่
๔.๓ การติดตั้งป้ายเพื่องานพระราชพิธี รัฐพิธีหรือการต้อนรับบุคคลสาคัญ
๔.๔ การติ ด ตั้ ง ป้ า ยส าหรั บ งานจั ดสร้ า งหรื อ ซ่ อ มถนน และงานสาธารณู ป โภคของส่ วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ โดยให้ รวมถึงการจัดสร้างหรือซ่อมที่ดาเนินการ โดยผู้รับจ้างของส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ
ข้อ ๕ การติดตั้งป้ายโฆษณาตามข้อ ๔ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
๕.๑ ต้องเป็นป้ายที่มั่นคงแข็งแรงและไม่มีลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตราย
๕.๒ ไม่ปิดหรือบังเครื่องหมายหรือสัญญาณที่เกี่ยวกับการจราจร

-๒๕.๓ ต้องติดตั้งในที่ที่ไม่เป็นอุปสรรคแก่การจราจร
๕.๔ ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากป้ายหรือ จาก
การติดตั้ง หรือจากการรื้อถอนป้ายนั้น
๕.๕ ข้อความและภาพที่ใช้ต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม
๕.๖ ป้ายที่ติดตั้งในที่สาธารณะ ต้องไม่มีลักษณะเป็น “อาคาร” ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๖ การติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณหรือสถานที่ที่เทศบาลอนุญาตหรือจัดไว้ให้ตามข้อ ๔.๑ จะต้องเป็นไป
ตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระยะเวลา และรูปแบบ ดังนี้
๖.๑ มิให้ติดตัง้ ในบริเวณดังนี้ เกาะกลางบนถนน ต้นไม้ สะพานลอยคนเดินข้าม รวมทั้งส่วนประกอบ
ของ สะพาน รั้วและแผงเหล็กริมถนน ป้ายจราจร และสัญญาณไฟจราจร ป้า ยประกาศของทางราชการ รั้ว หรือกาแพง
หรือผนัง อาคารของทางราชการ ศาลาที่พักผู้โดยสาร
๖.๒ ต้องทาหนังสือเพื่อขออนุญาตต่อนายกเทศมนตรีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน และเมื่อครบกาหนด
ระยะเวลา ที่ได้รับอนุญาต ต้องจัดเก็บให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายในเวลาไม่เกิน ๓ วัน
๖.๓ วิธีการติดตั้งจะต้องไม่กระทาโดยวิธีการทากาว หรือทาแป้งเปียก หรือใช้วัสดุอื่นใดในการผนึก
แน่น หรือทา พ่น ระบายสี ต้องไม่ติดลักษณะ แขวนเป็นราว และต้องไม่กระทาการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
พื้นผิวทางเท้าหรือผนัง
ข้อ ๗ การติดตั้งป้ายบอกทางหรือป้ายบอกสถานที่ ตามข้อ ๔.๒ ต้องได้รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีก่อน โดย
เทศบาลจะอนุญาตให้เฉพาะป้ายบอกทางและป้ายบอกสถานที่สาหรับสถานที่ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา วัด หรือ ศาสนสถานอื่นเท่านั้น
ข้อ ๘ การติดตั้งป้ายสาหรับงานจัดสร้างหรือซ่อมถนนหรืองานสาธารณูปโภคตามข้อ ๔.๔ ให้ติดตั้งได้ตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่เทศบาลได้ตกลงไว้กับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจดังกล่าว
ข้อ ๙ ผู้ยื่นคาขออนุญาตติดตั้งป้ายจะต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อ ประกอบการพิจารณาดังนี้ ๙.๑
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ชุด
๙.๒ สาเนาทะเบียนบ้าน

จานวน

๑ ชุด

๙.๓ หนังสือยินยอม (กรณีที่ไม่ใช่เจ้าของสถานที่)
ข้อ ๑๐ การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา ซึ่งไม่เป็นอาคารตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ให้
ยื่นคาขอรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อ ยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
โดยใช้คาร้องขออนุญาตทาการโฆษณา ตามแบบ ร.ส.๑ และให้ยื่นที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบล
ห้วยกะปิ โดยแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑๐.๑ ให้ยื่นคาขอรับอนุญาตก่อนกาหนดวันติดตั้งป้ายโฆษณาไม่น้อยกว่า ๗ วัน
๑๐.๒ ให้แจ้งวัตถุประสงค์ของการติดตั้ง สถานที่และจุดที่จะติดตัง้ ป้ายโฆษณาโดยละเอียด

-๓๑๐.๓ ให้แจ้งจานวนป้ายโฆษณา ลักษณะ ขนาด และการยึดเหนี่ยวในการติดตั้งป้าย
๑๐.๔ ให้แจ้งระยะเวลาการติดตั้ง ป้ายโฆษณาและการรื้อถอนหรือปลดออก พร้อมทั้งมีคารับรองว่า
หากพ้นกาหนดในการอนุญาต ยินยอมให้เทศบาลรื้อ ถอน หรือปลดออก โดยผู้ขออนุญาตต้องชาระค่าใช้จ่ายในการรื้อ
ถอน ภายใน ๓ วันนับจากวันทีไ่ ด้รับแจ้ง หากพ้นกาหนดยินยอมให้วัสดุ อุปกรณ์ ป้ายนั้นเป็นทรัพย์สินของเทศบาลตาบล
ห้วยกะปิ
๑๐.๕ ให้แจ้งข้อความหรือภาพที่โฆษณาโดยละเอียดและชัดเจน พร้อมตัวอย่าง
๑๐.๖ ข้อความหรือภาพที่จะโฆษณาต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีงาม
ข้อ ๑๑ ป้ายโฆษณาที่ติดตั้งใกล้สายไฟฟ้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ/หรือการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๒ ผู้ที่ได้รับ อนุญ าตต้ องเขียนเลขที่และวัน ที่ของหนั งสือ อนุญ าตของเทศบาล แสดงไว้ที่ป้ ายที่ ได้รับ
อนุญาต
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่สมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่นหรือที่ไม่มีกาหนดไว้ในระเบียบนี้ให้เสนอนายกเทศมนตรี เพื่อสั่งการ
อนุญาตเป็นกรณี ๆ ไป
ข้อ ๑๔ หากปรากฏว่าป้ายที่ติด ตั้งในที่สาธารณะ ผู้ติดตั้งป้ายโฆษณาไม่ได้ดาเนินการขออนุญาตติดตั้ง เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอานาจรื้อ ถอน ขูด ลบ หรือล้างข้อความหรือภาพนั้นได้เอง โดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้โฆษณาตามที่ได้จ่าย
ไปจริง
ข้อ ๑๕ ให้ผู้ขออนุญาตชาระค่าธรรมเนียมติดตั้งป้ายชั่วคราว ดังนี้
๑๕.๑ กรณีป้ายโฆษณา
๑๕.๑.๑ ค่าธรรมเนียมป้ายกรณีที่เป็นการค้า ป้ายละ ๒๐๐ บาท ระยะเวลาติดตั้งไม่เกิน ๖๐ วัน
๑๕.๑.๒ ค่าธรรมเนียมป้ายกรณีไม่เป็นการค้า ป้ายละ ๑๐๐ บาท ระยะเวลาติดตั้งไม่เกิน ๓๐ วัน
๑๕.๒ กรณีแผ่นประกาศหรือใบปลิว
๑๕.๒.๑ ค่ าธรรมเนี ยมแผ่ น ประกาศหรื อ ใบปลิ ว กรณี ที่ เป็ นการค้ า จ านวน ๕๐๐ แผ่ น ต่ อ
ค่าธรรมเนียม ๒๐๐ บาท
๑๕.๑.๒ ค่ า ธรรมเนี ย มแผ่ น ประกาศหรื อ ใบปลิ ว กรณี ไ ม่ เ ป็ น การค้ า จ านวน ๕๐๐ แผ่ น ต่ อ
ค่าธรรมเนียม ๑๐๐ บาท
ข้อ ๑๖ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ผู้นั้นจะมีความผิดและต้องรับโทษตามที่กาหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศ ณ วันที่ ........... พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ลงชื่อ.........................................................

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตาบลห้วย
กะปิ

