
 หนา   ๑๓๙ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองหา 
เรื่อง   การจัดระเบียบการตดิตัง้ปาย  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

 

โดยท่ีเปนการสมควรออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองหา  วาดวยการจัดระเบียบ

การติดตั้งปาย  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองหา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และมาตรา  ๑๐  แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน

ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 

การกําจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  

มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลคลองหา  โดยความเห็นชอบของ

สภาองคการบริหารสวนตําบล  คลองหา  และนายอําเภอคลองหลวง  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรยีกวา“ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองหา  เรื่องการจัดระเบียบ

การติดตั้งปาย  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองหา  นับแตวันท่ีไดติด

ประกาศโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลคลองหา  แลว  ๗  วัน 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองหา 

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองหา   

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองหา  หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองหา  

ผูอํานวยการกอง  หรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที่  ตามขอบัญญัตินี้ 

  “ที่สาธารณะ”  หมายความวา  สาธารณสมบัติของแผนดินนอกจากที่รกรางวางเปลา  

และใหหมายความรวมถึงถนน  และทางน้ําดวย 



 หนา   ๑๔๐ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

  “ปาย”  หมายความวา  ปายแสดงชื่อ  ย่ีหอ  หรือเครื่องหมายที่ใชประกอบการคา  

หรือประกอบกิจการอ่ืน  เพ่ือหารายไดหรือโฆษณาทางการคาหรือกิจการอื่นเพ่ือหารายได  ไมวาจะไดแสดง  

หรือโฆษณาไวที่วัตถุใด ๆ  ดวยอักษร  ภาพ  หรือเครื่องหมายที่เขียน  แกะสลัก  จารึกหรือทําใหปรากฏ 

ดวยวิธีอื่น 

  “ถนนสาธารณะ”  หมายความวา  ถนนท่ีเปด  หรือยินยอมใหประชาชนเขาไป  หรือใช

เปนทางสัญจรได  ทั้งนี้ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม 

  “สะพาน”  หมายความวา  สะพานท่ีเปด  หรือยินยอมใหประชาชนเขาไป  หรือใชเปน

ทางสัญจรได  ทั้งนี้ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไมก็ตาม 

  “พ้ืน”  หมายความวา  พ้ืนที่ของอาคารที่บุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยไดภายในขอบเขต

ของคาน  หรือตงที่รับพ้ืน  หรือภายในพ้ืนที่นั้น  หรือภายในขอบเขตของผนังอาคารรวมทั้งเฉลียงหรือ

ระเบียงดวย 

  “หลังคา”  หมายความวา  ส่ิงปกคลุมสวนบนของอาคารสําหรับการปองกันแดด  และ

ฝนรวมทั้งโครงสรางหรือส่ิงใดที่ประกอบขึ้นเพ่ือยึดเหนี่ยวส่ิงปกคลุมนี้ใหมั่นคง  แข็งแรง 

  “ดาดฟา”  หมายความวา  พ้ืนที่สวนบนสุดของอาคารที่ไมมีหลังคาคลุม  และบุคคล

สามารถขึ้นไปใชสอยได 

  “วัสดุทนไฟ”  หมายความวา  วัสดุกอสรางที่ไมเปนเชื้อเพลิง 

  “การจัดระเบียบ”  หมายความวา  การดําเนินการอ่ืนใดโดยผูมีอํานาจตามกฎหมาย 

ที่วางกฎเกณฑใหเปนไปในแนวเดียวกันโดยอาศัยหลักแหงความถูกตองและชอบธรรม 

ขอ ๔ หามผูใดปดหรือติดตั้งปายในบริเวณสถานที่สาธารณะ  หรือถนนสาธารณะ  สะพาน  

และภายในระยะ  ๑๐๐  เมตร  จากทางรวม  ทางแยก  เวนแตปายบอกทาง 

  ความในวรรคหนึง่  มิใหใชบังคับแกองคการบริหารสวนตําบลคลองหา  หรือสวนราชการอื่น   

หรือผูที่ไดรับอนุญาตจากนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองหา 

ขอ ๕ เจาพนักงานทองถิ่น  และพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  โฆษณาใหประชาชนไดทราบถึงหนาที่ท่ีตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ 

  (๒)  สอดสอง  ดูแลและกวดขันไมใหมีการฝาฝนขอบัญญัตินี้โดยเครงครัด 

  (๓)  ตักเตือนผูกระทําผิดและรายงานตอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณาส่ังการตามขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๑๔๑ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๖ เมื่อมีการกระทําความผิดตามขอบัญญัตินี้เกิดขึ้น  และไมปรากฏตัวผูกระทําความผิด 

ใหเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลคลองหารวมกันขจัด  หรือดําเนินการแกไขเพ่ือไมใหปาย 

ที่ไดกระทําการฝาฝนขอบัญญัตินี้  ปรากฏอยูในที่สาธารณะที่ไดกําหนดไวทายบัญชีทายขอบัญญัตินี้ตอไป 

  องคการบริหารสวนตําบลคลองหา  มีอํานาจยึดปายที่ติดตั้งฝาฝนขอบัญญัตินี้ตามความ

ในวรรคกอนจนกวาจะปรากฏตัวเจาของปายท่ีไดกระทําการฝาฝนขอบัญญัติ  และไดมีการขอคืนปายนั้น

จากองคการบริหารสวนตําบลคลองหา 

  เมื่อปรากฏตัวผูกระทําความผิด  กอนที่ผูกระทําความผิดจะรับคืนปายเชนวานั้น  

ผูกระทําความผิดตองเสียคาใชจาย  หรือคาเสียหายอยางใดๆ  แกองคการบริหารสวนตําบลคลองหา   

ที่ไดจายไปสืบเนื่องจากการที่ไดกระทําการตามวรรคหนึ่งไปจนครบจํานวน  ถาหากชําระยังไมครบจํานวน  

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา  มีอํานาจยึดปายไวจนกวาจะไดชําระเต็มตามจํานวนคาใชจาย  หรือ

คาเสียหายอยางใดๆ  ในการนั้น 

  การกระทําของเจาหนาที่ในขอนี้  ถาไดกระทําโดยสุจริต  และโดยชอบดวยขอบัญญัตินี้  

เจาหนาที่ผูกระทําการนั้นไมตองรับผิดตอผูที่ไดกระทําการฝาฝนขอบัญญัตินี้แตประการใด 

ขอ  ๗ ปาย  หรือส่ิงที่สรางขึ้นสําหรับติด  หรือติดตั้งปายท่ีอาคารตองไมบังชองระบายอากาศ  

หนาตาง  ประตูหรือทางหนีไฟ 

ขอ  ๘ ปายท่ีย่ืนจากผนังอาคารใหย่ืนไดไมเกินแนวกันสาด  และใหสูงไดไมเกิน  ๖๐  เซนติเมตร  

หรือมีพ้ืนท่ีปายไมเกิน  ๒  ตารางเมตร 

ขอ  ๙ ปายท่ีติดตั้งเหนือเหนือกันสาดและไมไดย่ืนจากผนังอาคาร  ใหติดตั้งไดโดยมีความสูง

ของปายไมเกิน  ๖๐  เซนติเมตร  วัดจากขอบบนของปลายกันสาดนั้น  หรือมีพ้ืนที่ปายไมเกิน  ๒  ตารางเมตร 

ขอ ๑๐ ปายท่ีติดตั้งใตกันสาดใหติดตั้งแนบผนังอาคาร  และตองสูงจากพ้ืนทางเทานั้นไมนอยกวา  

๒.๕๐  เมตร 

ขอ  ๑๑ ปายหรือส่ิงที่สรางขึ้นสาหรับติดหรือตั้งปายบนหลังคาหรือดาดฟาของอาคาร  ตองไมลํ้า

ออกนอกแนวผนังรอบนอกของอาคาร  และสวนบนสุดของปายหรือส่ิงท่ีสรางขึ้นสําหรับติด  หรือตั้งปาย

ตองสูงไมเกิน  ๖  เมตร  จากสวนสูงสุดของหลังคาหรือดาดฟาของอาคารที่ติดตั้งปายนั้น 
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ขอ  ๑๒ ปายโฆษณาสําหรับโรงมหรสพใหติดตั้งขนานกับผนังอาคารโรงมหรสพ  แตจะย่ืน 

หางจากผนังไดไมเกิน  ๕๐  เซนติเมตร  หรือหากติดตั้งปายบนกันสาดจะตองไมย่ืนลํ้าแนวปลายกันสาดนั้น

และความสูงของปายทั้งสองกรณีตองไมเกินความสูงของอาคาร 

ขอ  ๑๓ ปายที่ติดตั้งอยูบนพ้ืนโดยตรง  ตองมีความสูงไมเกินระยะท่ีวัดจากจุดท่ีติดตั้งปาย 

ไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะที่อยูใกลปายนั้นที่สุด  และมีความยาวของปายไมเกิน  ๓๒  เมตร 

ขอ  ๑๔ ส่ิงท่ีสรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายท่ีติดตั้งบนพ้ืนดินโดยตรงใหทาดวยวัสดุทนไฟ

ทั้งหมด 

ขอ ๑๕ ผูขอรับใบอนุญาตติดตั้งปาย  ตองย่ืนคําขอตอพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีกําหนด 

ทายขอบัญญัตินี้  โดยตองนําเอกสารหลักฐานมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประชาชน  หรือบัตรเจาหนาที่ของรัฐ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นๆ  ที่เกี่ยวของกับกิจการนั้นๆ 

ขอ  ๑๖ เจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาต  และมีหนังสือแจงใหทราบภายใน  

๑๕  วัน  นับแตวันที่ไดรับคําขอ  และเอกสารหลักฐานครบถวนตามขอ  ๑๕ 

ขอ ๑๗ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้  ตองระวางโทษปรับไมเกิน  ๑,๐๐๐  บาท   

  ผูที่ตองชําระคาปรับตามวรรคหนึ่งตองนําเงินมาชําระคาปรับภายในกําหนดเวลา

สามสิบหาวันตั้งแตวันท่ีไดรับแจงจากพนักงานเจาหนาที่  และเมื่อไดชําระคาปรับแลวภายในระยะเวลาแลว   

ใหถือวาคดีอาญาเลิกกันตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  หากไมชําระคาปรับตามกําหนดเวลาในวรรคสอง  พนักงานเจาหนาท่ี  หรือผูซึ่ง

พนักงานเจาหนาท่ีมอบหมายมีอํานาจดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป 

ขอ  ๑๘  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองหา  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และมีอํานาจออกระเบียบ  ขอกําหนด  ขอบังคับ  ประกาศ  และคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตาม

ขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๗  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ธงชัย  นนทนาคร 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลคลองหา 


