
 

ข่าวประชาสัมพันธ์  

ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 ตามท่ี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ลงนามในกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่ง
สร้างข้ึนสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2558 โดยกฎกระทรวงดังกล่าว มี
ขึ้นข้ึนเนื่องจากบทบัญญัติ “อาคาร” ตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หมายถึงป้ายหรือ 
สิ่งที่สร้างข้ึนสำหรับติดหรือตั้งป้ายด้วย แต่ลักษณะโครงสร้างและการใช้สอยของป้ายแตกต่างจากอาคาร 
ทั่วไป ซึ่งข้อกำหนดหรือกฎกระทรวงที่ใช้บังคับกับอาคารไม่อาจใช้บังคับกับกรณีของป้ายได้เหมาะสม หรือยัง 
ไม่มีข้อกำหนดสำหรับป้ายเป็นการเฉพาะ เพ่ือเป็นการรวบรวมและปรับปรุงข้อกำหนดในเรื่องป้ายให้เหมาะสม
สอดคล้องกับลักษณะของป้ายในสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ มีข้อกำหนดที่สำคัญ 
เช่น ข้อ 17 ต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างส่องแผ่นป้ายหรือป้ายที่ใช้ระบบ ไฟฟ้าและมีแสงสว่างในตัวเอง 
แสงสว่างที่ออกจากป้ายจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญบริเวณ ข้างเคียง และไม่รบกวนการมองเห็น
สภาพจราจรของผู้ขับข่ียานพาหนะจนอาจส่งผลต่อการควบคุมหรือขับข่ี ยานพาหนะ นอกจากนี้ในหมวด 10 
ข้อ 23 ระบุว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้ง หรือป้ายที่สูงจากพ้ืนดินตั้งแต่ 15 
เมตรขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่ป้ายตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดตั้ง บนหลังคา หรือดาดฟ้า หรือส่วน
หนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป ให้มีหน้าที่ดังนี้  

 (1) ต้องจัดให้มีตัวอักษรแสดงเลขที่ใบรับรองการตรวจสอบ ในกรณีที่ยังไม่มีใบรับรองการตรวจสอบ 
ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายให้แสดงเลขที่ใบอนุญาตก่อสร้างแทน รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ 
ติดต่อได้ และมีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า 20 เซนติเมตร แสดงไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ชัดเจนในบริเวณ 
ด้านหน้าป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย  

 (2) ต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่ 
เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ดำเนินการต้องทำการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อ ชีวิต 
ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2548 

  ขณะที่ในหมวด 11 ข้อ 24 ระบุว่า ในกรณีที่ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายมีสภาพไม่
มั่นคงแข็งแรงอันอาจเป็นภยันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ให้ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ภายใน 
ระยะเวลาที่กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่ง ในกรณีมีเหตุอัน 
สมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้  

ในกรณี... 



 

 ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายดำเนินการ 
เพ่ือบรรเทาเหตุที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายดังกล่าวได้ทันทีตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด หรือสั่ง 
ห้ามมิให้ใช้ป้ายนั้นจนกว่าจะมีการแก้ไข  
 ทั้งนี้ตามบทเฉพาะกาล ข้อ 27 กำหนดว่า ให้ผู้ดำเนินการ ผู้ครอบครอง หรือเจ้าของป้ายหรือสิ่งที่ 
สร้างข้ึนสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับใบแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลงตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ควบคุมอาคารหรือก่อสร้างดัดแปลงแล้วเสร็จไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับตามข้อ 
23 (1) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ นั้น  

การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา  

หรือส่ิงอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ 

 กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
 กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างป้ายบนอาคาร และบนพ้ืนดินป้ายบนอาคารตามกฎหมาย 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4 (3) ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้ง หรือ 
ตั้งป้าย  
 (ก) ที่ติด หรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะ และมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ำหนักรวมทั้งโครงสร้าง 
เกินสิบกิโลกรัม  
 (ข) ที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่างจากท่ีสาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากที่สาธารณะมี 
น้อยกว่าความสูงของป้ายนั้น เมื่อวัดจากพ้ืนดิน และมีขนาด หรือน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง 
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 23 ( พ.ศ. 2533 )  
 ให้ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งไว้ในระยะห่างจากท่ีสาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว 
ระยะห่างจากท่ีสาธารณะ มีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพ้ืนดิน และมีขนาดความกว้างของป้าย 
เกินห้าสิบเซนติเมตร หรือยาวเกินหนึ่งเมตร หรือเนื้อท่ีของป้ายเกินห้าพันตารางเซนติเมตร หรือมีน้ำหนักของ 
ป้าย หรือสิ่งที่สร้างข้ึนสำหรับ หรือติดตั้งป้ายอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินสิบกิโลกรัมเป็น 
อาคารตาม มาตรา 4 กฎกระทรวงกำหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืนเป็นอาคารตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2544 สิ่งที่สร้างอย่างอ่ืน ที่มีความสูงจากระดับฐานตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ตามกฎกระทรวง 55 
( พ.ศ. 2543 )  
 ข้อ 8 ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งป้ายบนหลังคา หรือดาดฟ้าของอาคารต้องไม่ล้ำออก 
นอกแนวผนังรอบนอกของอาคาร และส่วนบนสุดของป้าย หรือสิ่งที่สร้างข้ึนสำหรับติด หรือตั้งป้ายต้องสูงไม่ 
เกิน 6 เมตร จากส่วนสูงของหลังคา หรือดาดฟ้าของอาคารที่ติดตั้งป้ายนั้น  
 ข้อ 13 ป้ายที่ติดตั้งอยู่บนดินโดยตรง ต้องมีความสูงไม่เกินระยะที่วัด จากจุดที่ติดตั้งป้าย ไปจนถึง 
กึ่งกลางถนนสาธารณะ ที่อยู่ใกล้ป้ายนั้นที่สุด และมีความยาวของป้ายไม่เกิน 32 เมตร  
 

บทกำหนด... 
 



 

 
 
 บทกำหนดโทษ  

 มาตรา 65 ความผิด ก่อสร้างโดยมิได้รับอนุญาต หรือก่อสร้างผิดแบบ ( มาตรา 21 , มาตรา 31 ) 
ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ โทษปรับอีกวันละไม่ 
เกิน 10,000 บาท  

 มาตรา 66 ทวิ ความผิด ไม่รื้อถอนตามคำสั่ง จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 
บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ โทษปรับอีกวันละไม่เกิน 30,000 บาท  

 มาตรา 70 ความผิดเพื่อพาณิชยกรรม หรือเป็นการกระทำในทางการค้า เพ่ือให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขาย 
หรือ จำหน่ายโดยมีค่าตอบแทน โทษปรับเป็น 2 เท่าของโทษตามมาตรานั้น  

 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม จึงได้จัดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่น
ใด ที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ดังนี้  

๑.  แจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม หมู่ที่ 2  
     ตำบลวัดยางงาม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
๒.  แจ้งเบาะแสผ่านเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 032 - 747301 
๓.  แจ้งเบาะแสผ่านทางไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม หมู่ที่ 2 ตำบลวัดยางงาม 

อำเภอ      
     ปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140 
๔.  แจ้งเบาะแสผ่านทางตู้แสดงความคิดเห็น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม 

          5.  แจ้งเบาะแสผ่านทางเว็บไซต์  www.watyangngam.go.th       

6. Facebook = ชื่อประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม      
ทั้งนี ้ ข้อมูลของผู ้แจ้งเบาะแส จะถูกเก็บเป็นความลับ ซึ ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบเท่านั้น 

 


