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ป้ายโฆษณา หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีรุกล ้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วย กฎหมายหรือไม่ชอบด้วย 
 

ตามที่ พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ลงนามในกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้า ยหรือ
สิ่งสร้างขึ้นส าหรับติดหรือต้ังป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  พ.ศ.2558 โดยกฎกระทรวง
ดังกล่าว พ.ศ. มีขึ้นเนื่องจากบทบัญญัติ“อาคาร”ตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
หมายถึงป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส าหรับติดหรือต้ังป้ายด้วยแต่ลักษณะโครงสร้างและการใช้สอยของป้าย
แตกต่างจากอาคารทั่วไปซ่ึงข้อก าหนดหรือกฎกระทรวงที่ใช้บังคับกับอาคารไม่อาจใช้บังคับกับกรณีของป้าย
ได้ เหมาะ ไม่มีข้อก าหนดส าหรับป้ายเป็นการเฉพาะ เพ่ือเป็นการรวบรวมและปรับปรุงข้อก าหนดในเรื่องป้าย 
เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของป้ายในสภาวการณ์ปัจจุบันจึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 มีข้อก าหนดที่ส าคัญ เช่น 17 ต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างส่องแผ่นป้ายหรือป้ายที่ใช้ระบ บข้อ
ไฟฟ้าและมีแสงสว่างในตัวเองแสงสว่างที่ออกจากป้ายจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญบริ เ วณ
ข้างเคียง และไม่รบกวนการมองเห็นสภาพจราจรของผู้ขับขี่ยานพาหนะจนอาจส่งผลต่อการควบคุมหรื อขับ
ยานพาหนะ 
 นอกจากนี้ในหมวด 10 ข้อ 23 ระบุว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส าหรับ หรือ
ป้ายที่สูงจากพ้ืนดินต้ังแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่ป้ายต้ังแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดต้ัง บน
หลังคาหรือดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพ้ืนที่ต้ังแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป ให้มีหน้าที่ดังนี้ 
 (1)ต้องจัดให้มีตัวอักษรแสดงเลขที่ใบรับรองการตรวจสอบ ในกรณีที่ยังไม่มีใบรับรองการตรวจสอบ 
ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส าหรับติดหรือต้ังป้ายให้แสดงเลขที่ใบอนุญาตก่อสร้างแทน รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์  
ติดต่อได้ และมีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า 20 เซนติเมตร แสดงไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ชัดเจนในบริ เ วณ 
ด้านหน้าป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส าหรับติดหรือต้ังป้าย 
 (2)ต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎกระทรวงก าหนดชนิดหรือประเภทของอา คารที่
เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ด าเนินการต้องทุการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย ต่อ 
ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ.2548 
 ขณะที่ในหมวด 11 ข้อ24 ระบุว่าในกรณีที่ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส าหรับติดหรือต้ังป้ายมีสภา พไ ม่ 
ม่ันคงแข็งแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ เจ้า
พนักงานท้องถิ่นสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายด าเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย  ภายใน 
ระยะเวลาที่ก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า30วัน นับแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีค าสั่งในกรณีมีเหตุอันสมควร 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้ 
 ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายด าเนินการ
เพ่ือบรรเทาเหตุที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายดังกล่าวได้ทันทีตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด หรือสั่ง 
ห้ามมิให้ใช้ป้ายนั้นจนกว่าจะมีการแก้ไข 
 
 
 
 
           ทั่งนี้ตาม... 

  



 
ทั้งนี้ตามบทเฉพาะกาล 27 ข้อกำหนดว่า ให้ผู้ดเนินการ ผู้ครอบครองหรือเจ้าของป้ายหรือสิ่ งที่  

สร้างขึ้นสหรับติดหรือต้ังป้ายที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับใบแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลงตามกฎหมายว่า 
ควบคุมอาคารหรือก่อสร้างดัดแปลงแล้วเสร็จไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ซ่ึงอยู่ภายใต้บังคับตามข้อ  
23 (1) ต้องดำ เนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้  
บังคับนั้น 

การกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเก่ียวกับการติดต้ังป้ายโฆษณา 
 หรือสิ่งอ่ืนใดที่รุกล้ าทางสาธารณะ 

 
 กฎหมายเก่ียวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ กฎหมาย
เก่ียวกับการก่อสร้างป้ายบนอาคาร และบนพ้ืนดินป้ายบนอาคารตามกฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
2522พ.ศ. มาตรา 4 (3) ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นส าหรับติดต้ัง หรือ ต้ังป้าย 
 (ก) ที่ติด หรือต้ังไว้เหนือที่สาธารณะ และมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ าหนักรวมทั้ง 
เกินสิบกิโลกรัม 
     (ข) ที่ติด หรือต้ังไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะ ซ่ึงเม่ือวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากที่สาธารณะมี
น้อยกว่าความสูงของป้ายนั้น เม่ือวัดจากพ้ืนดิน และมีขนาด หรือน้ าหนักเกินกว่าที่ก าหนดในกฎ ตาม
กฎกระทรวงฉบับที่23 ( พ.ศ. 2533 ) 

ให้ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นส าหรับติด หรือต้ังไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะ ซ่ึงเม่ือวัดในทางราบแล้ว 
ระยะห่างจากที่สาธารณะ มีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเม่ือวัดจากพ้ืนดิน และมีขนาดความกว้างของป้าย 
เกินห้าสิบเซนติเมตร หรือยาวเกินหนึ่งเมตร หรือเนื้อที่ของป้ายเกินห้าพันตารางเซนติเมตร หรือมีน้ าหนัก
ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นหรือติดต้ังหรับป้ายอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินสิบกิโลกรัม อาคาร
ตาม มาตรา 4 

กฎกระทรวงก าหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืนเป็นอาคารตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 

สิ่งที่สร้างอย่างอ่ืน ที่มีความสูงจากระดับฐานต้ังแต่10เมตรขึ้นไป ตามกฎกระทรวง 55 ( พ.ศ. 2543 ) 

ข้อ8 ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นส าหรับติด หรือต้ังป้ายบนหลังคา หรือดาดฟ้าของอาคารต้อง นอกแนว
ผนังรอบนอกของอาคาร และส่วนบนสุดของป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นส าหรับติด หรือต้ังป้าย เกิน 6 เมตร จาก
ส่วนสูงของหลังคา หรือดาดฟ้าของอาคารที่ติดต้ังป้ายนั้น 

ข้อ13 ป้ายที่ติดต้ังอยู่บนดินโดยตรง ต้องมีความสูงไม่เกินระยะที่วัด จากจุดที่ติดต้ังก่ึงกลางถนน
สาธารณะ ที่อยู่ใกล้ป้ายนั้นที่สุด และมีความยาวของป้ายไม่เกิน 32 เมตร 

บทก าหนดโทษ 
มาตรา 65 ความผิด ก่อสร้างโดยมิได้รับอนุญาต หรือก่อสร้างผิดแบบ21, มาตรา(มาตรา31 )ต้อง

ระวางโทษ จ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน6หม่ืนบาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ โทษปรับอีกวันละไม่ เกิน
10,000 บาท 

มาตรา 66 ทวิความผิด ไม่รื้อถอนตามค าสั่ง จ าคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือ ปรับไม่เกิน100,000 บาท 
หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ โทษปรับอีกวันละไม่เกิน30,000บาท 

มาตรา 70 ความผิดเพ่ือพาณิชยกรรม หรือเป็นการกระท าในทางการค้า เพ่ือให้เช่า ให้เช่าซ้ือ หรือ 
จ าหน่ายโดยมีค่าตอบแทนเป็นโทษปรับ 2 เท่าของโทษตามมาตรานั้น 

องค์การบริ... 



 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงจึงได้จัดช่องทางส าหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอ่ืนใด 
ที่รุกล้ า ทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ดังนี้ 

1.แจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ณ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง ต าบลนาสะแบง อ าเภอ
ศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 

2.แจ้งเบาะแสผ่านทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 042-490978 
 3.แจ้งเบาะแสผ่านทางไปรษณีย์ ส่ง ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
เลขที่ 151 หมู่ 3 ต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 38210 

4.แจ้งเบาะแสผ่านตู้แสดงความคิดเห็นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
5. แจ้งเบาะแสผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง www.nasabang.go.th 
หัวข้อ“ร้องเรียนร้องทุกข์” 
6. แจ้งเบาะแสผ่านทางwww.facebook.com/อบต.นาสะแบง หรือทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์E-

mail : admin@nasabang.go.th 
 ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสจะถูกเก็บไว้เป็นความลับซ่ึงจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบเท่านั้น 

mailto:admin@nasabang.go.th

