
การกระท าอันเปน็การฝา่ฝนืกฎหมาย
เก่ียวกับการติดต้ังปา้ยโฆษณาหรอืส่ิงอ่ืนใด

ทีร่กุลา้ทางสาธารณะ 
กฎหมายเก่ียวกับปา้ยโฆษณาบนทางสาธารณะ ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  
กฎหมายเก่ียวกับการก่อสรา้งปา้ยบนอาคาร และบน

พ้ืนดิน ปา้ยบนอาคารตามกฎหมาย 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4 
(3) ปา้ย หรอืส่ิงทีส่รา้งขึ้นส าหรบัติดต้ัง หรอืต้ังปา้ย  

(ก) ที่ติด หรอืต้ังไว้เหนือที่สาธารณะ และมี
ขนาดเกินหน่ึงตารางเมตร หรอืมีน้าหนักรวมทั้ง
โครงสรา้งเกินสิบกิโลกรมั 

(ข) ที่ ติ ด  หรือ ต้ั งไว้ ในระยะห่ างจากที่
สาธารณะ ซึง่เม่ือวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากที่
สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายน้ัน เม่ือวัด
จากพ้ืนดิน และมีขนาด หรือน้าหนักเกินกว่าที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 
 
 
 

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 23 ( พ.ศ. 2533 ) 
ให้ป้ายหรอืส่ิงที่สรา้งขึ้นส าหรบัติด หรอืต้ัง

ไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะ ซึง่เม่ือวัดในทางราบ
แล้วระยะห่างจากที่สาธารณะ มีน้อยกว่าความสูง
ของป้ายน้ันเม่ือวัดจากพ้ืนดิน และมีขนาดความ
กว้างของป้ายเกินห้าสิบเซนติเมตร หรอืยาวเกิน
หน่ึงเมตร หรือเน้ือที่ของป้ายเกินห้าพันตาราง
เซนติเมตร หรอืมีน้าหนักของปา้ย หรอืส่ิงทีส่รา้งขึ้น
ส าหรบั หรอืติดต้ังป้ายอย่างใดอย่างหน่ึง หรอืทั้ง
สองอย่างรวมกันเกินสิบกิโลกรมัเป็นอาคารตาม 
มาตรา 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎกระทรวงก าหนดส่ิงทีส่รา้งขึน้อยา่งอ่ืนเปน็อาคาร
ตามกฎหมาย วา่ด้วยการควบคมุอาคาร  

พ.ศ. 2544 
ส่ิงที่สรา้งอย่างอ่ืน ที่มีความสูงจากระดับ

ฐานต้ังแต่ 10 เมตรขึ้นไป 
ตามกฎกระทรวง 55 ( พ.ศ. 2543 ) 

ข้อ 8 ป้ายหรอืส่ิงที่สรา้งขึ้นส าหรบัติด หรอื
ต้ังป้ายบนหลังคา หรอืดาดฟ้าของอาคารต้องไม่ล้า
ออกนอกแนวผนังรอบนอกของอาคาร และส่วน
บนสุดของป้าย หรอืส่ิงที่สรา้งขึ้นส าหรบัติด หรอืต้ัง
ป้ายต้องสูงไม่เกิน 6 เมตร จากส่วนสูงของหลังคา 
หรอืดาดฟ้าของอาคารทีติ่ดต้ังปา้ยน้ัน 
 ข้อ 13 ป้ายที่ติดต้ังอยู่บนดินโดยตรง ต้องมีความ
สูงไม่เกินระยะที่วัด จากจุดที่ติดต้ังป้าย ไปจนถึง
ก่ึงกลางถนนสาธารณะ ทีอ่ยู่ใกล้ป้ายน้ันทีสุ่ด และมี
ความยาวของปา้ยไม่เกิน 32 เมตร 
ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2544 

ข้อ 36 ป้ายที่ติดต้ังอยู่บนพ้ืนดินโดยตรง 
ต้องมีความสูงไม่เกิน ระยะที่วัดจากจุดที่ติดต้ังป้าย
ไปจนถึงก่ึงกลางถนนสาธารณะ ( และสูงไม่เกิน 30 
เมตร ) มีความยาวไม่เกิน 32 เมตร และต้องห่าง
จากทีดิ่นต่างเจา้จองไม่น้อยกว่า 4 เมตร 



ข้อ 37 ส่ิงที่สรา้งขึ้นส าหรบัติด หรอืต้ังป้าย
ให้ท าด้วยวัสดุทนไฟทัง้หมด 

ข้อ 50 ป้ายที่ ติดต้ังอยู่บนพ้ืนดินต้องมี
ระยะรน่ ด้ังน้ี 

 ถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้
รน่แนวห่างก่ึงถนนสาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร 

 ถนนสาธารณะกว้าง 10 เมตรขึ้นไป แต่ไม่
เกิน 20 เมตร ให้รน่แนวห่างก่ึงถนนสาธารณะอย่าง
น้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนน 

 ถนนสาธารณะกว้าง 20 เมตรขึ้นไป ให้รน่
แนวห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 2.00 
เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
ส าหรบัป้ายบนอาคาร จะต้องมีความสูงไม่

เกิน 2 เท่าของระยะราบ วัดจากจุดน้ันไปต้ังฉากกับ
แนวถนนด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้
อาคารน้ันทีสุ่ด 

พ้ื น ที่ ห้ า ม ก่ อ ส ร้า ง  ต าม ข้ อ บั ญ ญั ติ
กรุงเทพมหานคร เรื่องการก าหนดบริเวณห้าม
ก่อสรา้งดัดแปลงใช้ หรอืเปลี่ยนการใช้อาคารบาง
ชนิด หรอืบางประเภท ฯลฯ 
 
 

 
 
 

บทก าหนดโทษ 

มาตรา 65 ความผิด ก่อสรา้งโดยมิได้รบั
อนุญาต หรอืก่อสรา้งผิดแบบ ( มาตรา 21 , มาตรา 
31 ) ต้องระวางโทษ จ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ 
ปรบัไม่เกิน 6 หม่ืนบาท หรอื ทั้งจ าทั้งปรบั โทษ
ปรบัอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท 

มาตรา 66 ทวิ ความผิด ไม่รื้อถอนตาม
ค าส่ัง จ าคุกไม่ เกิน 6 เดือน หรือ  ปรับไม่ เกิน 
100,000 บาท หรอื ทั้งจ าทั้งปรบั โทษปรบัอีกวัน
ละไม่เกิน 30,000 บาท 

มาตรา 70 ความผิดเพ่ือพาณิชยกรรม หรอื
เป็นการกระท าในทางการค้า เพ่ือให้เช่า ให้เช่าซื้อ 
ขาย หรอื จ าหน่ายโดยมีค่าตอบแทน โทษปรบัเป็น 
2 เทา่ของโทษตามมาตราน้ัน 

 

 
 
 

 

การกระท าอันเปน็การฝา่ฝนืกฎหมาย
เก่ียวกับการติดต้ังปา้ยโฆษณาหรอืส่ิงอ่ืนใด

ทีร่กุลา้ทางสาธารณะ 
 
 
 
 

 
 

ส านักปลัด อบต.ล าใหม่ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลล าใหม่ 
หมู่ท่ี  6  ต าบลล าใหม่ 
อ าเภอเมืองยะลา จงัหวัดยะลา 
โทร.   0-7325-2208 
Fax.   0-7325-2208 
เว็บไซต์ : www.lummail.go.th 
E-mail :  officelummai@gmail.com 

   saraban@lummai.go.th 
Facbook:  www.facebook.com/officelummai 
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