
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาแดง 

เรื่อง  การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ 
---------------------------------- 

เนื่องจากพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 
2535 เป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง มาตรา 10 ได้บัญญัติว่า “การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่
สาธารณะ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสืออนุญาตด้วย” โดยมีหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 
2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 
2535 และประกาศกรุงเทพมหานคร ดังนี้   

1.  ข้อความหรือภาพในแผ่นประกาศหรือใบปลิวไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 

2.  ผู้ขออนุญาตจะต้องจัดท าค ารับรองเป็นหนังสือว่าจะเก็บ ปลด รื้อ ถอน ขุด ลบ หรือล้างแผ่น
ประกาศหรือใบปลิว หรือป้ายโฆษณา เมื่อหนังสืออนุญาตหมดอายุไม่เกิน 3 วัน 

3.  ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การโฆษณาเรื่องใดต้องได้รับอนุมัติข้อความหรือภาพที่ใช้ใน
การโฆษณา หรือต้องปฏิบัติตามกฎหมายใด ต้องได้รับอนุมัติหรือได้ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแล้ว 

4.  ป้ายโฆษณาที่จะขออนุญาตติดตั้ง ต้องไม่อยู่ในบริเวณห้ามติดตั้งป้ายโฆษณา อันได้แก่ 
บริเวณคร่อมถนนหรือทางสาธารณะ วงเวียน อนุสาวรีย์ สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดินข้ามสะพานลอย
รถข้าม รวมทั้งส่วนประกอบของสะพานลอย รั้วหรือแผงเหล็กริมถนน ป้ายจราจรและ สัญญาณไฟฟ้าจราจร ป้าย
ประกาศของทางราชการ รั้วหรือก าแพง หรือผนังอาคารของทางราชการ ศาลาที่พักผู้โดยสาร เกาะกลางถนน 
สวนหย่อม สวนสาธารณะ ถนน ต้นไม้ และเสาไฟฟ้า ซึ่งอยู่ในที่สาธารณะ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการติดตั้งเพ่ืองานพระ
ราชพิธี รัฐพิธี หรือการต้อนรับราชอาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาล 

5.  การอนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาที่เป็นการค้าจะอนุญาตครั้งละไม่เกินหกสิบวัน  การอนุญาต
ติดตั้งป้ายโฆษณาท่ีไม่เป็นการค้า จะอนุญาตครั้งละไม่เกินสามสิบวัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2562 

 
                 

 

(นายบัญชา  เสือเหลือง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาแดง 

 
 

 
 
 
 



การให้บริการขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแดง อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

1. ช่องทางการให้บริการ 
ล าดับ สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาการเปิดให้บริการ 

1 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแดง หมู่ที่ 2 ต าบลเขาแดง 
อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150  โทร. 
032-821565 หรอื ตดิต่อดว้ยตนเอง 

เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่
เวลา 08.00 – 16.30 น. 

 

2. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ขออนุญาตยื่นค าร้องตามแบบ ร.ส.1
ท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ.2535 

10 นาที อบต.เขาแดง หมู่ที่ 2 
ต าบลเขาแดง 
อ าเภอกุยบุรี  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2 การพิจารณา 
เจ้าหน้าที ่ตรวจสอบข้อมูล 

3 วัน 

3 การพิจารณา 
เสนอนายองค์การบริหารส่วนต าบล 
เ ขาแดง  หรื อผู้ ที่ ไ ด้ รั บมอบหมาย 
พิจารณาลงนามในใบค าร้องขออนุญาต
โฆษณา (กรณีที่สามารถอนุญาตได้ ) 
หรือในหนังสือแจ้งผู้ขออนุญาต (กรณี
ไม่สามารถอนุญาตได)้ 

1 วัน 

4 การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ลงนามในใบอนุญาตหรือหนงัสือแจง้ผู ้
ขออนุญาต  

2 วัน 

3. รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 

1 ใบค าร้องขออนุญาตโฆษณา (แบบ ร.ส.1)   ฉบับจริง 1 ฉบับ 
2 แผนผังแสดงเขตที่จะปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิว

หรือป้ายโฆษณาและบริเวณใกล้เคียง  
ฉบับจริง 2 ฉบับ 

3 ตัวอย่างของแผ่นประกาศหรือใบปลิวหรือป้ายโฆษณาที่จะโฆษณา  ฉบับจริง 2 ฉบับ 
4 หนังสือแสดงการรับรองของผู้ขออนุญาตว่าจะเก็บ ปลด รื้อ ถอน 

ขูด ลบ หรือล้างแผ่นประกาศหรือใบปลิว หรือป้ายโฆษณา เมื่อ
หนังสืออนุญาตหมดอายุไม่เกิน 3 วัน  

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

5 หนังสือแสดงการได้รับอนุมัติข้อความหรือภาพที่ใช้ในการโฆษณา
กรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดหรือต้องปฏิบัติตามกฎหมายใด  

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

6 บัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริง 1 ฉบบั 
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4. ช่องทางการร้องเรียน 
1 ด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ได้ท่ีห้องส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2 ผ่านทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาแดง เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 2 

ต าบลเขาแดง อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150 
3 ผ่านทางโทรศัพท/์โทรสาร หมายเลข 032-821565 
4 ผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแดง  www.khaodang.go.th 
5 ผ่านทาง Facebook องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแดง 
6 ผ่านทางตู้แสดงความคิดเห็น (ติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าทางเข้าที่ท าการองค์การบริหารส่วน

ต าบลเขาแดง 

 
หมายเหตุ 

1) ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

2) กรณีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่ให้
สามารถพิจารณาได ้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพ่ิมเติม 
โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาก าหนดในบันทึกดังกล่าว  
มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึก
ดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 

3) เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้ว
เสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

http://www.khaodang.go.th/

