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คูมือสําหรับประชาชน: การโฆษณาดวยการปดท้ิงหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลทาขอนยาง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การโฆษณาดวยการปดท้ิงหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักกฎหมายและระเบียบทองถ่ิน 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

1) พ.ร.บ.  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองพ.ศ. 2535 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงพ.ศ. 2535 ออกตามความในพ.ร.บ.รักษาความสะอาด

และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 7วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การโฆษณาดวยการปดท้ิงหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในท่ี

สาธารณะ 22/05/2558 11:04  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) เทศบาลตําบลทาขอนยาง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.0-4374-9100/ติดตอดวยตนเองณ

หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองพ.ศ. 2535 กําหนดใหการโฆษณาดวยการ

ปดท้ิงหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะจะกระทําไดตอเม่ือไดรับหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินหรือ

พนักงานเจาหนาท่ีและตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนดในหนังสืออนุญาตดวยเวนแตเปนการกระทํา

ของราชการสวนทองถ่ินราชการสวนอ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานท่ีมีอํานาจกระทําไดหรือเปนการโฆษณาดวยการ

ปดแผนประกาศณสถานท่ีซ่ึงราชการสวนทองถ่ินจัดไวเพ่ือการนั้นหรือเปนการโฆษณาในการเลือกต้ังตามกฎหมายวาดวยการ

เลือกต้ังสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินและการโฆษณาดวยการปดประกาศของ
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เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือตนไมเพ่ือใหทราบชื่อเจาของผูครอบครองอาคารชื่ออาคารเลขท่ีอาคารหรือขอความอ่ืน

เก่ียวกับการเขาไปและออกจากอาคาร กรณีแผนประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกต้ังท่ีมีการโฆษณาทางการคาหรือ

โฆษณาอ่ืนๆรวมอยูดวยจะตองขออนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายนี้ดวยเชนกัน การ

โฆษณาดวยการปดท้ิงหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินหรือ

พนักงานเจาหนาท่ีหรือไดรับอนุญาตแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการรับอนุญาตเจาพนักงานทองถ่ิน

หรือพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหผูโฆษณาปลดรื้อถอนขูดลบหรือลางขอความหรือภาพนั้นภายในเวลาท่ี

กําหนดและหากเปนกรณีท่ีมีขอความหรือภาพท่ีมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือ

ลามกอนาจารเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจปลดถอนขูดลบหรือลางขอความหรือภาพนั้นไดเองโดยคิด

คาใชจายจากผูโฆษณาตามท่ีไดใชจายไปจริง เจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ีจะอนุญาตใหโฆษณาดวยการปดท้ิง

หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) ขอความหรือภาพในแผนประกาศหรือใบปลิวไมขัดตอกฎหมายความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(2) มีคํารับรองของผูขออนุญาตวาจะเก็บปลดรื้อถอนขูดลบหรือลางแผนประกาศหรือใบปลิวเม่ือหนังสืออนุญาตหมดอายุ 

(3) ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหการโฆษณาในเรื่องใดตองไดรับอนุมัติขอความหรือภาพท่ีใชในการโฆษณาหรือจะตอง

ปฏิบัติตามกฎหมายใดตองไดรับอนุมัติหรือไดปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแลวอาทิการขออนุญาตเลนการพนันการขออนุญาต

เรี่ยไรการขออนุญาตแสดงมหรสพง้ิวเปนตน 

(4) ในกรณีท่ีเปนการโฆษณาดวยการติดต้ังปายโฆษณาตองไมอยูในบริเวณท่ีหามติดต้ังปายโฆษณาซ่ึงไดแกบริเวณครอมถนน

หรือทางสาธารณะวงเวียนอนุสาวรียสะพานสะพานลอยสะพานลอยคนเดินขามเกาะกลางถนนสวนหยอมสวนธารณะถนน

ตนไมและเสาไฟฟาซ่ึงอยูในท่ีสาธารณะเวนแตเปนการติดต้ังเพ่ือพระราชพิธีรัฐพิธีหรือการตอนรับราชอาคันตุกะหรือแขก

เมืองของรัฐบาลในการอนุญาตเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงเขตทองท่ีท่ีอนุญาตไวในหนังสืออนุญาต

และตองกําหนดอายุของหนังสืออนุญาตภายใตหลักเกณฑดังนี้ 

(1) การโฆษณาท่ีเปนการคาครั้งละไมเกิน 60 วัน 

(2) การโฆษณาท่ีไมเปนการคาครั้งและไมเกิน 30 วัน 

เม่ือไดรับอนุญาตแลวใหผูรับอนุญาตแสดงขอความวาไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ีโดยแสดง

เลขท่ีและวันเดือนปท่ีไดรับหนังสืออนุญาตลงในแผนประกาศหรือใบปลิวดวยการโฆษณาดวยการปดท้ิงหรือโปรยแผน

ประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ีหรือฝาฝนไมปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในหนังสืออนุญาตตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

หมายเหตุ : 

   กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข/เพ่ิมเติมไดในขณะนั้น ผู

รับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคํา

ขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการ

คืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงาน

จนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 

   กรณีมีขอขัดของเก่ียวกับการพิจารณาอนุญาตซ่ึงจะตองมีการแกไขคํารองขอความหรือภาพในแผนประกาศหรือแผนปลิว

หรือพบในภายหลังวาผูขออนุญาตจะตองดําเนินการตามกฎหมายอ่ืนกอนจะแจงเหตุขัดของหรือเหตุผลท่ีไมสามารถออก
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หนังสืออนุญาตใหผูขออนุญาตทราบภายใน 3 วันนับแตวันตรวจพบขอขัดของแตจะไมเกิน 7 วัน หนวยงานจะมีการแจงผล

การพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติการอํานวย

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูยื่นคําขอยื่นคํารองขอ

อนุญาตพรอมเอกสาร

หลักฐานเพ่ือใหเจาหนาท่ี

ตรวจสอบ 
 

4 ชั่วโมง กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

(หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ชื่อ) 

องคการบริหาร

สวนตําบล.....(ระบุ

ชื่อ) 

เมืองพัทยา 

) 

2) 

การพิจารณา 
 

เสนอเรื่องใหเจาพนักงาน

ทองถ่ินหรือพนักงาน

เจาหนาท่ีผูมีอํานาจอนุญาต

ไดพิจารณา 
 

1 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

(หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ชื่อ) 

องคการบริหาร

สวนตําบล.....(ระบุ

ชื่อ) 

เมืองพัทยา 

) 

3) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาออกหนังสืออนุญาต 
 

5 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

(หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ชื่อ) 

องคการบริหาร

สวนตําบล.....(ระบุ

ชื่อ) 

เมืองพัทยา  ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน 
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13. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคํารองขอ

อนุญาตโฆษณา 

(แบบร.ส.1) 

- 1 0 ฉบับ - 

2) 

แผนผังแสดงเขต

ท่ีจะปดท้ิงหรือ

โปรยแผน

ประกาศหรือ

ใบปลิว 

- 2 0 ชุด - 

3) 

ตัวอยางของแผน

ประกาศหรือ

ใบปลิวท่ีจะ

โฆษณา 

- 2 0 ชุด - 

4) 

สําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของผู

ยื่นคํารองพรอม

รับรองสําเนา

ถูกตอง 

- 0 1 ชุด (กรณีผูยื่นคํารอง

เปนบุคคลธรรมดา

และยื่นคํารองดวย

ตนเอง) 

5) 

สําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของผู

ขออนุญาตพรอม

รับรองสําเนา

ถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูยื่นคํารอง

เปนบุคคลธรรมดา

แตมอบใหบุคคล

อ่ืนยื่นคํารองแทน) 

6) 

หนังสือมอบ

อํานาจใหทําการ

แทนพรอมปด

อากรแสตมป 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผูยื่นคํารอง

เปนบุคคลธรรมดา

แตมอบใหบุคคล

อ่ืนยื่นคํารองแทน) 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

7) 

สําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของผู

ยื่นแทนพรอม

รับรองสําเนา

ถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูยื่นคํารอง

เปนบุคคลธรรมดา

แตมอบใหบุคคล

อ่ืนยื่นคํารองแทน) 

8) 

สําเนาหลักฐาน

หนังสือรับรอง

การจดทะเบียน

นิติบุคคลซ่ึงผูมี

อํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

รับรองสําเนา

ถูกตองและ

ประทับตรานิติ

บุคคล 

- 1 1 ชุด (กรณีผูยื่นคํารอง

เปนนิติบุคคลและ

ผูมีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคลเปน

ผูยื่นคํารองดวย

ตนเอง) 

9) 

สําเนาหลักฐาน

แสดงการเปนผูมี

อํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

พรอมรับรอง

สําเนาถูกตองและ

ประทับตรานิติ

บุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูยื่นคํารอง

เปนนิติบุคคลและ

ผูมีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคลเปน

ผูยื่นคํารองดวย

ตนเอง) 

10) 

สําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของผูมี

อํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคลผู

ยื่นคํารองพรอม

รับรองสําเนา

ถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูยื่นคํารอง

เปนนิติบุคคลและ

ผูมีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคลเปน

ผูยื่นคํารองดวย

ตนเอง) 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

11) 

สําเนาหลักฐาน

หนังสือรับรอง

การจดทะเบียน

นิติบุคคลซ่ึงผูมี

อํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

รับรองสําเนา

ถูกตองและ

ประทับตรานิติ

บุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูยื่นคํารอง

เปนนิติบุคคลและ

ผูมีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคลมอบ

ใหบุคคลอ่ืนเปนผู

ยื่นคํารองแทน) 

12) 

สําเนาหลักฐาน

แสดงการเปนผูมี

อํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

พรอมรับรอง

สําเนาถูกตองและ

ประทับตรานิติ

บุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูยื่นคํารอง

เปนนิติบุคคลและ

ผูมีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคลมอบ

ใหบุคคลอ่ืนเปนผู

ยื่นคํารองแทน) 

13) 

สําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของผูมี

อํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคลผู

มอบอํานาจพรอม

รับรองสําเนา

ถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูยื่นคํารอง

เปนนิติบุคคลและ

ผูมีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคลมอบ

ใหบุคคลอ่ืนเปนผู

ยื่นคํารองแทน) 

14) 

หนังสือมอบ

อํานาจใหทําการ

แทนพรอมปด

อากรแสตมป 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผูยื่นคํารอง

เปนนิติบุคคลและ

ผูมีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคลมอบ

ใหบุคคลอ่ืนเปนผู

ยื่นคํารองแทน) 



7/7 
 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

15) 

สําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของ

ผูรับมอบอํานาจผู

ยื่นคํารองแทน

พรอมรับรอง

สําเนาถูกตองง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูยื่นคํารอง

เปนนิติบุคคลและ

ผูมีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคลมอบ

ใหบุคคลอ่ืนเปนผู

ยื่นคํารองแทน) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

 

15. คาธรรมเนียม 

1) หนังสืออนุญาตใหปดท้ิงหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวเพ่ือการโฆษณาท่ีเปนการคา  

คาธรรมเนียม200 บาท 

2) หนังสืออนุญาตใหปดท้ิงหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวเพ่ือการโฆษณาอ่ืนๆท่ีไมเปนการคา  

คาธรรมเนียม100 บาท 

16. ชองทางการรองเรียน 

1) เทศบาลตําบลทาขอนยาง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.0-4374-9100 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขท่ี 

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบฟอรมรส.1 

18. หมายเหตุ 

วันท่ีพิมพ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลทาขอนยาง 

อนุมัติโดย นายกเทศมนตรีตําบลทาขอนยาง 

เผยแพรโดย เทศบาลตําบลทาขอนยาง 
 




