
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรโฆษณำด้วยกำรปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกำศ หรือใบปลิวในที่

สำธำรณะ 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเขย่ง 

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ก าหนดให้การโฆษณาด้วยการปิด 

ท้ิง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือ

พนักงานเจ้าหน้าท่ี และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนดในหนังสืออนุญาตด้วย เว้นแต่ เป็นการกระท า

ของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอ่ืน หรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานที่มีอ านาจกระท าได้ หรือเป็นการโฆษณาด้วยการปิด

แผ่นประกาศ ณ สถานท่ีซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้เพื่อการนั้น หรือเป็นการโฆษณาในการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และการโฆษณาด้วยการปิดประกาศของเจ้าของ

หรือผู้ครอบครองอาคารหรือต้นไม้ เพื่อให้ทราบชื่อเจ้าของผู้ครอบครองอาคาร ชื่ออาคาร เลขท่ีอาคาร หรือข้อความอ่ืนเก่ียวกับ

การเข้าไปและออกจากอาคาร 

 กรณีแผ่นประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งท่ีมีการโฆษณาทางการค้าหรือโฆษณาอ่ืนๆ รวมอยู่ด้วย จะต้องขออนุญาต

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายนี้ด้วยเช่นกัน 

 การโฆษณาด้วยการปิด ท้ิง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ

พนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการรับอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่น

หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจส่ังเป็นหนังสือให้ผู้โฆษณาปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือล้างข้อความหรือภาพนั้นภายในเวลาท่ี

ก าหนด และหากเป็นกรณีที่มีข้อความหรือภาพท่ีมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือลามก

อนาจาร เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจปลด ถอน ขูด ลบ หรือล้างข้อความ หรือภาพนั้นได้เองโดยคิด

ค่าใช้จ่ายจากผู้โฆษณาตามท่ีได้ใช้จ่ายไปจริง 

 เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี จะอนุญาตให้โฆษณาด้วยการปิด ท้ิง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่

สาธารณะ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ข้อความหรือภาพในแผ่นประกาศหรือใบปลิวไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(2) มีค ารับรองของผู้ขออนุญาตว่าจะเก็บ ปลด รื้อถอน ขูด ลบ หรือล้างแผ่นประกาศหรือใบปลิวเมื่อหนังสืออนุญาตหมดอายุ 

(3) ในกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดให้การโฆษณาในเรื่องใดต้องได้รับอนุมัติข้อความ หรือภาพท่ีใช้ในการโฆษณา หรือจะต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมายใด ต้องได้รับอนุมัติหรือได้ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแล้ว อาทิ การขออนุญาตเล่นการพนัน การขออนุญาต

เรี่ยไร การขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้ว เป็นต้น 

(4) ในกรณีท่ีเป็นการโฆษณาด้วยการติดตั้งป้ายโฆษณา ต้องไม่อยู่ในบริเวณที่ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณา ซึ่งได้แก่ บริเวณคร่อม

ถนนหรือทางสาธารณะ วงเวียน อนุสาวรีย์ สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดินข้ามเกาะกลางถนน สวนหย่อม สวนธารณะ 

ถนน ต้นไม้ และเสาไฟฟ้าซึ่งอยู่ในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นการติดตั้งเพื่อพระราชพิธี รัฐพิธี หรือการต้อนรับราชอาคันตุกะหรือ

แขกเมืองของรัฐบาล 

 ในการอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี ต้องแสดงเขตท้องท่ีท่ีอนุญาตไว้ในหนังสืออนุญาต และต้องก าหนด

อายุของหนังสืออนุญาต ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้ 

(1) การโฆษณาท่ีเป็นการค้า ครั้งละไม่เกิน 60 วัน 

(2) การโฆษณาท่ีไม่เป็นการค้า ครั้งและไม่เกิน 30 วัน 

 เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ผู้รับอนุญาตแสดงข้อความว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี โดยแสดง

เลขท่ี และวัน เดือน ปี ท่ีได้รับหนังสืออนุญาตลงในแผ่นประกาศหรือใบปลิวด้วย 

 การโฆษณาด้วยการปิด ท้ิง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ

พนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในหนังสืออนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

 

หมายเหตุ : 

 

      กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น 

ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ 

ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ผู้รับค าขอ 

จะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

      พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือ



ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

 

      กรณีมีข้อขัดข้องเก่ียวกับการพิจารณาอนุญาตซึ่งจะต้องมีการแก้ไขค าร้อง ข้อความ หรือภาพในแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว 

หรือพบในภายหลังว่าผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการตามกฎหมายอ่ืนก่อน จะแจ้งเหตุขัดข้องหรือเหตุผลท่ีไม่สามารถออก

หนังสืออนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 3 วัน นับแต่วันตรวจพบข้อขัดข้อง แต่จะไม่เกิน 7 วัน 

 

      หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแตวั่นท่ีพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง

พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 

 

 

 

  
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 

 สถำนท่ีให้บริกำร 
เทศบาล..........................(ระบุชื่อ) 

องค์การบริหารส่วนต าบล.....................(ระบุชื่อ) 
เมืองพัทยา 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 

(ระบุระยะเวลาท่ีให้บริการจริง) 
))  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 7 วัน 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผู้ยื่นค าขอยื่นค าร้องขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐาน เพื่อให้

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ เทศบาล.....(ระบุชื่อ) 

องค์การบริหารส่วนต าบล.....(ระบุชื่อ) 

เมืองพัทยา 
))  

4 ชั่วโมง อบต.ห้วยเขย่ง 
 

2) กำรพิจำรณำ 

เสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้มี
อ านาจอนุญาตได้พิจารณา 

(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ เทศบาล.....(ระบุชื่อ) 
องค์การบริหารส่วนต าบล.....(ระบุชื่อ) 

เมืองพัทยา   
))  

1 วัน อบต.ห้วยเขย่ง 

 

3) กำรพิจำรณำ 

พิจารณาออกหนังสืออนุญาต 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ เทศบาล.....(ระบุชื่อ) 

องค์การบริหารส่วนต าบล.....(ระบุชื่อ) 

เมืองพัทยา  ))  

5 วัน อบต.ห้วยเขย่ง 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

แบบค ำร้องขออนุญำตโฆษณำ (แบบ  ร.ส.1) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

2) 

 

แผนผังแสดงเขตท่ีจะปิด ท้ิง หรือโปรยแผ่นประกำศหรือใบปลิว 

ฉบับจริง 2 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหต ุ- 

- 

3) 

 

ตัวอย่ำงของแผ่นประกำศหรือใบปลิวท่ีจะโฆษณำ 

ฉบับจริง 2 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหต ุ- 

- 

4) 

 

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ยื่นค ำร้อง พร้อมรับรองส ำเนำ

ถูกต้อง 

ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 

หมำยเหต ุ(กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นบุคคลธรรมดา และยื่นค าร้องด้วย
ตนเอง) 

- 

5) 

 

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ขออนุญำต พร้อมรับรอง

ส ำเนำถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นบุคคลธรรมดา แต่มอบให้บุคคลอ่ืนยื่น

ค าร้องแทน) 

- 

6) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจให้ท ำกำรแทน พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นบุคคลธรรมดา แต่มอบให้บุคคลอ่ืนยื่น
ค าร้องแทน) 

- 

7) 
 

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ยื่นแทน พร้อมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นบุคคลธรรมดา แต่มอบให้บุคคลอ่ืนยื่น

ค าร้องแทน) 

- 

8) 
 

ส ำเนำหลักฐำนหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งผู้มี
อ ำนำจจัดกำรแทนนิติบุคคลรับรองส ำเนำถูกต้อง และประทับตรำ

นิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส ำเนำ 1 ชุด 

หมำยเหต ุ(กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติ
บุคคลเป็นผู้ยื่นค าร้องด้วยตนเอง) 

- 

9) 
 

ส ำเนำหลักฐำนแสดงกำรเป็นผู้มีอ ำนำจจัดกำรแทนนิติบุคคล 
พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง และประทับตรำนิติบุคคล 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติ

บุคคลเป็นผู้ยื่นค าร้องด้วยตนเอง) 

- 

10) 
 

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มีอ ำนำจจัดกำรแทนนิติบุคคล 
ผู้ยื่นค ำร้อง พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติ

บุคคลเป็นผู้ยื่นค าร้องด้วยตนเอง) 

11) 

 

ส ำเนำหลักฐำนหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งผู้มี

อ ำนำจจัดกำรแทนนิติบุคคลรับรองส ำเนำถูกต้อง และประทับตรำ
นิติบุคคล 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติ

บุคคลมอบให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ยื่นค าร้องแทน) 

- 

12) 
 

ส ำเนำหลักฐำนแสดงกำรเป็นผู้มีอ ำนำจจัดกำรแทนนิติบุคคล 
พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง และประทับตรำนิติบุคคล 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติ
บุคคลมอบให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ยื่นค าร้องแทน) 

- 

13) 

 

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มีอ ำนำจจัดกำรแทนนิติบุคคล

ผู้มอบอ ำนำจ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติ
บุคคลมอบให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ยื่นค าร้องแทน) 

- 

14) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจให้ท ำกำรแทน พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติ
บุคคลมอบให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ยื่นค าร้องแทน) 

- 

15) 

 

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ ผู้ยื่นค ำร้อง

แทน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติ

บุคคลมอบให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ยื่นค าร้องแทน) 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) หนังสืออนุญำตให้ปิด ท้ิง หรือโปรยแผ่นประกำศหรือใบปลิวเพ่ือ
กำรโฆษณำท่ีเป็นกำรค้ำ  

 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 200 บาท 
  

 

2) หนังสืออนุญำตให้ปิด ท้ิง หรือโปรยแผ่นประกำศหรือใบปลิวเพ่ือ

กำรโฆษณำอื่นๆ ท่ีไม่เป็นกำรค้ำ  
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 100 บาท 

  
 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) เทศบาล...../อบต. ...../เมืองพัทยา (ระบุชื่อหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับเรื่องร้องเรียน) หมายเลขโทรศัพท์ 

...................................หรือ.................................. (ระบุช่องทางอื่นๆ ถ้ามี) 

(หมายเหตุ: -)  
2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  
 



แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบฟอร์ม รส.1 

(หมายเหตุ: -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชื่อกระบวนงำน: การโฆษณาด้วยการปิด ท้ิง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ  

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส านักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักกฎหมายและ

ระเบียบท้องถิ่น 

ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

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

ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป 

พ้ืนท่ีให้บริกำร: ท้องถิ่น 

กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ: กฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความใน พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 7.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การโฆษณาด้วยการปิด ท้ิง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่

สาธารณะ 22/05/2558 11:04 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนยก์ลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: 15/07/2558 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 


