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คูมือสําหรับประชาชน: การโฆษณาดวยการปดท้ิงหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ:สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเกาะเรียน 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การโฆษณาดวยการปดท้ิงหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ  

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักกฎหมายและระเบียบทองถ่ิน 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

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

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ในเขตพื้นที่องคกาบริหารสวนตําบลเกาะเรียน  

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

สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองพ .ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 7วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การโฆษณาดวยการปดท้ิงหรือโปรยแผนประกาศหรือ

ใบปลิวในท่ีสาธารณะ 22/05/2558 11:04  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ  

องคการบริหารสวนตําบลเกาะเรียน/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

โทรศัพท 035-359863-6  

โทรสาร 035-359863-6  

เว็บไซต www.khorean.go.th/ 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ (วันจันทรถึงวันศุกร (เวนวันหยุดราชการ) 

ต้ังแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 

(ระบุระยะเวลาที่ใหบริการจริง)) 
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองพ .ศ. 2535 กําหนดใหการโฆษณาดวย

การปดท้ิงหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะจะกระทําไดตอเมื่อไดรับหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงาน

ทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่และตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกําหนดในหนังสืออนุญาตดวยเวน

แตเปนการกระทําของราชการสวนทองถ่ินราชการสวนอ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานที่มีอํานาจกระทําไดหรือเปน

การโฆษณาดวยการปดแผนประกาศณสถานที่ซึ่งราชการสวนทองถ่ินจัดไวเพื่อการนั้นหรือเปนการโฆษณาในการ

เลือกต้ังตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินและการ

โฆษณาดวยการปดประกาศของเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือตนไมเพื่อใหทราบชื่อเจาของผูครอบครองอาคารชื่อ

อาคารเลขท่ีอาคารหรือขอความอ่ืนเก่ียวกับการเขาไปและออกจากอาคาร  

กรณีแผนประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกต้ังที่มีการโฆษณาทางการคาหรือโฆษณาอ่ืนๆรวมอยูดวยจะตองขอ

อนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายน้ีดวยเชนกัน 

การโฆษณาดวยการปดท้ิงหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน

หรือพนักงานเจาหนาที่หรือไดรับอนุญาตแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการรับอนุญาตเจาพนักงาน

ทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหผูโฆษณาปลดรื้อถอนขูดลบหรือลางขอความหรือภาพนั้น

ภายในเวลาที่กําหนดและหากเปนกรณีที่มีขอความหรือภาพที่มีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชนหรือลามกอนาจารเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจปลดถอนขูดลบหรือลางขอความหรือ

ภาพนั้นไดเองโดยคิดคาใชจายจากผูโฆษณาตามที่ไดใชจายไปจริง  

เจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่จะอนุญาตใหโฆษณาดวยการปดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในท่ี

สาธารณะในกรณีดังตอไปน้ี 

(1) ขอความหรือภาพในแผนประกาศหรือใบปลิวไมขัดตอกฎหมายความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  

(2) มีคํารับรองของผูขออนุญาตวาจะเก็บปลดรื้อถอนขูดลบหรือลางแผนประกาศหรือใบปลิวเมื่อหนังสืออนุญาต

หมดอายุ 

(3) ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหการโฆษณาในเรื่องใดตองไดรับอนุมัติขอความหรือภาพที่ใชในการโฆษณาหรือจะตอง

ปฏิบัติตามกฎหมายใดตองไดรับอนุมัติหรือไดปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแลวอาทิการขออนุญาตเลนการพนันการขอ

อนุญาตเรี่ยไรการขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้วเปนตน 

(4) ในกรณีที่เปนการโฆษณาดวยการติดต้ังปายโฆษณาตองไมอยูในบริเวณที่หามติดต้ังปายโฆษณาซึ่งไดแกบริเวณ

ครอมถนนหรือทางสาธารณะวงเวียนอนุสาวรียสะพานสะพานลอยสะพานลอยคนเดินขามเกาะกลางถนนสวนหยอม

สวนธารณะถนนตนไมและเสาไฟฟาซึ่งอยูในท่ีสาธารณะเวนแตเปนการติดต้ังเพื่อพระราชพิธีรัฐพิธีหรือการตอนรับราช

อาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาล 

ในการอนุญาตเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่ตองแสดงเขตทองที่ท่ีอนุญาตไวในหนังสืออนุญาตและตอง
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กําหนดอายุของหนังสืออนุญาตภายใตหลักเกณฑดังน้ี  

(1) การโฆษณาที่เปนการคาครั้งละไมเกิน 60 วัน 

(2) การโฆษณาที่ไมเปนการคาครั้งและไมเกิน 30 วัน 

เมื่อไดรับอนุญาตแลวใหผูรับอนุญาตแสดงขอความวาไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่โดย

แสดงเลขที่และวันเดือนปที่ไดรับหนังสืออนุญาตลงในแผนประกาศหรือใบปลิวดวย  

การโฆษณาดวยการปดท้ิงหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน

หรือพนักงานเจาหนาที่หรือฝาฝนไมปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในหนังสืออนุญาตตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท  

 

หมายเหตุ : 

 

กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข /เพิ่มเติมไดในขณะนั้น 

ผูรับคําขอและผูย่ืนคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร /หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาให 

ผูย่ืนคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอ 

จะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ

หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว  

 

กรณีมีขอขัดของเก่ียวกับการพิจารณาอนุญาตซึ่งจะตองมีการแกไขคํารองขอความหรือภาพในแผนประกาศหรือแผน

ปลิวหรือพบในภายหลังวาผูขออนุญาตจะตองดําเนินการตามกฎหมายอ่ืนกอนจะแจงเหตุขัดของหรือเหตุผลที่ไม

สามารถออกหนังสืออนุญาตใหผูขออนุญาตทราบภายใน 3 วันนับแตวันตรวจพบขอขัดของแตจะไมเกิน 7 วัน 

 

หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหง

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ .ศ. 2558 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูย่ืนคําขอย่ืนคํารองขอ

อนุญาตพรอมเอกสาร

หลักฐานเพื่อใหเจาหนาที่

ตรวจสอบ 
 

4 ชั่วโมง กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

(หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ชื่อ) 

องคการบริหาร

สวนตําบล

.....(ระบุชื่อ) 

เมืองพัทยา 

) 

2) 

การพิจารณา 
 

เสนอเรื่องใหเจาพนักงาน

ทองถ่ินหรือพนักงาน

เจาหนาที่ผูมีอํานาจ

อนุญาตไดพิจารณา 
 

1 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

(หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ชื่อ) 

องคการบริหาร

สวนตําบล

.....(ระบุชื่อ) 

เมืองพัทยา 

) 

3) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาออกหนังสือ

อนุญาต 
 

5 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

(หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ชื่อ) 

องคการบริหาร

สวนตําบล

.....(ระบุชื่อ) 

เมืองพัทยา  ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน 
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14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคํารองขอ

อนุญาตโฆษณา 

(แบบร.ส.1) 

- 1 0 ฉบับ - 

2) 

แผนผังแสดงเขต

ที่จะปดท้ิงหรือ

โปรยแผน

ประกาศหรือ

ใบปลิว 

- 2 0 ชุด - 

3) 

ตัวอยางของแผน

ประกาศหรือ

ใบปลิวที่จะ

โฆษณา 

- 2 0 ชุด - 

4) 

สําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของผู

ย่ืนคํารองพรอม

รับรองสําเนา

ถูกตอง 

- 0 1 ชุด (กรณีผูย่ืนคํารอง

เปนบุคคลธรรมดา

และย่ืนคํารองดวย

ตนเอง) 

5) 

สําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของผู

ขออนุญาตพรอม

รับรองสําเนา

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูย่ืนคํารอง

เปนบุคคลธรรมดา

แตมอบใหบุคคล

อ่ืนย่ืนคํารองแทน) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ถูกตอง 

6) 

หนังสือมอบ

อํานาจใหทําการ

แทนพรอมปด

อากรแสตมป 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผูย่ืนคํารอง

เปนบุคคลธรรมดา

แตมอบใหบุคคล

อ่ืนย่ืนคํารองแทน) 

7) 

สําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของผู

ย่ืนแทนพรอม

รับรองสําเนา

ถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูย่ืนคํารอง

เปนบุคคลธรรมดา

แตมอบใหบุคคล

อ่ืนย่ืนคํารองแทน) 

8) 

สําเนาหลักฐาน

หนังสือรับรอง

การจดทะเบียน

นิติบุคคลซึ่งผูมี

อํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

รับรองสําเนา

ถูกตองและ

ประทับตรานิติ

บุคคล 

- 1 1 ชุด (กรณีผูย่ืนคํารอง

เปนนิติบุคคลและ

ผูมีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคลเปน

ผูย่ืนคํารองดวย

ตนเอง) 

9) 

สําเนาหลักฐาน

แสดงการเปนผูมี

อํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

พรอมรับรอง

สําเนาถูกตอง

และประทับตรา

นิติบุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูย่ืนคํารอง

เปนนิติบุคคลและ

ผูมีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคลเปน

ผูย่ืนคํารองดวย

ตนเอง) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

10) 

สําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของผูมี

อํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคลผู

ย่ืนคํารองพรอม

รับรองสําเนา

ถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูย่ืนคํารอง

เปนนิติบุคคลและ

ผูมีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคลเปน

ผูย่ืนคํารองดวย

ตนเอง) 

11) 

สําเนาหลักฐาน

หนังสือรับรอง

การจดทะเบียน

นิติบุคคลซึ่งผูมี

อํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

รับรองสําเนา

ถูกตองและ

ประทับตรานิติ

บุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูย่ืนคํารอง

เปนนิติบุคคลและ

ผูมีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

มอบใหบุคคลอ่ืน

เปนผูย่ืนคํารอง

แทน) 

12) 

สําเนาหลักฐาน

แสดงการเปนผูมี

อํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

พรอมรับรอง

สําเนาถูกตอง

และประทับตรา

นิติบุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูย่ืนคํารอง

เปนนิติบุคคลและ

ผูมีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

มอบใหบุคคลอ่ืน

เปนผูย่ืนคํารอง

แทน) 

13) 

สําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของผูมี

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูย่ืนคํารอง

เปนนิติบุคคลและ

ผูมีอํานาจจัดการ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคลผู

มอบอํานาจ

พรอมรับรอง

สําเนาถูกตอง 

แทนนิติบุคคล

มอบใหบุคคลอ่ืน

เปนผูย่ืนคํารอง

แทน) 

14) 

หนังสือมอบ

อํานาจใหทําการ

แทนพรอมปด

อากรแสตมป 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผูย่ืนคํารอง

เปนนิติบุคคลและ

ผูมีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

มอบใหบุคคลอ่ืน

เปนผูย่ืนคํารอง

แทน) 

15) 

สําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของ

ผูรับมอบอํานาจ

ผูย่ืนคํารองแทน

พรอมรับรอง

สําเนาถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูย่ืนคํารอง

เปนนิติบุคคลและ

ผูมีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

มอบใหบุคคลอ่ืน

เปนผูย่ืนคํารอง

แทน) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) หนังสืออนุญาตใหปดท้ิงหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวเพ่ือการโฆษณาท่ีเปนการคา   

คาธรรมเนียม200 บาท 

หมายเหตุ - 
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2) หนังสืออนุญาตใหปดท้ิงหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวเพ่ือการโฆษณาอื่นๆท่ีไมเปนการคา   

คาธรรมเนียม100 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลเกาะเรียน 

โทรศัพท 035-359863-6  

โทรสาร  035-359863-6  

เว็บไซต www.khorean.go.th  

หมายเหตุ- 

  

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบฟอรมรส.1 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 
 


