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คูมือสําหรับประชาชน:  การโฆษณาดวยการปดท้ิงหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ:  เทศบาลตําบลโนนสงู  อําเภอโนนสงู  จังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง:  กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การโฆษณาดวยการปดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในทีส่าธารณะ 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:  งานปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย  สํานักปลัดเทศบาล 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงพ.ศ. 2535 ออกตามความในพ.ร.บ.รักษาความสะอาด

และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมอืงพ.ศ. 2535  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 7วัน 

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การโฆษณาดวยการปดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่

สาธารณะ 22/05/2558 11:04  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ  สํานักงานเทศบาลตําบลโนนสูง /  ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
 ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรยีบรอยของบานเมืองพ.ศ. 2535 กําหนดใหการโฆษณาดวยการ
ปดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรอืใบปลิวในทีส่าธารณะจะกระทําไดตอเมื่อไดรบัหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินหรือ
พนักงานเจาหนาที่และตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลกัเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาตดวยเวนแตเปนการกระทํา
ของราชการสวนทองถ่ินราชการสวนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรอืของหนวยงานทีม่ีอํานาจกระทําไดหรอืเปนการโฆษณาดวยการ
ปดแผนประกาศณสถานที่ซึ่งราชการสวนทองถ่ินจัดไวเพื่อการน้ันหรือเปนการโฆษณาในการเลือกต้ังตามกฎหมายวาดวยการ
เลือกต้ังสมาชิกสภานิติบญัญัติแหงรฐัสมาชิกสภาทองถ่ินหรอืผูบริหารทองถ่ินและการโฆษณาดวยการปดประกาศของ
เจาของหรอืผูครอบครองอาคารหรือตนไมเพื่อใหทราบช่ือเจาของผูครอบครองอาคารช่ืออาคารเลขที่อาคารหรอืขอความอื่น
เกี่ยวกับการเขาไปและออกจากอาคาร 
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กรณีแผนประกาศหรอืใบปลิวในการหาเสียงเลอืกต้ังทีม่ีการโฆษณาทางการคาหรือโฆษณาอื่นๆรวมอยูดวยจะตองขออนุญาต
จากเจาพนักงานทองถ่ินหรอืพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายน้ีดวยเชนกัน 
การโฆษณาดวยการปดทิง้หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลวิในที่สาธารณะโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินหรือ
พนักงานเจาหนาที่หรือไดรบัอนุญาตแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลกัเกณฑที่กําหนดในการรับอนุญาตเจาพนักงานทองถ่ิน
หรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสัง่เปนหนังสอืใหผูโฆษณาปลดรื้อถอนขูดลบหรือลางขอความหรือภาพน้ันภายในเวลาที่
กําหนดและหากเปนกรณีที่มีขอความหรือภาพที่มีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรอื
ลามกอนาจารเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่มอีํานาจปลดถอนขูดลบหรือลางขอความหรือภาพน้ันไดเองโดยคิด
คาใชจายจากผูโฆษณาตามที่ไดใชจายไปจรงิ 
เจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาทีจ่ะอนุญาตใหโฆษณาดวยการปดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรอืใบปลิวในที่
สาธารณะในกรณีดังตอไปน้ี 
(1) ขอความหรือภาพในแผนประกาศหรือใบปลิวไมขัดตอกฎหมายความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(2) มีคํารับรองของผูขออนุญาตวาจะเก็บปลดรื้อถอนขูดลบหรือลางแผนประกาศหรือใบปลิวเมื่อหนังสืออนุญาตหมดอายุ 
(3) ในกรณีที่มกีฎหมายกําหนดใหการโฆษณาในเรือ่งใดตองไดรับอนุมัติขอความหรือภาพที่ใชในการโฆษณาหรือจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายใดตองไดรบัอนุมัติหรือไดปฏิบัติตามกฎหมายน้ันแลวอาทกิารขออนุญาตเลนการพนันการขออนุญาต
เรี่ยไรการขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้วเปนตน 
(4) ในกรณีที่เปนการโฆษณาดวยการติดต้ังปายโฆษณาตองไมอยูในบรเิวณที่หามติดต้ังปายโฆษณาซึง่ไดแกบรเิวณครอมถนน
หรือทางสาธารณะวงเวียนอนุสาวรียสะพานสะพานลอยสะพานลอยคนเดินขามเกาะกลางถนนสวนหยอมสวนธารณะถนน
ตนไมและเสาไฟฟาซึง่อยูในทีส่าธารณะเวนแตเปนการติดต้ังเพื่อพระราชพิธีรฐัพิธีหรอืการตอนรบัราชอาคันตุกะหรือแขก
เมืองของรฐับาล 
ในการอนุญาตเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่ตองแสดงเขตทองที่ที่อนุญาตไวในหนังสืออนุญาตและตองกําหนด
อายุของหนังสืออนุญาตภายใตหลกัเกณฑดังน้ี 
(1) การโฆษณาที่เปนการคาครั้งละไมเกิน 60 วัน 
(2) การโฆษณาที่ไมเปนการคาครั้งและไมเกิน 30 วัน 
เมื่อไดรบัอนุญาตแลวใหผูรับอนุญาตแสดงขอความวาไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่โดยแสดง
เลขที่และวันเดือนปที่ไดรบัหนังสืออนุญาตลงในแผนประกาศหรือใบปลิวดวย 
การโฆษณาดวยการปดทิง้หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลวิในที่สาธารณะโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินหรือ
พนักงานเจาหนาที่หรือฝาฝนไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสอือนุญาตตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
หมายเหตุ : 
 
กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะน้ัน 
ผูรบัคําขอและผูย่ืนคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาให 
ผูย่ืนคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาทีก่ําหนดผูรบัคําขอ 
จะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
 
พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพจิารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือ
ย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายน้ันเรียบรอยแลว 
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กรณีมีขอขัดของเกี่ยวกับการพจิารณาอนุญาตซึ่งจะตองมีการแกไขคํารองขอความหรือภาพในแผนประกาศหรือแผนปลวิ
หรือพบในภายหลังวาผูขออนุญาตจะตองดําเนินการตามกฎหมายอื่นกอนจะแจงเหตุขัดของหรือเหตุผลที่ไมสามารถออก
หนังสืออนุญาตใหผูขออนุญาตทราบภายใน 3 วันนับแตวันตรวจพบขอขัดของแตจะไมเกิน 7 วัน 
 
หนวยงานจะมีการแจงผลการพจิารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหง
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูย่ืนคําขอย่ืนคํารองขอ
อนุญาตพรอมเอกสาร
หลักฐานเพื่อใหเจาหนาที่
ตรวจสอบ 
 

4 ช่ัวโมง งานปองกันและ
รักษาความสงบ
เรียบรอย / 
สํานักปลดัฯ 

(หนวยงาน
ผูรบัผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ช่ือ) 
องคการบรหิาร
สวนตําบล.....(ระบุ
ช่ือ) 
เมืองพัทยา 
) 

2) 

การพิจารณา 
 

เสนอเรื่องใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินหรือพนักงาน
เจาหนาที่ผูมีอํานาจอนุญาต
ไดพิจารณา 
 

1 วัน งานปองกันและ
รักษาความสงบ
เรียบรอย / 
สํานักปลัดฯ 

(หนวยงาน
ผูรบัผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ช่ือ) 
องคการบรหิาร
สวนตําบล.....(ระบุ
ช่ือ) 
เมืองพัทยา 
) 

3) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาออกหนังสืออนุญาต 
 

5 วัน งานปองกันและ
รักษาความสงบ
เรียบรอย / 
สํานักปลัดฯ 

(หนวยงาน
ผูรบัผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ช่ือ) 
องคการบรหิาร
สวนตําบล.....(ระบุ
ช่ือ) 
เมืองพัทยา  ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน 
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14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

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
ที่จะปดทิ้งหรอื
โปรยแผน
ประกาศหรอื
ใบปลิว 

- 2 0 ชุด - 

3) 

ตัวอยางของแผน
ประกาศหรอื
ใบปลิวทีจ่ะ
โฆษณา 

- 2 0 ชุด - 

4) 

สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
ย่ืนคํารองพรอม
รับรองสําเนา
ถูกตอง 

- 0 1 ชุด (กรณีผูย่ืนคํารอง
เปนบุคคลธรรมดา
และย่ืนคํารองดวย
ตนเอง) 

5) 

สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
ขออนุญาตพรอม
รับรองสําเนา
ถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูย่ืนคํารอง
เปนบุคคลธรรมดา
แตมอบใหบุคคล
อื่นย่ืนคํารองแทน) 

6) 

หนังสือมอบ
อํานาจใหทําการ
แทนพรอมปด
อากรแสตมป 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผูย่ืนคํารอง
เปนบุคคลธรรมดา
แตมอบใหบุคคล
อื่นย่ืนคํารองแทน) 

7) สําเนาบัตร - 0 1 ฉบับ (กรณีผูย่ืนคํารอง
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประจําตัว
ประชาชนของผู
ย่ืนแทนพรอม
รับรองสําเนา
ถูกตอง 

เปนบุคคลธรรมดา
แตมอบใหบุคคล
อื่นย่ืนคํารองแทน) 

8) 

สําเนาหลักฐาน
หนังสือรบัรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคลซึ่งผูมี
อํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
รับรองสําเนา
ถูกตองและ
ประทับตรานิติ
บุคคล 

- 1 1 ชุด (กรณีผูย่ืนคํารอง
เปนนิติบุคคลและ
ผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลเปน
ผูย่ืนคํารองดวย
ตนเอง) 

9) 

สําเนาหลักฐาน
แสดงการเปนผูมี
อํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
พรอมรับรอง
สําเนาถูกตองและ
ประทับตรานิติ
บุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูย่ืนคํารอง
เปนนิติบุคคลและ
ผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลเปน
ผูย่ืนคํารองดวย
ตนเอง) 

10) 

สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผูมี
อํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลผู
ย่ืนคํารองพรอม
รับรองสําเนา
ถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูย่ืนคํารอง
เปนนิติบุคคลและ
ผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลเปน
ผูย่ืนคํารองดวย
ตนเอง) 

11) 

สําเนาหลักฐาน
หนังสือรบัรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคลซึ่งผูมี
อํานาจจัดการ

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูย่ืนคํารอง
เปนนิติบุคคลและ
ผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบ
ใหบุคคลอื่นเปนผู
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

แทนนิติบุคคล
รับรองสําเนา
ถูกตองและ
ประทับตรานิติ
บุคคล 

ย่ืนคํารองแทน) 

12) 

สําเนาหลักฐาน
แสดงการเปนผูมี
อํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
พรอมรับรอง
สําเนาถูกตองและ
ประทับตรานิติ
บุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูย่ืนคํารอง
เปนนิติบุคคลและ
ผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบ
ใหบุคคลอื่นเปนผู
ย่ืนคํารองแทน) 

13) 

สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผูมี
อํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลผู
มอบอํานาจพรอม
รับรองสําเนา
ถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูย่ืนคํารอง
เปนนิติบุคคลและ
ผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบ
ใหบุคคลอื่นเปนผู
ย่ืนคํารองแทน) 

14) 

หนังสือมอบ
อํานาจใหทําการ
แทนพรอมปด
อากรแสตมป 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผูย่ืนคํารอง
เปนนิติบุคคลและ
ผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบ
ใหบุคคลอื่นเปนผู
ย่ืนคํารองแทน) 

15) 

สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผูรบัมอบอํานาจผู
ย่ืนคํารองแทน
พรอมรับรอง
สําเนาถูกตองง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูย่ืนคํารอง
เปนนิติบุคคลและ
ผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบ
ใหบุคคลอื่นเปนผู
ย่ืนคํารองแทน) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรบัย่ืนเพิม่เติม 
 

16. คาธรรมเนียม 
1) หนังสืออนุญาตใหปดท้ิงหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวเพ่ือการโฆษณาท่ีเปนการคา  

 
คาธรรมเนียม200 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) หนังสืออนุญาตใหปดท้ิงหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวเพ่ือการโฆษณาอ่ืนๆท่ีไมเปนการคา  
คาธรรมเนียม100 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน   นายกเทศมนตรีตําบลโนนสงู  เทศบาลตําบลโนนสูง 

หมายเหตุ (สํานักงานเทศบาลตําบลโนนสงู  ถนนศรีธานี  ตําบลโนนสูง  อําเภอโนนสงู  จังหวัดนครราชสีมา  
30160  โทร 044-379272  www.nonsung.go.th) 
 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300) 
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบฟอรมรส.1 

- 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 
 

 
 

 


