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คูมือสําหรับประชาชน  :  การโฆษณาดวยการปดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่

สาธารณะ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  :  เทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติว้ จังหวัดยโสธร 

กระทรวง  :  กระทรวงมหาดไทย 

 

1.  ชื่อกระบวนงาน  :  การโฆษณาดวยการปดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในทีส่าธารณะ 

2.  หนวยงานเจาของกระบวนงาน  :  เทศบาลตําบลปาติว้ อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร 

3.  ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว  

4.  หมวดหมูของงานบริการ  :  อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รบัรอง  

5.  กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกีย่วของ  : 

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

6.  ระดับผลกระทบ  :  บริการทั่วไป  

7.  พื้นที่ใหบริการ  :  ทองถิ่น  

8.  กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา   

กฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความใน พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ

บานเมือง พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  7  วัน 

9.  ขอมูลสถิต ิ

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  0  

 จํานวนคําขอที่มากทีสุ่ด   0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด   0  

10.  ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน  การโฆษณาดวยการปดทิง้หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะเทศบาล

ตําบลปาติ้ว  

11.  ชองทางการใหบริการ  

 1)   สถานที่ใหบริการ   

กองคลังเทศบาลตําบลปาติ้ว/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ  

เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

(มีพักเที่ยง) 
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หมายเหต ุ  

- 

13.  หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 กําหนดใหการ

โฆษณาดวยการปดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะจะกระทําไดตอเมื่อไดรับหนังสืออนุญาตจากเจา

พนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่และตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาต

ดวยเวนแตเปนการกระทําของราชการสวนทองถิ่นราชการสวนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานที่มีอํานาจกระทําได

หรือเปนการโฆษณาดวยการปดแผนประกาศณสถานที่ซึ่งราชการสวนทองถิ่นจัดไวเพื่อการนั้นหรือเปนการโฆษณาในการ

เลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นและการ

โฆษณาดวยการปดประกาศของเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือตนไมเพื่อใหทราบชื่อเจาของผูครอบครองอาคารชื่อ

อาคารเลขที่อาคารหรือขอความอื่นเกี่ยวกับการเขาไปและออกจากอาคาร 

 กรณี แผนประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งที่มีการโฆษณาทางการคาหรือโฆษณาอื่นๆรวมอยูดวย

จะตองขออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายนี้ดวยเชนกัน 

 การโฆษณาดวยการปดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน

ทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่หรือไดรับอนุญาตแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในการรับอนุญาตเจา

พนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหผูโฆษณาปลดรื้อถอนขูดลบหรือลางขอความหรือภาพ

นั้นภายในเวลาที่กําหนดและหากเปนกรณีทีม่ีขอความหรอืภาพที่มีผลกระทบตอความสงบเรยีบรอยหรอืศีลธรรมอันดีของ

ประชาชนหรือลามกอนาจารเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจปลดถอนขูดลบหรือลางขอความหรือ

ภาพนั้นไดเองโดยคิดคาใชจายจากผูโฆษณาตามที่ไดใชจายไปจริง 

 เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่จะอนุญาตใหโฆษณาดวยการปดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรือ

ใบปลิวในที่สาธารณะในกรณีดังตอไปนี ้

(1) ขอความหรือภาพในแผนประกาศหรือใบปลิวไมขัดตอกฎหมายความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน 

(2) มีคํารับรองของผูขออนุญาตวาจะเก็บปลดรื้อถอนขูดลบหรือลางแผนประกาศหรือใบปลิวเมื่อหนังสืออนุญาต

หมดอาย ุ

(3) ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหการโฆษณาในเรื่องใดตองไดรับอนุมัติขอความหรือภาพที่ใชในการโฆษณาหรือ

จะตองปฏิบัติตามกฎหมายใดตองไดรับอนุมัติหรือไดปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแลวอาทิการขออนุญาตเลนการพนันการขอ

อนุญาตเรี่ยไรการขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้ว เปนตน 

(4) ในกรณีที่เปนการโฆษณาดวยการติดตั้งปายโฆษณาตองไมอยูในบริเวณที่หามติดตั้งปายโฆษณาซึ่งไดแก

บริเวณครอมถนนหรือทางสาธารณะวงเวียนอนุสาวรียสะพานสะพานลอยสะพานลอยคนเดินขามเกาะกลางถนน

สวนหยอมสวนธารณะถนนตนไมและเสาไฟฟาซึ่งอยูในที่สาธารณะเวนแตเปนการติดตั้งเพื่อพระราชพิธีรัฐพิธีหรือการ

ตอนรับราชอาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาลในการอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ตองแสดงเขต

ทองที่ที่อนุญาตไวในหนังสืออนุญาตและตองกําหนดอายุของหนังสืออนุญาตภายใตหลักเกณฑดังนี ้

(1) การโฆษณาที่เปนการคาครั้งละไมเกิน 60 วัน 
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(2) การโฆษณาที่ไมเปนการคาครั้งและไมเกิน 30 วัน 

  เมื่อไดรับอนุญาตแลวใหผูรับอนุญาตแสดงขอความวาไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือ

พนักงานเจาหนาที่โดยแสดงเลขที่และวันเดือนปที่ไดรับหนังสืออนุญาตลงในแผนประกาศหรือใบปลิวดวย 

  การโฆษณาดวยการปดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไมไดรับอนุญาตจากเจา

พนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่หรือฝาฝนไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาตตองระวางโทษปรับไม

เกินหาพันบาท 

หมายเหต ุ: 

 กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดใน

ขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนด

ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนด

ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไม

นับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝาย

นั้นเรียบรอยแลว 

 กรณีมีขอขัดของเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตซึ่งจะตองมีการแกไขคํารองขอความหรือภาพในแผนประกาศหรือ

แผนปลิวหรือพบในภายหลังวาผูขออนุญาตจะตองดําเนินการตามกฎหมายอื่นกอนจะแจงเหตุขัดของหรือเหตุผลที่ไม

สามารถออกหนังสืออนุญาตใหผูขออนุญาตทราบภายใน 3 วันนับแตวันตรวจพบขอขัดของแตจะไมเกิน 7 วัน 

หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหง

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ  
หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

ผูยื่นคําขอยื่นคํารองขอ

อนุญาตพรอมเอกสาร

หลักฐานเพื่อใหเจาหนาที่

ตรวจสอบ 

4 ชั่วโมง เทศบาลตําบลปาติ้ว (หนวยงานผูรบัผิดชอบ

คือกองคลงัเทศบาล

ตําบลปาติ้ว) 

2) การพิจารณา 

 

เสนอเรื่องใหเจาพนกังาน

ทองถิ่นหรือพนกังาน

เจาหนาที่ผูมีอํานาจอนุญาต

ไดพิจารณา 

1 วัน เทศบาลตําบลปาติ้ว (หนวยงานผูรบัผิดชอบ

คือกองคลงัเทศบาล

ตําบลปาติ้ว) 

3) การพิจารณา 

 

พิจารณาออกหนงัสือ

อนุญาต 

 

5 วัน เทศบาลตําบลปาติว้ (หนวยงานผูรบัผิดชอบ

คือกองคลงัเทศบาล

ตําบลปาติ้ว) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม  7 วัน 
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14.  งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร 
หมายเหต ุ

1) แบบคํารองขออนุญาตโฆษณา 

(แบบร.ส.1) 

- 1 0 ฉบับ - 

2) แผนผังแสดงเขตที่จะปดทิง้หรือ

โปรยแผนประกาศหรือใบปลิว 

- 2 0 ชุด - 

3) ตัวอยางของแผนประกาศหรอื

ใบปลิวทีจ่ะโฆษณา 

- 2 0 ชุด - 

4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ของผูยื่นคํารองพรอมรับรอง

สําเนาถูกตอง 

- 0 1 ชุด (กรณผีูยื่นคํารองเปน

บุคคลธรรมดาและ

ยื่นคํารองดวยตนเอง) 

5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ของผูขออนญุาตพรอมรบัรอง

สําเนาถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (กรณผีูยื่นคํารองเปน

บุคคลธรรมดาแต

มอบใหบุคคลอื่นยื่น

คํารองแทน) 

6) หนังสือมอบอํานาจใหทําการ

แทนพรอมปดอากรแสตมป 

- 1 0 ฉบับ (กรณผีูยื่นคํารองเปน

บุคคลธรรมดาแต

มอบใหบุคคลอื่นยื่น

คํารองแทน) 

7) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ของผูยื่นแทนพรอมรบัรอง

สําเนาถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (กรณผีูยื่นคํารองเปน

บุคคลธรรมดาแต

มอบใหบุคคลอื่นยื่น

คํารองแทน) 

8) สําเนาหลักฐานหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งผูมี

อํานาจจัดการแทนนิติบุคคล

รับรองสําเนาถูกตองและ

ประทับตรานิตบิุคคล 

- 1 1 ชุด (กรณผีูยื่นคํารองเปน

นิตบิุคคลและผูมี

อํานาจจัดการแทน

นิติบุคคลเปนผูยื่นคํา

รองดวยตนเอง) 

9) สําเนาหลักฐานแสดงการเปนผู - 0 1 ฉบับ (กรณผีูยื่นคํารองเปน
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ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร 
หมายเหต ุ

มีอํานาจจัดการแทนนิตบิุคคล

พรอมรับรองสําเนาถูกตองและ

ประทับตรานิตบิุคคล 

นิติบุคคลและผูมี

อํานาจจัดการแทน

นิติบุคคลเปนผูยื่นคํา

รองดวยตนเอง) 

10) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ของผูมอีํานาจจัดการแทนนิติ

บุคคลผูยื่นคํารองพรอมรับรอง

สําเนาถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (กรณผีูยื่นคํารองเปน

นิติบุคคลและผูมี

อํานาจจัดการแทน

นิติบุคคลเปนผูยื่นคํา

รองดวยตนเอง) 

11) สําเนาหลักฐานหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งผูมี

อํานาจจัดการแทนนิติบุคคล

รับรองสําเนาถูกตองและ

ประทับตรานิตบิุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณผีูยื่นคํารองเปน

นิติบุคคลและผูมี

อํานาจจัดการแทน

นิติบุคคลมอบให

บุคคลอื่นเปนผูยื่นคํา

รองแทน) 

12) สําเนาหลักฐานแสดงการเปนผู

มีอํานาจจัดการแทนนิตบิุคคล

พรอมรับรองสําเนาถูกตองและ

ประทับตรานิตบิุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณผีูยื่นคํารองเปน

นิติบุคคลและผูมี

อํานาจจัดการแทน

นิติบุคคลมอบให

บุคคลอื่นเปนผูยื่นคํา

รองแทน) 

13) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ของผูมอีํานาจจัดการแทนนิติ

บุคคลผูมอบอํานาจพรอม

รับรองสําเนาถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (กรณผีูยื่นคํารองเปน

นิติบุคคลและผูมี

อํานาจจัดการแทน

นิติบุคคลมอบให

บุคคลอื่นเปนผูยื่นคํา

รองแทน) 

14) หนังสือมอบอํานาจใหทําการ

แทนพรอมปดอากรแสตมป 

- 1 0 ฉบับ (กรณผีูยื่นคํารองเปน

นิติบุคคลและผูมี

อํานาจจัดการแทน

นิติบุคคลมอบให

บุคคลอื่นเปนผูยื่นคํา
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ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร 
หมายเหต ุ

รองแทน) 

15) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ของผูรับมอบอํานาจผูยื่นคํารอง

แทนพรอมรบัรองสําเนา

ถูกตองง 

- 0 1 ฉบับ (กรณผีูยื่นคํารองเปน

นิติบุคคลและผูมี

อํานาจจัดการแทน

นิติบุคคลมอบให

บุคคลอื่นเปนผูยื่นคํา

รองแทน) 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

 - 

16.  คาธรรมเนียม 

 1)  หนังสืออนญุาตใหปดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรอืใบปลิวเพื่อการโฆษณาที่เปนการคา  

  คาธรรมเนียม  200 บาท 

หมายเหต ุ  - 

 2)  หนังสืออนญุาตใหปดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรอืใบปลิวเพื่อการโฆษณาอื่นๆที่ไมเปนการคา  

คาธรรมเนียม 100 บาท 

หมายเหตุ  - 

17.  ชองทางการรองเรียน 

1)  เทศบาลตําบลปาติ้ว หมายเลขโทรศัพท 0 4579 5360 

18.  ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

 1)  แบบฟอรม รส.1 
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19.  หมายเหต ุ  

 -  

วันที่พิมพ 20/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหนา

หนวยงาน (Reviewer) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติ้ว

จังหวัดยโสธร สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 

 


