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คูมือสําหรับประชาชน: การโฆษณาดวยการปดท้ิงหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลอาจสามารถ  อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด 
                             กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  กระทรวงกระทรวงมหาดไทย 
 
๑. ช่ือกระบวนงาน:การโฆษณาดวยการปดท้ิงหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ 
๒. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลอาจสามารถ 
๓. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
๔. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
๕. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 
๑) พ.ร.บ.  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองพ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
๖. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
๗. พ้ืนที่ใหบริการ:  เทศบาลตําบลอาจสามารถ  อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด    
๘. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงพ.ศ. ๒๕๓๕ ออกตามความในพ.ร.บ.รักษาความสะอาด

และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองพ.ศ. ๒๕๓๕  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ ๗วัน 

๙. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน๐  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด ๐  
 จํานวนคําขอท่ีนอยที่สุด ๐  
๑๐. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การโฆษณาดวยการปดท้ิงหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในท่ี

สาธารณะ ๒๒/๐๕/๒๕๕๘ ๑๑:๐๔  
๑๑. ชองทางการใหบริการ  
๑)  สถานท่ีใหบริการ เทศบาลตําบลอาจสามารถ  อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด                                             

โทร.  ๐ ๔๓๕๙ ๙๐๗๑ /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา   
๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 
 

 
๑๒. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองพ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหการโฆษณาดวยการ
ปดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะจะกระทําไดตอเม่ือไดรับหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือ
พนักงานเจาหนาที่และตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนดในหนังสืออนุญาตดวยเวนแตเปนการกระทํา
ของราชการสวนทองถิ่นราชการสวนอ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานท่ีมีอํานาจกระทําไดหรือเปนการโฆษณาดวยการ
ปดแผนประกาศณสถานท่ีซ่ึงราชการสวนทองถิ่นจัดไวเพ่ือการน้ันหรือเปนการโฆษณาในการเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นและการโฆษณาดวยการปดประกาศของ
เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือตนไมเพ่ือใหทราบช่ือเจาของผูครอบครองอาคารช่ืออาคารเลขท่ีอาคารหรือขอความอ่ืน
เก่ียวกับการเขาไปและออกจากอาคาร 
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กรณีแผนประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งที่มีการโฆษณาทางการคาหรือโฆษณาอ่ืนๆรวมอยูดวยจะตองขออนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายน้ีดวยเชนกัน 
การโฆษณาดวยการปดท้ิงหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือ
พนักงานเจาหนาที่หรือไดรับอนุญาตแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในการรับอนุญาตเจาพนักงานทองถ่ิน
หรือพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหผูโฆษณาปลดร้ือถอนขูดลบหรือลางขอความหรือภาพน้ันภายในเวลาท่ี
กําหนดและหากเปนกรณีท่ีมีขอความหรือภาพท่ีมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือ
ลามกอนาจารเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจปลดถอนขูดลบหรือลางขอความหรือภาพน้ันไดเองโดยคิด
คาใชจายจากผูโฆษณาตามท่ีไดใชจายไปจริง 
เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่จะอนุญาตใหโฆษณาดวยการปดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในท่ี
สาธารณะในกรณีดังตอไปน้ี 
(๑) ขอความหรือภาพในแผนประกาศหรือใบปลิวไมขัดตอกฎหมายความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(๒) มีคํารับรองของผูขออนุญาตวาจะเก็บปลดร้ือถอนขูดลบหรือลางแผนประกาศหรือใบปลิวเม่ือหนังสืออนุญาตหมดอายุ 
(๓) ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหการโฆษณาในเร่ืองใดตองไดรับอนุมัติขอความหรือภาพที่ใชในการโฆษณาหรือจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายใดตองไดรับอนุมัติหรือไดปฏิบัติตามกฎหมายน้ันแลวอาทิการขออนุญาตเลนการพนันการขออนุญาต
เร่ียไรการขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้วเปนตน 
(๔) ในกรณีท่ีเปนการโฆษณาดวยการติดตั้งปายโฆษณาตองไมอยูในบริเวณที่หามติดตั้งปายโฆษณาซ่ึงไดแกบริเวณครอมถนน
หรือทางสาธารณะวงเวียนอนุสาวรียสะพานสะพานลอยสะพานลอยคนเดินขามเกาะกลางถนนสวนหยอมสวนธารณะถนน
ตนไมและเสาไฟฟาซ่ึงอยูในที่สาธารณะเวนแตเปนการติดตั้งเพ่ือพระราชพิธีรัฐพิธีหรือการตอนรับราชอาคันตุกะหรือแขก
เมืองของรัฐบาล 
ในการอนุญาตเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงเขตทองที่ท่ีอนุญาตไวในหนังสืออนุญาตและตองกําหนด
อายุของหนังสืออนุญาตภายใตหลักเกณฑดังน้ี 
(๑) การโฆษณาท่ีเปนการคาคร้ังละไมเกิน ๖๐ วัน 
(๒) การโฆษณาท่ีไมเปนการคาคร้ังและไมเกิน ๓๐ วัน 
เม่ือไดรับอนุญาตแลวใหผูรับอนุญาตแสดงขอความวาไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ีโดยแสดง
เลขท่ีและวันเดือนปที่ไดรับหนังสืออนุญาตลงในแผนประกาศหรือใบปลิวดวย 
การโฆษณาดวยการปดท้ิงหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือ
พนักงานเจาหนาที่หรือฝาฝนไมปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในหนังสืออนุญาตตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
หมายเหตุ : 
 
กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข/เพ่ิมเติมไดในขณะน้ัน 
ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาให 
ผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอ 
จะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือ
ย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายน้ันเรียบรอยแลว 
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กรณีมีขอขัดของเก่ียวกับการพิจารณาอนุญาตซ่ึงจะตองมีการแกไขคํารองขอความหรือภาพในแผนประกาศหรือแผนปลิว
หรือพบในภายหลังวาผูขออนุญาตจะตองดําเนินการตามกฎหมายอ่ืนกอนจะแจงเหตุขัดของหรือเหตุผลท่ีไมสามารถออก
หนังสืออนุญาตใหผูขออนุญาตทราบภายใน ๓ วันนับแตวันตรวจพบขอขัดของแตจะไมเกิน ๗ วัน 
 
หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน ๗ วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา ๑๐ แหง
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
๑๓. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

๑) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูยื่นคําขอยื่นคํารองขอ
อนุญาตพรอมเอกสาร
หลักฐานเพ่ือใหเจาหนาท่ี
ตรวจสอบ 
 

๔ ช่ัวโมง เทศบาลตําบล
อาจสามารถ 

(หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) 
องคการบริหาร
สวนตําบล.....(ระบุ
ชื่อ) 
เมืองพัทยา 
) 

๒) 

การพิจารณา 
 

เสนอเร่ืองใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นหรือพนักงาน
เจาหนาท่ีผูมีอํานาจอนุญาต
ไดพิจารณา 
 

๑ วัน เทศบาลตําบล

อาจสามารถ 

(หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) 
องคการบริหาร
สวนตําบล.....(ระบุ
ชื่อ) 
เมืองพัทยา 
) 

๓) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาออกหนังสืออนุญาต 
 

๕ วัน เทศบาลตําบล

อาจสามารถ 

(หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

องคการบริหาร
สวนตําบล.....(ระบุ
ชื่อ) 
เมืองพัทยา  ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม ๗ วัน 
 

๑๔. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

๑๕.๑) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) 
แบบคํารองขอ
อนุญาตโฆษณา 
(แบบร.ส.๑) 

- ๑ ๐ ฉบับ - 

๒) 

แผนผังแสดงเขต
ท่ีจะปดทิ้งหรือ
โปรยแผน
ประกาศหรือ
ใบปลิว 

- ๒ ๐ ชุด - 

๓) 

ตัวอยางของแผน
ประกาศหรือ
ใบปลิวท่ีจะ
โฆษณา 

- ๒ ๐ ชุด - 

๔) 

สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
ยื่นคํารองพรอม
รับรองสําเนา
ถูกตอง 

- ๐ ๑ ชุด (กรณีผูย่ืนคํารอง
เปนบุคคลธรรมดา
และย่ืนคํารองดวย
ตนเอง) 

๕) 

สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
ขออนุญาตพรอม

- ๐ ๑ ฉบับ (กรณีผูย่ืนคํารอง
เปนบุคคลธรรมดา
แตมอบใหบุคคล
อ่ืนยื่นคํารองแทน) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

รับรองสําเนา
ถูกตอง 

๖) 

หนังสือมอบ
อํานาจใหทําการ
แทนพรอมปด
อากรแสตมป 

- ๑ ๐ ฉบับ (กรณีผูย่ืนคํารอง
เปนบุคคลธรรมดา
แตมอบใหบุคคล
อ่ืนยื่นคํารองแทน) 

๗) 

สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
ยื่นแทนพรอม
รับรองสําเนา
ถูกตอง 

- ๐ ๑ ฉบับ (กรณีผูย่ืนคํารอง
เปนบุคคลธรรมดา
แตมอบใหบุคคล
อ่ืนยื่นคํารองแทน) 

๘) 

สําเนาหลักฐาน
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคลซ่ึงผูมี
อํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
รับรองสําเนา
ถูกตองและ
ประทับตรานิติ
บุคคล 

- ๑ ๑ ชุด (กรณีผูย่ืนคํารอง
เปนนิติบุคคลและ
ผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลเปน
ผูย่ืนคํารองดวย
ตนเอง) 

๙) 

สําเนาหลักฐาน
แสดงการเปนผูมี
อํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
พรอมรับรอง
สําเนาถูกตองและ
ประทับตรานิติ
บุคคล 

- ๐ ๑ ฉบับ (กรณีผูย่ืนคํารอง
เปนนิติบุคคลและ
ผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลเปน
ผูย่ืนคํารองดวย
ตนเอง) 

๑๐) 

สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผูมี
อํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลผู
ยื่นคํารองพรอม

- ๐ ๑ ฉบับ (กรณีผูย่ืนคํารอง
เปนนิติบุคคลและ
ผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลเปน
ผูย่ืนคํารองดวย
ตนเอง) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

รับรองสําเนา
ถูกตอง 

๑๑) 

สําเนาหลักฐาน
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคลซ่ึงผูมี
อํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
รับรองสําเนา
ถูกตองและ
ประทับตรานิติ
บุคคล 

- ๐ ๑ ฉบับ (กรณีผูย่ืนคํารอง
เปนนิติบุคคลและ
ผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบ
ใหบุคคลอ่ืนเปนผู
ยื่นคํารองแทน) 

๑๒) 

สําเนาหลักฐาน
แสดงการเปนผูมี
อํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
พรอมรับรอง
สําเนาถูกตองและ
ประทับตรานิติ
บุคคล 

- ๐ ๑ ฉบับ (กรณีผูย่ืนคํารอง
เปนนิติบุคคลและ
ผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบ
ใหบุคคลอ่ืนเปนผู
ยื่นคํารองแทน) 

๑๓) 

สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผูมี
อํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลผู
มอบอํานาจพรอม
รับรองสําเนา
ถูกตอง 

- ๐ ๑ ฉบับ (กรณีผูย่ืนคํารอง
เปนนิติบุคคลและ
ผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบ
ใหบุคคลอ่ืนเปนผู
ยื่นคํารองแทน) 

๑๔) 

หนังสือมอบ
อํานาจใหทําการ
แทนพรอมปด
อากรแสตมป 

- ๑ ๐ ฉบับ (กรณีผูย่ืนคํารอง
เปนนิติบุคคลและ
ผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบ
ใหบุคคลอ่ืนเปนผู
ยื่นคํารองแทน) 

๑๕) 
สําเนาบัตร
ประจําตัว

- ๐ ๑ ฉบับ (กรณีผูย่ืนคํารอง
เปนนิติบุคคลและ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประชาชนของ
ผูรับมอบอํานาจผู
ยื่นคํารองแทน
พรอมรับรอง
สําเนาถูกตองง 

ผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบ
ใหบุคคลอ่ืนเปนผู
ยื่นคํารองแทน) 

 
๑๕.๒) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
 

๑๖. คาธรรมเนียม 
๑) หนังสืออนุญาตใหปดท้ิงหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวเพ่ือการโฆษณาท่ีเปนการคา  

 
คาธรรมเนียม๒๐๐ บาท 
หมายเหตุ - 
 

๒) หนังสืออนุญาตใหปดท้ิงหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวเพ่ือการโฆษณาอ่ืนๆท่ีไมเปนการคา  
คาธรรมเนียม๑๐๐ บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
๑๗. ชองทางการรองเรียน 
๑) เทศบาลตําบลอาจสามารถ อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด   

๑๙๙ ม.๗  ต.อาจสามารถ  อ.อาจสามารถ  จ.รอยเอ็ด  โทร ๐ ๔๓๕๙ ๙๐๗๑  หรือเว็บไซต 
www.tessabanatsamat.go.th 

 
 
 
 
 

 

 
๑๘. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
๑) แบบฟอรมรส.๑ 

- 
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๑๙. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘ 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทําโดย รุงนภา 
อนุมัติโดย จรินทร  สายเชื้อ 
เผยแพรโดย ศิริกุล/กิต 

 
 

 
 


