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คูมือสําหรับประชาชน: การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองแกงคอย อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุร ี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองแกงคอย อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ.  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความใน พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปน

ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535  
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  7 วัน  

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ สํานักปลัด  เทศบาลเมืองแกงคอย/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ วันจันทร ถึง วันศุกร (เวนวันหยุดราชการ)  ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 กําหนดใหการโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือ
โปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ จะกระทําไดตอเม่ือไดรับหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่ และ
ตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาตดวย เวนแต เปนการกระทําของราชการสวนทองถิ่น ราชการสวน
อ่ืน หรือรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานที่มีอํานาจกระทําได หรือเปนการโฆษณาดวยการปดแผนประกาศ ณ สถานที่ซ่ึงราชการสวนทองถิ่นจัด
ไวเพื่อการน้ัน หรือเปนการโฆษณาในการเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น และการโฆษณาดวยการปดประกาศของเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือตนไม เพื่อใหทราบช่ือเจาของผูครอบครอง
อาคาร ช่ืออาคาร เลขที่อาคาร หรือขอความอ่ืนเก่ียวกับการเขาไปและออกจากอาคาร 
 กรณีแผนประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งที่มีการโฆษณาทางการคาหรือโฆษณาอ่ืนๆ รวมอยูดวย จะตองขออนุญาตจากเจา
พนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายน้ีดวยเชนกัน 
 การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงาน
เจาหนาที่ หรือไดรับอนุญาตแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในการรับอนุญาต เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจส่ังเปนหนังสือใหผูโฆษณาปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือลางขอความหรือภาพน้ันภายในเวลาที่กําหนด และหากเปนกรณีที่มีขอความหรือ
ภาพที่มีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือลามกอนาจาร เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจปลด ถอน ขูด ลบ หรือลางขอความ หรือภาพน้ันไดเองโดยคิดคาใชจายจากผูโฆษณาตามที่ไดใชจายไปจริง 
 เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ จะอนุญาตใหโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ ในกรณี
ดังตอไปน้ี 
(1) ขอความหรือภาพในแผนประกาศหรือใบปลิวไมขัดตอกฎหมายความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(2) มีคํารับรองของผูขออนุญาตวาจะเก็บ ปลด รื้อถอน ขูด ลบ หรือลางแผนประกาศหรือใบปลิวเม่ือหนังสืออนุญาตหมดอายุ 
(3) ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหการโฆษณาในเรื่องใดตองไดรับอนุมัติขอความ หรือภาพที่ใชในการโฆษณา หรือจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
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ใด ตองไดรับอนุมัติหรือไดปฏิบัติตามกฎหมายน้ันแลว อาทิ การขออนุญาตเลนการพนัน การขออนุญาตเรี่ยไร การขออนุญาตแสดงมหรสพง้ิว 
เปนตน 
(4) ในกรณีที่เปนการโฆษณาดวยการติดตั้งปายโฆษณา ตองไมอยูในบริเวณที่หามติดตั้งปายโฆษณา ซ่ึงไดแก บริเวณครอมถนนหรือทาง
สาธารณะ วงเวียน อนุสาวรีย สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดินขามเกาะกลางถนน สวนหยอม สวนธารณะ ถนน ตนไม และเสาไฟฟา
ซ่ึงอยูในที่สาธารณะ เวนแตเปนการติดตั้งเพื่อพระราชพิธี รัฐพิธี หรือการตอนรับราชอาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาล 
 ในการอนุญาต เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ ตองแสดงเขตทองที่ที่อนุญาตไวในหนังสืออนุญาต และตองกําหนดอายุของ
หนังสืออนุญาต ภายใตหลักเกณฑดังน้ี 
(1) การโฆษณาที่เปนการคา ครั้งละไมเกิน 30 วัน 
(2) การโฆษณาที่ไมเปนการคา ครั้งและไมเกิน 30 วัน 
 เม่ือไดรับอนุญาตแลว ใหผูรับอนุญาตแสดงขอความวาไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ โดยแสดงเลขที่ และวัน 
เดือน ป ที่ไดรับหนังสืออนุญาตลงในแผนประกาศหรือใบปลิวดวย 
 การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงาน
เจาหนาที่ หรือฝาฝนไมปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาต ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
หมายเหตุ : 
      กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะน้ัน 
ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลาให 
ผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูรับคําขอ 
จะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
      พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายน้ันเรียบรอยแลว 
      กรณีมีขอขัดของเก่ียวกับการพิจารณาอนุญาตซ่ึงจะตองมีการแกไขคํารอง ขอความ หรือภาพในแผนประกาศหรือแผนปลิว หรือพบใน
ภายหลังวาผูขออนุญาตจะตองดําเนินการตามกฎหมายอ่ืนกอน จะแจงเหตุขัดของหรือเหตุผลที่ไมสามารถออกหนังสืออนุญาตใหผูขออนุญาต
ทราบภายใน 3 วัน นับแตวันตรวจพบขอขัดของ แตจะไมเกิน 7 วัน 
      หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูยื่นคําขอยื่นคํารองขออนุญาต 
พรอมเอกสารหลักฐาน เพื่อให
เจาหนาที่ตรวจสอบ 
 

1 ถึง 2 ช่ัวโมง เทศบาลเมืองแกงคอย 
อําเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี 

(หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ 
งานรักษาความสงบเรียบรอย
และความม่ันคง  สํานักปลัด  
เทศบาลเมืองแกงคอย) 

2) การพิจารณา 
 

เสนอเรื่องใหเจาพนักงานทองถิ่น 
หรือพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจ
อนุญาตไดพิจารณา 
 

4 ช่ัวโมง เทศบาลเมืองแกงคอย 
อําเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี 

(หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ 
งานรักษาความสงบเรียนรอย
และม่ันคง  สํานักปลัด  
เทศบาลเมืองแกงคอย) 

3) การพิจารณา 
 

พิจารณาออกหนังสืออนุญาต นับ
แตวันยื่นคํารองขอใบอนุญาต 
 

7 วัน เทศบาลเมืองแกงคอย 
อําเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี 

(หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ  
งานรักษาความสงบเรียบรอย
และม่ันคง  สํานักปลัด  
เทศบาลเมืองแกงคอย) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   7 วัน 
 

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบคํารองขออนุญาต
โฆษณา (แบบ  ร.ส.1) 

- 1 0 ฉบับ - 

2) แผนผังแสดงเขตที่จะปด 
ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ
หรือใบปลิว 

- 2 0 ชุด - 

3) ตัวอยางของแผนประกาศ
หรือใบปลิวที่จะโฆษณา 

- 2 0 ชุด - 

4) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูยื่นคํารอง 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

- 0 1 ชุด (กรณีผูยื่นคํารองเปนบุคคล
ธรรมดา และยื่นคํารองดวย
ตนเอง) 

5) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูขอ
อนุญาต พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูยื่นคํารองเปนบุคคล
ธรรมดา แตมอบใหบุคคล
อ่ืนยื่นคํารองแทน) 

6) หนังสือมอบอํานาจใหทํา
การแทน พรอมปดอากร
แสตมป 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผูยื่นคํารองเปนบุคคล
ธรรมดา แตมอบใหบุคคล
อ่ืนยื่นคํารองแทน) 

7) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูยื่นแทน 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูยื่นคํารองเปนบุคคล
ธรรมดา แตมอบใหบุคคล
อ่ืนยื่นคํารองแทน) 

8) สําเนาหลักฐานหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล ซ่ึงผูมีอํานาจ
จัดการแทนนิติบุคคล
รับรองสําเนาถูกตอง และ
ประทับตรานิติบุคคล 

- 1 1 ชุด (กรณีผูยื่นคํารองเปนนิติ
บุคคล และผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลเปนผูยื่นคํา
รองดวยตนเอง) 

9) สําเนาหลักฐานแสดงการ
เปนผูมีอํานาจจัดการแทน
นิติบุคคล พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง และ
ประทับตรานิติบุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูยื่นคํารองเปนนิติ
บุคคล และผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลเปนผูยื่นคํา
รองดวยตนเอง) 

10) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูมีอํานาจ
จัดการแทนนิติบุคคล ผูยื่น
คํารอง พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูยื่นคํารองเปนนิติ
บุคคล และผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลเปนผูยื่นคํา
รองดวยตนเอง) 

11) สําเนาหลักฐานหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล ซ่ึงผูมีอํานาจ
จัดการแทนนิติบุคคล
รับรองสําเนาถูกตอง และ
ประทับตรานิติบุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูยื่นคํารองเปนนิติ
บุคคล และผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบใหบุคคล
อ่ืนเปนผูยื่นคํารองแทน) 
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ที่ 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

12) สําเนาหลักฐานแสดงการ
เปนผูมีอํานาจจัดการแทน
นิติบุคคล พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง และ
ประทับตรานิติบุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูยื่นคํารองเปนนิติ
บุคคล และผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบใหบุคคล
อ่ืนเปนผูยื่นคํารองแทน) 

13) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูมีอํานาจ
จัดการแทนนิติบุคคลผู
มอบอํานาจ พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูยื่นคํารองเปนนิติ
บุคคล และผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบใหบุคคล
อ่ืนเปนผูยื่นคํารองแทน) 

14) หนังสือมอบอํานาจใหทํา
การแทน พรอมปดอากร
แสตมป 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผูยื่นคํารองเปนนิติ
บุคคล และผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบใหบุคคล
อ่ืนเปนผูยื่นคํารองแทน) 

15) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ ผูยื่นคํารองแทน 
พรอมรับรองสําเนา
ถูกตองง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูยื่นคํารองเปนนิติ
บุคคล และผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบใหบุคคล
อ่ืนเปนผูยื่นคํารองแทน) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสารย่ืน

เพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

16. คาธรรมเนียม 
1) หนังสืออนุญาตใหปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาที่เปนการคา คาธรรมเนียม 200 บาท 

หมายเหตุ -   
2) หนังสืออนุญาตใหปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาอื่นๆ ที่ไมเปนการคา    คาธรรมเนียม 100 บาท 

หมายเหตุ -   
3) แผนประกาศหรือแผนปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งที่มีการโฆษณาที่เปนการคาหรือโฆษณาอื่นๆ รวมอยูจะเรียกเก็บคาธรรมเนียม

ตาม ขอ 1 หรือ ขอ 2 แลวแตกรณ ี  คาธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ -   

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมเทศบาลเมืองแกงคอย ศูนยดํารงธรรมเทศบาลเมืองแกงคอย หมายเลขโทรศัพท 036-

251914 ตอ 131 
หมายเหตุ (งานรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคง สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองแกงคอย หมายเลขโทรศัพท 036-
251912 หรือ 036-251914 ตอ 109 /  www.kaengkhoi.go.th) 

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบฟอรม รส.1 

- 
2) ตัวอยาง การกรอกคํารองขออนุญาตโฆษณา 

- 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ 21/08/2558 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 
จัดทําโดย เทศบาลเมืองแกงคอย สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 
 

 
 


